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Huhtikuussa 2019

Pääsiäisterveisiä Keniasta!
Olemme jälleen saaneet juhlia Pääsiäistä. Palmusunnuntaina Nairobin kaduilla liikkui paljon väkeä
palmunoksia käsissään. Myös monet autot ja bussit oli koristeltu palmunoksin. Aasia ei tällä kertaa
katukuvassa näkynyt, mutta lehmät ja vuohet loivat tunnelmaa laulusta ”Tiellä ken vaeltaa”. Pääsiäisen
Sanoman ääreen saimme hiljentyä koko perheen kanssa sekä kotikirkollamme Uhuru Highwaylla että
kansainvälisessä seurakunnassa. Nyt Sarella on jo palannut takaisin Aberdeeniin ja Joanna jatkanut
kouluaan täällä Nairobissa. Kiitämme Pääsiäisen Ilosanomasta ja virkistävästä yhdessäolosta koko
perheenä.
Huhtikuu on Sambian ja Kenian koululaisten lomakuukausi. Orpoprojektissa järjestetään lomakuukausien
aikana tapaamisia ohjelman lapsille ja nuorille huoltajineen. Nämä tapaamiset antavat mahdollisuuden
hetken viettää aikaa lasten kanssa, keskustella onnistumisista ja monenlaisista haasteista. Yhdessä
kiitetään Jumalaa ja pyydetään edelleen Hänen siunaustaan työlle. Jorma on ollut mukana orpoprojektin
työntekijöiden kanssa monilla näistä vierailuista länsi-Keniassa. Monilla lapsilla on valitettavasti haasteita
koulussa. Kun perustaidot jäävät ensimmäisillä kouluvuosilla puutteellisiksi, on jatkossa koko koulunkäynti
haasteellista. Peruskoulun loppukokeiden tulokset ovat usein heikkoja, mutta silti ammattikoulutuksen
sijasta haluttaisiin jatkaa lukioon. Credo-ohjelmassa oli myös suunnitteilla koululaisten seminaari
huhtikuussa, mutta se jouduttiin valitettavasti peruuttamaan Susan-diakonissa äidin sairastumisen vuoksi.
Äiti saikin Taivaskutsun Pääsiäisen jälkeisenä keskiviikkona. Saimme kuitenkin maaliskuun viimeisenä
sunnuntaina kokoontua opiskelijoiden kanssa yhteiseen tapaamispäivään Uhuru Highwayn kirkolla.
Mukana oli myös muutama jo ohjelmasta
valmistunut nuori nainen. Nämä nuoret
naiset
olivat
pelastuneet
ympärileikkaukselta
sekä
lapsinaittamiselta
ja
saaneet
kasvaa
aikuisiksi. Aikoinaan ujoista ja aroista
pienistä tytöistä on saanut kasvaa monin
tavoin osaavia nuoria naisia. Kaikki
pitivät reippaana pienen puheenvuoron
ja he kaikki kiittivät elämäntilanteestaan,
ei vain ohjelmaa, vaan ennen kaikkea
Jumalaa. Kiitämme siitä, että monien
haasteiden keskellä nämä nuoret naiset
ovat päässeet pitkälle elämässään ja
turvaavat elämässään Jumalan apuun ja
johdatukseen.
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Sambian opiskelijat Matongon teologisessa seminaarissa ovat lopettelemassa opiskeluvuottaan ja
suuntaavat toukokuun alussa lomalle koti-Sambiaan. Toivomme, että heistä on apua ja tukea Piispa
Kaumballe hänen vaativassa toimessaan useiden pienten seurakuntien Paimenena.
Tämä kuva on kirkkomme ylläpitämältä koululta Kisumusta (Child Development Centre) ja siinä opetetaan
lapsille pienoisevankeliumia. Tuossa
yhdessä
lauseessa
kiteytyy
Pääsiäisen
Ilosanoma;
Jumala
rakastaa meitä niin paljon, että antoi
meidän pelastukseksemme oman
Poikansa. Kiitämme, että Jeesus oli
kuuliainen
Isänsä
pelastussuunnitelmalle ja ristinkuolemallaan ja
ylösnousemuksellaan aukaisi meille
tien Taivaaseen. Olemme kiitollisia,
että yhdessä kanssanne saamme olla
tästä
kertomassa
ja
tehdä
Taivasmatkaa.
Jumala on rakastanut maailmaa niin
paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi
iankaikkisen elämän. Joh. 3:16
Iloista kevättä Suomeen toivottaen,
Satu ja Jorma Arkkila, Joanna sekä Sarella
s-posti: satu.arkkila@sley.fi jorma.arkkila@sley.fi
postiosoite: P.O.Box 377, 00621 Village Market, Nairobi, Kenya

Rukous- ja kiitosaiheita:
• Yhteistyökirkkomme ELCK Keniassa ja LECA Sambiassa. Kirkkojen johto.
• Kenian orpo-ohjelma ja Matongon orpokoti sekä Credo-tytöt. Kisumun
kehitysvammakoulu. Lena-koulu Sambiassa. Sambian kummitoiminnan nuoret.
• Samburutyön suunnitelmat ja matkat alueelle.
• Rauhaa Keniaan. Kiitos hyvästä Pääsiäisajasta.
• Kiitämme Kenian uudesta lähettiperheestä. Jiska ja Petra Gröhn, sekä Elias ja Aaron
saapuivat Nairobiin juuri ennen Palmusunnuntaita. Pyydämme heille hyvää sopeutumista
Keniaan.
• Kiitämme varjeluksesta matkoilla ja liikenteessä. Joannalle ja Sarellalle siunausta ja
voimia opintoihin.
• Kiitos alkaneista sateista.
• Sleyn taloudellinen tilanne ja toiminta Suomessa ja lähetyskentillä.
• Kiitos työn lähettäjistä. Pyydämme heille erityistä innostusta ja iloa työpanoksestaan
Sleyn toiminnan tukemiseksi.
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Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Satu ja Jorma Arkkilan työtä, voit laittaa haluamasi
summan Sleyn lahjoitustilille 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 Arkkila:n rengas” + oma kotiseurakuntasi
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.
Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.
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