Jumalan Sanan äärellä
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Lokakuussa 2018

Sambian ja Samburun terveisiä!
Saimme pitää lähettikokouksen lokakuun puolivälissä kauniin Elementaita-järven rantamilla. Jumalan
luoma kaunis luonto, jota täällä Keniassa riittää yllin kyllin, sekä Hänen Sanansa ääreen hiljentyminen,
antoi voimia vaikeiden asioiden läpikäymiseen. Sleyn taloudellinen tilanne on erittäin haastava ja
kokoustamme sävytti talousasioiden käsittely. Missä voimme säästää? Mitä työtä joudumme
vähentämään? Onko ensi vuoden suunnitelmia mahdollista toteuttaa? Miten me täältä Keniasta voisimme
innostaa uusia suomalaisia tukijoita Kenian työlle? Olemme kiitollisia, että saamme olla Sleyn lähettäminä
Jumalan työssä. Yhdessä jätimme rukouksiin, että Jumalan hyvä tahto tapahtuu sekä täällä Kenian
kentällä että Suomessa Sleyn toiminnassa. Olemme kiitollisia teistä monista työmme tukijoista, jotka olette
uskollisesti tehneet Sleyn työn mahdolliseksi.
Jorma sai tehdä onnistuneen matkan Sambiaan. Matkaan mahtui sekä hallinnollisia tehtäviä, että
evankeliointimatka eteläiseen Sambiaan. Pienen LECA-kirkon seurakunnat sijaitsevat eri puolilla
Sambiaa ja Piispa pääsee pitkien ja kalliiden matkojen vuoksi harvoin vierailemaan seurakunnissa.
Mapanzan ja Simaubin alueella ei paljon muutoksia ollut tapahtunut perheemme Sambiasta muuton
jälkeen. Olemassa olevat kirkkorakennukset rapistuvat huollon
puutteen vuoksi. Seurakunnille koulutetut paimenet eivät
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ole kovin aktiivisia
toimessaan. Seurakuntalaisten elämä kulkee usein ilman
säännöllistä opetusta ja ennen kaikkea ilman Sakramenttejä.
Piispalla on evankelistan sydän, mutta käytännön haasteet
tekevät kirkon pastoreiden tukemisen vaikeaksi. Kirkolla ei
edelleen ole toimivaa johtoa, joka voisi hoitaa ja kehittää kirkon
hallintotehtäviä. Piispa ja LECA-kirkko tarvitsevat edelleen paljon
esirukouksia ja myös käytännön tukea. Sleyn tuki on viime
vuosina pienentynyt aiemmin tehdyn suunnitelman mukaisesti.
Tänä vuonna viimeiset orpo-ohjelman nuoret saavat opintonsa
päätökseen. Chazangan kiinteistön siirtäminen kirkolle on ollut
tavoitteena ja sen toivotaan toteutuvan lähiaikoina. Pieni Lenakoulu on edelleen jatkanut toimintaansa Chazangassa, jossa alaastetta käy myös kolme Sleyn tukemaa orpolasta. Samalle
tontille on toiveena saada rakennettua kirkkorakennus.
Tämänkin suunnitelman toteutus on venynyt vuosia. Ihmisiä
kokoontuu kuitenkin Sanan kuuloon. Kuvassa Piispa Kaumba
siunaa lapsia Jumalanpalveluksen yhteydessä. Seuraava
Sambian matka on suunnitteilla tammikuussa.
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Jorma on juuri palannut viikonloppumatkalta Samburusta, Maralalin alueelta. Keskisen hiippakunnan
johdon kanssa Jorma vieraili Tamiyoin ja Lowa Oiborin seurakunnissa. Lauantai- sekä sunnuntai-iltana
näytettiin Jeesus-filmi, joka keräsi hyvin ihmisiä Jumalan Sanan äärelle. Satu oli juuri kotona lukemassa
hartauskirjasta Lutherin selitystä Psalmille 48:10 ”Jumala, me kerromme temppelissä sinun armollisista
teoistasi”, kun Jormalta saapui viereinen kuva tervehdyksenä puhelimeen. Luther kirjoittaa; ”Abrahamilla
oli sellainen kirkko, jossa Jumalan sanalla ja
oikealla Jumalanpalveluksella oli sijansa.
Sen sijaan nykyään meillä on valoisia
kirkkoja, mutta sydämet ovat sysipimeitä ja
jopa sokeita. Ulkoisesti loistavat rakennukset
kulta- ja hopeakoristeineen eivät tee kirkosta
pyhää, vaan sen tekevät Jumalan sana sekä
puhdas oppi ja saarna. Siellä missä ihmisille
ylistetään ja saarnataan Jumalan hyvyyttä,
missä heitä lohdutetaan
ja heidän
sydämiään
rohkaistaan
luottamaan
Jumalaan ja huutamaan häntä avuksi hädän
hetkellä, siellä on varmasti Herran temppeli,
oli se sitten ulkoisesti vaikka pimeä nurkka,
paljas kukkula tai luonnossa kasvava puu.”
Kiitämme lokakuun monista tilanteista, joissa olemme saaneet olla yhdessä kenialaisten ja sambialaisten
työtovereidemme kanssa Jumalan Sanan äärellä.
Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani.
PS. 119:105
Jumalan Sanan valoa Suomen syksyyn 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.
• Kiitos hyvästä Sambian matkasta. Voimia ja evankeliumin iloa Piispa Kaumballe.
Rukoilemme hyvää johtoa LECA-kirkolle.
• Jumalan Sanan siemenen kasvua Samburussa.
• Kenian ja Sambian koululaisten loppukokeet ja joululoma. Kisumun kehitysvammakoulu.
• Kiitos lähettävistä seurakunnista ja kaikista työn tukijoista.
• Sleyn toiminta Suomessa ja lähetyskentillä. Sleyn taloudellinen tilanne.
• Kiitämme varjeluksesta matkoilla ja liikenteessä.
• Jouluajan tilaisuuksien suunnitelmat.
• Uusi Sleyn rukouskalenteri on ilmestynyt. Sitä voi maksutta pyytää Sleystä
sinikka.ahvenainen@sley.fi / puh. 050 348 4645
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Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksesta Sinikka Ahvenaiselle, sinikka.ahvenainen@sley.fi
tai puh. 050 3484645
Lähetyskannatus Satu ja Jorma Arkkilan työn tukemiseksi Sleyn tilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95
BIC: DABAFIHH
•
•

seurakunnan omalla viitenumerolla, jolloin kannatus näkyy tilastoissa seurakunnan
lähetyskannatuksena. Viitenumeron saat Sleystä Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi tai
puh. 09 251 39 228.
tai kirjoittamalla viestikenttään Satu ja Jorma Arkkilan rengas + maksava seurakunta
Keräyslupa RA/2017/100
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