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Kesäkuussa 2019

Lähetysterveisiä Keniasta!
Suomessa koululaiset ovat jo kesälomalla. Sarellakin on päättänyt kolmannen opintovuotensa
Aberdeenissa ja syksyllä alkaa kandi-tason viimeinen opintovuosi. Joannan koulu jatkuu Nairobissa vielä
5.7. asti. Hän lähtee hieman aiemmin kesälomalle, jotta ehdimme koko perheenä evankeliumijuhlille Poriin
28-30.6. Jorma saapuu Suomeen jo 18.6. ja ehtii kiertää muutamissa lähettävissä seurakunnissamme
ennen evankeliumijuhlia. Yhdessä vierailemme ainakin Toholammilla ja Utajärvellä heinäkuussa.
Toivottavasti tapaamme monia teistä kesän aikana! Evankeliumijuhlilla olemme tavattavissa mm.
lähetysbasaarissa, elävässä kirjastossa ja kummitapaamisessa. Evankeliumijuhlien koko ohjelma löytyy
https://www.evankeliumijuhla.fi/ Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Sambian kirkossa kokoonnuttiin hiippakunnan kokoukseen. Piispa Kaumballa on vaativa työ pienen ja
hajanaisen kirkon paimenena. Sleyn tuki on viime vuosien aikana pienentynyt suunnitelmien mukaisesti.
Kirkko ei kuitenkaan ole pystynyt nostamaan itsekannattavuuttaan. Muutamat koulutetut nuoret eivät
helposti pysy kirkon piirissä, vaan etsivät taloudellisesti kannattavampaa työtä. Kaikesta huolimatta Piispa
Kaumba jaksaa kiertää seurakuntalaisten tukena evankeliumia julistaen. Kiitämme Piispan lämpimästä
työnäystä.
Eri avustusprojektit ovat jatkaneet normaalisti toimintaansa. Kenian ja Sambian koululaisten kouluvuosi
on ehtinyt puoliväliin. Monilla orpolapsihankkeen ja Credo-ohjelman lapsilla ja nuorilla on haasteita
koulunkäynnissä ja motivaatiokin
koulunkäyntiin on välillä hukassa.
Tulevaisuus
ei
monelle
näytä
houkuttelevalta.
Kotona
ei
koulunkäyntiin osata kannustaa tai
antaa tarvittavaa tukea. Vaikka
perusopinnot saisikin suoritettua, on
opiskelupaikan saaminen halutulta
alalta vaikeaa. Vaikka ammattiopinnot
saisi suoritettua, on työllistyminen
usein vaikeaa. Monessa työpaikassa
palkkataso on vaatimaton ja sillä
perheen
ylläpitäminen
on
haasteellista. Nuoremme tarvitsevat
paljon rukoustukea jaksaakseen
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opinnoissaan ja elämässään eteenpäin. Yläkuvassa on orpolapsihankkeen työntekijöitä kenttävierailulla.
Kisumun kehitysvammakoulun lapset ja nuoret ovat hyvin motivoituneita oppilaita. Hymy on herkässä, kun
on päässyt kouluun oppimaan. Opettajat pitävät lapsista ja nuorista hyvää huolta ja nälissään ei tarvitse
olla. Koulu tarjoaa lämpimän opiskeluilmapiirin, arvostusta, välittämistä, ruumiin ja hengen ravintoa.
Kiitämme kaikista näistä lapsista ja nuorista, jotka ovat eri ohjelmissamme.
Wikipedian mukaan Keniassa puhutaan 69 eri
kieltä! Viime sunnuntain, Helluntain, tekstit
koskettavat siis läheisesti. Ne muistuttavat meille
myös, miten etuoikeutettuja olemme, kun saamme
lukea Raamattua omalla äidinkielellä. Edelleen
tämä ei kaikille ihmisille ole mahdollista.
Johanneksen evankeliumissa kirjoitetaan; ”Monia
muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa
nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa.
Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte
Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että
teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä
tähden.” Joh. 20:30-31 Olemme kiitollisia, että
edelleen olemme saaneet olla kertomassa
ilosanomaa Vapahtajastamme täällä Keniassa ja
Sambiassa. Vaikka Keniassa on paljon kristittyjä,
riittää työmaata edelleen arvioidun lähes 50
miljoonan kansan keskuudessa.
Jeesus vastasi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos
te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet.”
Joh. 14:6-7
Aurinkoista kesää kaikille toivottaen,
Satu ja Jorma Arkkila, Joanna sekä Sarella
s-posti: satu.arkkila@sley.fi jorma.arkkila@sley.fi

Rukous- ja kiitosaiheita:
• Yhteistyökirkkomme ELCK Keniassa ja LECA Sambiassa.
• Kenian orpo-ohjelma ja Matongon orpokoti sekä Credo-tytöt. Kisumun
kehitysvammakoulu. Lena-koulu Sambiassa. Sambian kummitoiminnan nuoret.
• Samburutyö.
• Rauhaa Keniaan.
• Kiitämme varjeluksesta matkoilla ja liikenteessä.
• Kiitos sateista.
• Evankeliumijuhlat Porissa. Sleyn taloudellinen tilanne ja toiminta Suomessa ja
lähetyskentillä.
• Kesälomat. Seurakuntavierailut Suomessa.
• Kiitos työn lähettäjistä.
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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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