Joulun riemua
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Joulukuussa 2018
Adventtiajan terveisiä Nairobista!
Saamme elää adventtiaikaa ja olemme jo monin tavoin hiljentyneet joulun sanoman äärelle.
KenyaFinnsien joulujuhla kokosi lähes 100 suomalaista jouluruoan äärelle. Paikallisten työtovereidemme
kanssa olemme saaneet pitää jouluhartauksia. Kotonamme kaikui kolmannen adventin aattona
Kauneimmat Joululaulut, joita Joanna pianolla säesti. Tilaisuuden jälkeen lähdimme pimeässä kohti
lentokenttää, sillä Sarella saapui Aberdeenistä jouluiloksemme. Olemme kiitollisia, että saamme jälleen
olla koko perheenä yhdessä. Joulupyhiä on tarkoitus viettää perheen kesken kotona Nairobissa. Omat
jouluvalmistelumme eivät aineellisesti ole kovin suuria, mutta täällä Keniassa moneen lähimmäiseemme
verrattuna kuitenkin yltäkylläisiä. Afrikan joulussa ei ”Kun maas on hanki ja järvet jäässä” – laulu niin
kosketa kun taas ”Luo köyhän niin kuin rikkahan saa joulu ihana!” tuo monenlaisia tunteita ja ajatuksia
mieleen. Mikä olisi oikea tapa auttaa köyhää lähimmäistä? Monenlaiset hyvää tarkoittavat
avustusprojektitkin tuovat mukanaan myös varjopuolia. Esimerkiksi jos perustamme orpokodin, saattavat
vanhemmat hylätä lapsensa, sillä he kokevat, että orpokodissa lapsella on taloudellisesti paremmat
mahdollisuudet elämässään. Joulun lahja on onneksi kaikille sama ja ilmainen. Seimeen syntynyt
Vapahtaja kuolee ristillä syntiemme vuoksi ja niiden sovittamiseksi. Ylösnousemuksellaan Hän voittaa
kuoleman vallan ja aukaisee meille taivastien. Iloitsemme, että saamme jälleen viettää Joulua perheenä
täällä lähetyskentällä.
Satu sai vierailla kehitysvammaiskoululla Kisumussa, jossa rehtori Patrick Siminyo otti hänet
sydämellisesti vastaan. Rehtori on
aloittanut toimessaan tämän vuoden
alussa ja eläke häämöttää jo reilun
vuoden kuluttua. Hän vakuuttaa
kuitenkin, että tekee nämä kaksi
vuotta työtä koko sydämestään
lasten ja koulun parhaaksi. Jorma on
vieraillut Kisumussa ahkerasti ja
viime
matkalla
sai
osallistua
Matongon orpokodin joulujuhlaan.
Yläkuvassa hymyilee yksi orpokodin
asukkaista. Orpo-ohjelman lapset ja
nuoret ovat jo pitkällä joululomallaan.
Uusi kouluvuosi alkaa tammikuussa.
Satu
osallistui
Credo-tyttöjen
seminaariin,
joka
tällä
kertaa
järjestettiin
Susan-diakonissan
kotikaupungissa Kilgoriksessa. On aina ilo saada tavata näitä nuoria tyttöjä ja tutustua heihin enemmän.
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Loppiaisena suunnitelmissamme on matkustaa
Sambiaan. Jormalla on edessä monenlaisia
hallinnollisia tehtäviä ja Satu tapaa kummilapset.
Tavoitteena on myös evankelioivan matkan
tekeminen Lusakan ulkopuolelle. Rukoilemme,
että matka saa olla myös Piispa Kaumballe
rohkaisuksi.
Olemme kiitollisia kuluneesta vuodesta. Lämmin
kiitos kaikesta tuesta vuoden 2018 aikana.
Joulupostiakin olemme saaneet vastaanottaa.
Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas, ihana
on sielujen toiviotie. Maailman kautta kuljemme
laulain, taivasta kohti matka vie.
Enkelit ensin paimenille lauloi, sielusta sieluhun kaiku soi: Kunnia Herran, maassa nyt rauha, kun Jeesus
meille armon toi. VK 30
Riemullista Adventti- ja Jouluaikaa sekä siunattua Uutta Vuotta 2019 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. Kirkkojen johto.
• Jouluajan tilaisuudet.
• Siunausta suunnitellulle Sambian matkalle tammikuussa.
• Jumalan Sanan siemenen kasvua Samburussa.
• Kenian ja Sambian koululaisten joululoma. Kisumun kehitysvammakoulu.
• Kiitos lähettävistä seurakunnista ja kaikista työn tukijoista Suomessa.
• Kiitämme että saamme olla koko perhe yhdessä jouluna.
• Kiitämme varjeluksesta matkoilla ja liikenteessä.
• Sleyn toiminta Suomessa ja lähetyskentillä. Sleyn taloudellinen tilanne.

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
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