”Kiitos Taivaan kodista”

Satu ja Jorma Arkkilan lähettikirje 5/2016
Nairobissa syyskuussa 2016

Lähetysterveisiä Nairobista!
Saimme jälleen viettää hyvän kesäajan Suomessa. Saavuimme sopivasti Suomeen
Evankeliumijuhlille Virroille. Ilo oli tavata evankeliumijuhlien aikana teitä lähetysystäviä. Sunnuntaina
perheemme siunattiin uudelle työkaudelle tänne Keniaan. Saimme myös osallistua Sleyn
työntekijöiden virkistyspäiville Kokkolaan, josta yllä oleva kuva. Erityisen tärkeää oli myös
rentoutuminen mökillämme Miekojärvellä ja monet yhteiset kokoontumiset suvun kanssa. Elokuun
loppupuolella lensimme vielä koko perhe takaisin tänne Nairobiin. Sarella ehti kuitenkin olla
kanssamme vain kaksi viikkoa. Heinäkuun alussa olimme saaneet hänen ylioppilaskokeiden tulokset
ja ne vahvistivat, että hänen hakemansa opiskelupaikka Skotlannissa oli auennut. Elokuun lopussa
Sarella lensi Aberdeeniin aloittamaan eläinten käyttäytymistieteiden opintoja. Ensimmäiset viestit
Aberdeenista ovat olleet positiivisia. Olemme kiitollisia, että Sarellan opinnot ovat päässeet hyvään
alkuun. Jätämme hänen koko elämänsä Aberdeenissa erityisiin rukouksiin. Joanna on jatkanut
koulua täällä Nairobissa ja jaksaa pitkien koulupäivien lisäksi harrastaa urheilua, musiikkia ja taiteita
ja pitää nyt Sarellan tavoin erittäin hyvää huolta pihamme vartiokoirista.
Saamme Suomesta vieraaksi entisen Sambian ja Viron lähetin, Kari Tynkkysen. Hänen kanssaan
Jorma on valmistelemassa matkaa Samburuun, Samburun matkan jälkeen on ohjelmassa syksyn
lähettikokous. Lähettikokousta on valmisteltu kirjoittamalla työn suunnitelmia ja budjetteja ensi
vuodelle. Olemme kiitollisia teistä työmme uskollisista tukijoista, jotka teette työn suunnittelun
mahdolliseksi. Myös Sambian työn tulevaisuus on ollut suunnittelupöydällä. Jorma valmistautuu
syksyn Sambian matkaan lokakuussa. Tuon matkan aikana pidetään seminaari Mufumbwessa.
Seminaarin lopuksi on tarkoituksena siunata uudet pappiskokelaat tehtäviinsä. Täällä Keniassa
Credo-ohjelman tytöt ovat aloittaneet vuoden viimeisen lukukauden ja monet valmistautuvat
loppukokeisiin. Loppukokeiden jälkeen heillä alkaa kouluvuoden pitkä loma ja uusi lukuvuosi sitten
tammikuussa. Jätämme rukouksiin erityisesti ne tytöt, jotka eivät uskalla mennä koteihinsa
joululomaa viettämään siinä pelossa, että heidät loman aikana päätetään naittaa. Diakonissamme
Susan Kirionki etsii näille tytöille turvallisia lomanviettopaikkoja. Ohjelman laajentamista Samburualueelle suunnitellaan edelleen.
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Kolme vuotta tuntuu menneen
nopeasti täällä Nairobissa.
Vähän ihmettelemmekin, mihin
tämä aika on näin nopeasti
mennyt. Olemme viihtyneet
asuinalueellamme
PohjoisNairobissa.
Valitettavasti
asunnossamme on ollut alusta
pitäen
vesivahinkoja
ja
homeongelmia. Nyt koemme,
että homeen aiheuttamat vaivat
ovat niin kovasti lisääntyneet,
että
olemme
pyrkineet
aktiivisesti etsimään uutta kotia.
Jätämme rukouksiin uuden
turvallisen kodin löytymisen lähialueelta. Hieman haikeaa on ajatella mahdollista tulevaa muuttoa.
Toisaalta se muistuttaa meitä hyvin siitä, että kotimme täällä maan päällä on aina vain väliaikainen.
Todellinen kotimme on Taivaassa, joka on koko elämämme päämäärä. Ilman Jeesuksen sovitustyötä
ristillä, meillä ei olisi mahdollisuutta päästä Taivaan kotiin. Mutta ”Jumala on rakastanut maailmaa
niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen,
vaan saisi iankaikkisen elämän”. Joh. 3:16 Olemme kiitollisia, että saamme olla jakamassa tätä iloista
sanomaa täällä Keniassa ja Sambiassa.
Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa. Ps. 136:1
Siunattua syksyä Suomeen toivottaen,
Satu, Jorma ja Joanna Arkkila Nairobista, sekä Sarella Aberdeenista

Rukous- ja kiitosaiheita:










Kenian kirkon Arkkipiispa Walter Obare ja koko kirkon johto.
Kari Tynkkysen vierailu Keniaan, matka Samburu-alueelle.
Syksyn lähettikokous ja kaikki työn tulevaisuudensuunnitelmat Keniassa ja
Sambiassa.
Sambian luterilainen kirkko.
Credo-tyttöjen loppukokeet.
Sopivan kodin löytyminen.
Kiitämme Sarellalle avautuneesta opiskelupaikasta Skotlannissa. Jätämme
hänen elämänsä erityisiin rukouksiin.
Kiitämme kaikista työn uskollisista tukijoista.
Kiitämme virkistävästä kesäjaksosta Suomessa.
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Satu ja Jorma Arkkila, Sarella ja Joanna
s-posti: satu.arkkila@sley.fi jorma.arkkila@sley.fi
P.O.Box 377
00621 Village Market
Nairobi, Kenya

Yhteystietojen muutokset Sinikka Ahvenaiselle, Sley, PL 184, 00181, Helsinki,
sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645
Tukenne tekee mahdolliseksi työn jatkamisen ja etenemisen sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta.
Lähetyskannatus Satu ja Jorma Arkkilan työn tukemiseksi
Sleyn tilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC:DABAFIHH


seurakunnan omalla viitenumerolla, jolloin kannatus näkyy myös tilastoissa seurakunnan
lähetyskannatuksena. Viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta puh. 09 251 39 220 tai
anna.poukka@sley.fi



tai kirjoittamalla viestikenttään Satu ja Jorma Arkkilan rengas + maksava seurakunta

Keräyslupa 2015-2016:
Poliisihallituksen 13.1.2015 myöntämän keräysluvan POL-2014-12480 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
ry voi kerätä varoja 13.1.2015-31.12.2016 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja
diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.
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