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Kolmantena Adventtina 2021

Adventtiajan lähetysterveisiä!
Pystytimme joulukuusen olohuoneeseemme ensimmäisen adventin aattona. Sama kuusi on palvellut
meitä uskollisesti vuodesta 2006 lähtien, ensin Sambiassa ja sitten täällä Keniassa. Kuusi on koristeltu
pääosin Joannan ja Sarellan askartelemilla koristeilla. Meillä on paljon hyviä, onnellisia muistoja
joulunvietosta lähetyskentällä ja olemme niistä kiitollisia. Vuokraisäntämme toi meille
joulutervehdyksen. ”Pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne.” (1 Piet. 3:15) luki hänen tuomassa
joulukortissa. Olemme kiitollisia hyvästä vuokraisännästämme. Meillä on myös hyvä naapurusto.
Naapuriperheemme oli kylässä viettämässä pikkujoulua. Tarjosimme glögiä ja joulutorttuja, jotka olivat
heille uusi kokemus. Riisipuuroa muistuttavaa ruokaa syödään toisinaan heidänkin kotonaan. Perheen
isä aloitti laulun ”Joy to the world” (Riemuitse maa). Olemme kiitollisia uskovista naapureistamme.
Englanninkielinen Jumalanpalvelus Uhuru Highwayn -kirkolla alkaa sunnuntaisin kello yhdeksän.
Olemme sieltä takaisin kotona noin klo 11.30. Nyt kun Suomessa on siirrytty talviaikaan, ehdimme
sopivasti juoda kirkkokahvit ja osallistua sitten internetin kautta Jumalanpalvelukseen Pyhän Sydämen
kappelilla, Helsingissä. Näin saimme ensimmäisenä adventtina laulaa rakkaan ”Hoosianna” – hymnin.
Olemme juuri saaneet olla mukana kolmannen adventin jumalanpalveluksessa Uhurun kirkolla.
Olemme nauttineet hienoista jouluvalmisteluista täällä Keniassa. Ja jos Jumala suo, olemme illalla
lähdössä kohti Suomea ja viettämässä joulupyhät ja vuodenvaihteen yhdessä Joannan ja Sarellan ja
muiden rakkaidemme kanssa. Paluuliput Nairobiin ovat varattu 11.1.2022.
Jorma teki marraskuussa useamman matkan länsi-Keniaan. Matkoihin kuuluu aina paljon hallinnollisia
tehtäviä, mutta nyt Jorma sai tavata myös ohjelmassa mukana olevia lapsia huoltajineen. Orpoohjelman lapsille käytiin viemässä mm. uudet koulukengät. Kengät tuovat mukanaan paljon iloa
Afrikassa! Ilo oli myös saada rukoilla yhdessä lasten kanssa ja muistuttaa lapsia, että Taivaallisen
Isämme rakkaudessa on suurin ilomme. Yläkuvassa on yksi orpo-ohjelman lapsista. Koronavuodet ovat
olleet monelle perheelle ja lapselle erityisen rankkoja. Tällä hetkellä lapsilla on menossa tiivistetty
kouluvuosi ja edessä on vain lyhyt joululoma joulupyhien ja vuodenvaihteen aikana. Normaalisti
kouluvuoden pitkä, yli kuukauden kestävä loma on juuri jouluaikana.
Satu sai tavata Credo-ohjelman Susan-diakonissaa täällä Nairobissa. Samalla diakonissa sai otettua
koronarokotuksen. Credo-ohjelmassa on monenlaisia haasteita. Tyttöjen taustat ovat koskettavia,
opiskelu on haasteellista ja ohjelman hallinnoinnissakin on monenlaista ongelmaa. Erityisesti jouluaika
on aina ollut riskialtis, sillä suuri osa tyttöjen naittamisista tapahtuu perinteisesti juuri joulukuussa.
Jätämme erityisiin rukouksiin, että tytöt saavat viettää turvallisen joululoman ja saavat palata kouluun
tammikuun alussa.
Sadun Martti-veli on ollut kahden viikon vierailulla Keniassa. Martti sai julkaistua marraskuun lopulla
toisen väitöskirjansa. Tämä väitöskirja käsittelee Kenian yhteistyökirkkomme historiaa vuosilta 19681996. Väitöskirja löytyy osoitteesta https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-389-006-0
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Martti oli täällä omalla lomamatkalla, mutta tapasi myös
monia kirkon vastuunkantajia ja sai viedä monille
väitöskirjansa terveisinä. Kuvassa Martti kirjaa lahjoittamassa
Kenian kirkon toisena kenialaisena johtajana vuosina 19801988 toimineelle John Momanyi Kururialle.
Sambian Piispan, Robert Kaumban, jouluterveiset teille!
Sambiassa koronatilanne on jälleen pahentumassa.
Jätämme rukouksiin maan koko tilanteen, sekä Matongossa
teologiaa opiskelevien sambialaisten kotimatkan, joka alkaa
viikon kuluttua. Toiveenamme olisi vielä Sambian matka ensi
vuoden alussa, mutta nähtäväksi jää, onko tämä toive
realistinen.
Matkalaukut ovat jo pakattuna. Käymme vielä kävelyllä
Karura-metsässä ja sitten tuttu Vincent-kuljettaja tulee meitä
lentokentälle kuljettamaan.
Toivotamme kaikille riemullista Jouluaikaa. Kiitos menneestä
vuodesta 2021!
Käyn kanssa paimenten, seimelle Jeesuksen, nyt lasta katsomaan, oljilla vuoteessaan, kun tähteni
syntyi hän tänne.
Sun, Jeesus, kanssasi, mä vietän jouluni. Käy, lapsi, kotiini, nyt jouluvieraaksi, niin jouluni ei lopu
koskaan. SK 30
Satu ja Jorma Arkkila
P.O.Box 377, 00621 Village Market, Nairobi, Kenya

satu.arkkila@sley.fi jorma.arkkila@sley.fi
Rukous- ja kiitosaiheita:
Kiitämme Jouluajasta. Pyydämme siunausta Joulunviettoon kaikkialla maailmassa.
Kiitämme Arkkipiispa Ocholasta Keniassa ja piispa Kaumbasta Sambiassa. Rukoilemme heille voimia työtehtäviin ja
hyviä auttavia ihmisiä ympärilleen.
Pyydämme pandemian hellittämistä maailmassa.
Kiitämme Matongon teologisesta seminaarista sekä opettajien kasvatuslaitoksesta. Kiitämme Matongon
orpokodista, orpo-ohjelmasta, Kisumun kehitysvammaiskoulusta sekä Credo-ohjelmasta.
Kiitämme, että Sleyllä oli uskollisten tukijoiden kautta mahdollisuus tukea Kisumun kehitysvammaiskoulun tärkeää
remonttityötä, jotta lapsilla olisi paremmat ja turvallisemman opiskelu- ja elinolot koululla.
Kiitämme Sarellan ja Joannan hyvin edenneistä opinnoista Suomessa. Pyydämme hyviä yhteisiä päiviä Suomessa
ja voimia jälleen eron hetkeen tammikuussa.
Kiitämme Sleyn työstä ja kaikista työn tukijoista. Pyydämme helpotusta Sleyn taloudellisiin haasteisiin.

Martin väitöstilaisuuden voi seurata linkistä:
https://panopto.abo.fi/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=ff2109ea-766d-4f3b-be35-adea00e28c3c

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.
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