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Nairobissa tammikuun lopulla 2018

Hyvää Uutta Vuotta Keniasta ja Sambiasta!
Saimme viettää hienon Jouluajan koko perheen kesken täällä Nairobissa. Sarella sai jälleen nauttia
Afrikan auringosta ja kaikki iloitsimme perheen yhdessäolosta. Saimme kuunnella ja katsella
joulurauhan julistuksen skypen välityksellä ja nauttia Joannan esittämästä joulumusiikista. Saimme
monin tavoin virkistäytyä tulevaan vuoteen. Lämmin kiitos monenlaisesta joulumuistamisesta jota
saimme vastaanottaa. Yläkuvassa Oulun lähetysystävien upea, lämminhenkinen joululahja. Lämmin
kiitos kaikesta muistamisesta menneenä vuonna. Erityisesti kiitämme rukouksista perheemme ja
työmme puolesta. Kiitämme myös taloudellisesta tuesta, joka on tärkeää työn jatkumiselle.
Tyttöjen koulutusta tukevan Credo-ohjelman seminaaria saimme viettää juuri ennen Joulua
kolmantena Adventtina. Ohjelman yhtä tyttöä lukuun ottamatta, kaikki kouluikäiset tytöt olivat
mukana seminaarissa. Seminaariin kokoonnuttiin Maasaialueelle, Lenkishonin seurakuntaan, jossa
keskisen hiippakunnan piispa Kisipan meidän lämpimästi vastaanotti. Maasai-alue on kärsinyt
kovasta kuivuudesta ja piispa jättikin sateiden saamisen erityisiin rukousaiheisiin. Seminaarin
ohjelmaan kuului Raamattuopetuksia ja Katekismusopetusta, terveystietoa, lauluja ja mukavaa
yhdessäoloa. Ohjelman tytöille erityisen mieluisaa oli Joannamme mukanaolo seminaarissa.
Seminaarin päätöspäivänä kokoonnuimme Jumalanpalvelukseen Lenkishonin kirkkoon.
Jumalanpalveluksessa useat kuorot lauloivat upeasti kiitosta Taivaalliselle Isällemme. Pienet tytöt
olivat innokkaita laulajia upeiden helmikorujen heiluessa kaulalla. Credo-tytöt lauloivat ja isoäiditkin
tulivat mukaan kuoroon. Saisipa näitä
kenialaisten kuorojen musiikkia, ääntä ja
tunnelmaa liitteeksi näihin kirjeisiimme.
Saimme vierailla Sambiassa muutama
viikko sitten. Valitettavasti Sambiassa ja
erityisesti Lusakassa oli varsin raju
koleraepidemia. Koulut eivät päässeet
suunnitellusti alkamaan ja kaikki yhteiset
suuremmat
kokoontumiset,
Jumalanpalvelukset
mukaan
lukien,
kiellettiin.
Näin
Afrikan
työn
koordinaattorimme Ari Lukkarisen piti
perua matkansa, sillä sekä evankelioiva
matka Choman alueelle, että kirkon
vuosikokous jouduttiin perumaan. Jorma
sai kuitenkin hoidettua hallinnollisia asioita
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ja tavata orpo-ohjelman nuoret ja
Satu sai tavata kummiohjelman
edunsaajat
suunnitelman
mukaisesti.
Valitettavasti
turvakodin Lena-koulu ei siis voinut
olla
toiminnassa.
Saimme
kuitenkin tavata muutamia koulun
lapsia ja jakaa heille suomalaisen
tukijan
lahjoittamat
hienot
koulupaidat, -lakit ja -laukut.
Vietimme näiden mukana olevien
lasten kanssa iloisen juhlahetken
koululla, johon osallistui myös
koulun opettajat sekä Piispamme.
Kirkon
vuosikokous
järjestettäneen
huhtikuussa.
Jätämme sen erityisiin rukouksiin.
Sambiassa
käydessämme
saimme myös osallistua Suomen presidentin vaalien ennakkoäänestykseen. Kiitämme rauhallisesta,
turvallisesta, demokraattisesta Suomesta ja pyydämme Jumalan siunausta presidentillemme ja koko
kansalle. Kenian poliittinen tilanne on edelleen epävakaa. Jätämme edelleen Kenian poliittisen
tilanteen ja rauhan säilymisen erityisiin rukouksiin.
Matongon teologinen seminaari viettää 40 vuotisjuhlaa 11.2. Sadun vanhemmat ovat saapuneet
mukaan tähän juhlaan. Juhlan jälkeen meillä on kevään lähettikokous Kisumussa. Jorma vierailee
muutenkin ahkerasti Kisumussa, sillä hänellä on nykyään työvastuuta orpo-ohjelmassa.

Maasai-isoäitien tavoin haluamme riemullisesti ylistää Taivaallista Isäämme.
Katsokaa, kuinka suurta rakkautta
Isä on meille osoittanut: me olemme
saaneet Jumalan lapsen nimen, ja
Hänen lapsiaan me myös olemme.
1 Joh.3:1

Kiitollisina uudesta vuodesta 2018
ja kaikille sen iloista ja siunattua
jatkoa toivottaen,

Satu, Jorma ja Joanna Arkkila, sekä
Sarella
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Rukous- ja kiitosaiheita:
• Kenian yhteistyökirkkomme ELCK.
• Sambian luterilainen kirkko LECA. Piispa Kaumballe voimia kirkon ristiriitojen keskellä
ja edelleen evankelioivaa sydäntä. Kiitos hyvästä tammikuun matkasta Sambiaan.
Kirkon tuleva vuosikokous.
• Kenian poliittinen tilanne.
• Orpo-ohjelma ja Credo-ohjelma Keniassa.
• Kummi- ja orpo-ohjelmat Sambiassa. Kiitos Lena-koulusta. Siunausta koulun
opettajille ja oppilaille.
• Matongon teologisen seminaarin 40-vuotisjuhla 11.2.
• Kevään lähettikokous Kisumussa.
• Sateita koko Keniaan.

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

Tukesi tekee mahdolliseksi työn jatkamisen ja etenemisen sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta. On
hienoa, jos voisit säännöllisesti tukea Satu ja Jorma Arkkilan työtä sinulle sopivalla summalla.
Lähetyskannatus Satu ja Jorma Arkkilan työn tukemiseksi
Sleyn tilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH

•

•

henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi
lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta
puh. 09 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi
tai kirjoittamalla viestikenttään Satu ja Jorma Arkkilan rengas + oma kotiseurakuntasi
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