Pääsiäisiloa
Satu ja Jorma Arkkilan lähettikirje 2/2021

Maaliskuussa 2021

Lopputalven ja alkukevään terveisiä!
On juuri ollut kevätpäiväntasaus. Kaunis talvi on jatkunut pitkään pääkaupunkiseudulla. Olemme vielä
saaneet nauttia maata peittävästä lumipeitteestä, joka on pysynyt varsin valkoisena, kun uutta lunta on
aina silloin tällöin satanut lisää. Olemme nauttineet ulkoilusta ja tytöt talviurheilulajien kokeilusta. Nyt
aurinko sulattelee hiihtolatuja. Olemme saaneet nähdä ensimmäiset pajunkissat ja varmasti jo pian
saamme ihailla leskenlehtiä.
Kuun alussa pidimme Kenian kentän lähettienkokouksen. Kaksi kertaa vuodessa pidettävä kokous
jaksottaa työvuoden hyvin. Kevään kokouksessa ajatukset ovat enemmän menneessä vuodessa. Mitkä
olivat viime vuoden tavoitteet työlle. Mitkä tavoitteet saavutettiin, mitkä jäivät saavuttamatta. Mitä tästä
opimme. Syksyn kokous katsoo enemmän tulevaan. Suunnitellaan ensi vuoden toimintaa ja budjetteja.
Tämän kevään kokouksessa emme valitettavasti voineet kokoontua yhteen. Lähettitoverimme Maikki ja
Virpi olivat kokouksesta mukana Kisumun kodeistaan. Gröhnin perhe omasta kodistaan ja me
omastamme. Kaikki olimme omien tietokoneidemme äärellä. Kiitämme että yhteys säilyi hyvin Kisumun
ja Suomen välillä. Yksi etu tällä kokouksella kyllä oli, sekä Afrikan työn koordinaattori,
lähetysjohtajamme että Sleyn toiminnanjohtaja pääsivät kukin oman aikataulunsa mukaan osittain
mukaan kokoukseen. Mennyt poikkeuksellinen vuosi oli aiheuttanut sen, että monet tavoitteet eivät
olleet täyttyneet. Suuri osa suunnitelluista työtehtävistä oli peruuntunut. Tuntui myös vaikealta, kun
syksynkin suunnitelmat tuntuvat tässä vaiheessa vuotta epävarmoilta. Mutta työ kuitenkin jatkuu ja
kiitämme Taivaan Isää siitä, että yhdessä saamme olla tekemässä työtä Keniassa ja vielä myös
Sambian puolella.
Keniassa koulujen ensimmäinen lukukausi on
juuri loppunut. Lukion ja peruskoulun viimeisellä
luokalla opiskelevat tekivät poikkeuksellisesti
loppukokeita tähän aikaan vuodesta. Edessä on
reilun kuukauden mittainen loma, jonka jälkeen
loppuvuosi on kohtuullisen tiivistä opiskelua, kun
tähän ja ensi vuoteen on lisätty yksi lukukausi
normaalia enemmän. Myös kehitysvammaiskoulu
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eläkkeelle. Uusi rehtori hymyilee kuvassa
työpöytänsä takana. Muistamme häntä
erityisin rukouksin tässä tärkeässä
tehtävässään.
Viereinen kuva on Samburu-alueelta,
jossa Wamban kirkon rakentaminen on
edennyt. Samburu-alueella on edelleen
puute Sanan julistajista. Iloitsemme nyt,
että Samburu-alueelle valmistuu uusi
kirkkorakennus ja toivomme, että se saa
olla ahkerassa käytössä. Iloitsemme
myös
käynnissä
olevasta
Sleyn
lähetyskurssista, joka on edennyt vuoden
aikana valmistaen uusia lähtijöitä eri
lähetyskentille.
On kulunut vuosi siitä, kun Satu ja Joanna lähtivät lyhyellä varoitusajalla Nairobista Suomeen.
Menneeseen vuoteen on sisältynyt paljon muutoksia, haikeutta, haasteita, paljon iloakin. Kuun
vaihteessa olemme jälleen muuttamassa ”toistaiseksi”. Joanna laski, että menneen vuoden aikana tämä
on hänen seitsemäs ”kotinsa” ja väliin mahtui vielä muutama viikko omalla mökillä pohjoisessa.
Kiitämme rohkaisevista viesteistä teiltä lähettäjiltä, joita menneen vuoden aikana olemme saaneet
vastaanottaa. Korona-aika on monelle ollut kovin rankkaa, mutta muistathan, että vaikka nyt tuntuisi
siltä, ettei omasta elämästä ilonaiheita paljon löytyisi, löytyy ilo aina evankeliumin äärellä. Jouluna
enkelit ilmoittivat paimenille suuren ilon. Vapahtaja oli syntynyt seimeen. Tämä Vapahtaja eli
keskuudessamme meitä opettaen. Nyt Pääsiäisenä saamme viettää ilojuhlaa. Pitkäperjantain
kauheiden tapahtumien jälkeen, saamme kuulla ilouutisen; ”Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte
ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa
katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi.” (Matt. 28:5-6) Jeesus sovitti ristillä syntimme ja avasi
meille tien Taivaaseen. Tästä saamme riemuita joka hetki ja viedä sanomaa eteenpäin Suomessa,
Keniassa, Sambiassa ja koko maailmassa.
Riemullista Pääsiäisjuhlaa, iloista kevättä toivottaen,
Satu ja Jorma Arkkila, Joanna ja Sarella
satu.arkkila@sley.fi jorma.arkkila@sley.fi
Rukous- ja kiitosaiheita:
- Kiitämme hienosta talvesta ja alkavasta keväästä.
- Pyydämme pandemian hellittämistä maailmassa.
- Muistamme yhteistyökirkkojamme Keniassa ja Sambiassa.
- Kiitämme työn tukijoista.
- Sleyn johto. Sleyn taloudellinen tilanne.
- Sleyn lähetyskurssilaiset.
- Pyydämme ohjausta oikealle paluuaikataululle Keniaan, sekä kevään työtehtäville.

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. Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös
kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Satu ja Jorma Arkkila:n rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä
kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen tai Leea Gröhniltä,
leea.grohn@sley.fi, puh. 09 2513 9228
Viitenumero- ja osoiteasiat: anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.
Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.

