”Matkan määrä on Taivas”

Satu ja Jorma Arkkilan lähettikirje 2/2016

Nairobissa maaliskuussa 2016

Pääsiäisajan 2016 terveiset Keniasta!

Saamme
elää
Pääsiäisaikaa
ja
valmistautua Pääsiäisen suureen juhlaan.
Kokoonnumme Pääsiäisenä
yhdessä
lähettitovereidemme
kanssa
Pauli
Vanhasen perheen kotiin. Tytöillämme
alkaa Pääsiäisestä lukukauden väliloma.
Valitettavasti molemmilla tytöillä on ollut
varsin raju flunssa ja he ovat viikkoja olleet
huonokuntoisia. Toivomme heille tältä
lomajaksolta erityisesti virkistystä ja lepoa.
Sarellalla alkaa IB-lukion loppukokeet pian
loman jälkeen 2.5. Pääsiäistä saanemme
viettää lämpimässä kesäsäässä, viime
päivinä lämpötila on noussut 30 asteen paikkeille täällä Nairobissakin!
Helmikuun matkat menivät oikein hyvin. Jorma vieraili Samburussa Arsimin alueella Tom Säilän,
Piispa Kispanin sekä pastoreiden Andrew, Silas ja Koran kanssa. Arsimin alueen pienissä kylissä
kierrettiin majasta majaan evankelioimassa. Arsimin alueella on aikaisemmin ollut varsin vireääkin
seurakuntatoimintaa, mutta nyt alue on ollut pitkään ilman pastoria. Sakramentteja ei ole päästy
jakamaan. Suuri ilo olikin Piispa Kispanilla kun hän sai kastaa uusia lapsia ja aikuisiakin Jumalan
valtakuntaan. Aikuiset ja lapset tulivat suurella mielenkiinnolla Jeesus-elokuvaa katsomaan.
Seuraava matka Samburu-alueelle on suunnitteilla huhtikuussa.
Lähettikokouksemme Kisumussa oli onnistunut. Hienoa oli saada tavata lähettitovereitamme ja jakaa
yhdessä asioita. Kisumu sijaitsee kauniin Victoria-järven rannalla. Saimme ihailla kaunista
järvimaisemaa, kalastajia, lintuja, monenlaista elämää järven rannalla. Tom Säilä piti meille
kokouksen lopuksi Raamattutunnin, jonka aiheena oli Taivas. Siitä meille kaikille virvoitukseksi yksi
kohta. Jeesus sanoi jäähyväisrukouksessaan; Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut,
olisivat kanssani siellä missä minä olen. Joh. 17.24 Vapahtajamme, Jeesus, odottaa meitä kotiin.
Hän on ristinkuolemallaan avannut meille tien luoksensa. Saamme yhdessä kulkea tätä tietä.
Saamme yhdessä iloita Pääsiäisen Evankeliumista.
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Credo-ohjelmassa suunnitelmat huhtikuun
evankelioivaa seminaariin jatkuvat. Olemme
saaneet hankittua tytöille Katekismukset ja
saamme lähettipastori Martti Arkkilan ja
harjoittelija Ville Orjalan sitä opettamaan.
Opetustuokioiden lisäksi ohjelmassa on
paljon monenlaista mukavaa. Toivomme,
että seminaari saa olla tytöille erityisenä
virkistyksenä.
Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen
mies, sairauden tuttava,
josta kaikki käänsivät katseensa pois.
Halveksittu hän oli, me emme häntä minään
pitäneet. Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme.
Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä
lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet
ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet.
Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha,
hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Jesaja 53

Rukous- ja kiitosaiheita:







Kiitos Pääsiäisen sanomasta, syntien anteeksisaamisesta ja avatusta
Taivastiestä
Kiitos hyvästä Samburu-matkasta ja siunausta suunnitellulle Samburumatkalle
Kiitos hyvästä lähettikokouksesta helmikuussa Kisumussa
Credo-ohjelman seminaari huhtikuussa
Sarellan valmistautuminen loppukokeisiin ja hänen tulevaisuuden
suunnitelmat
Turvallista Pääsiäisaikaa Keniaan

Siunattua Pääsiäisaikaa toivottaen,
Satu, Jorma, Sarella ja Joanna Arkkila
satu.arkkila@sley.fi, jorma.arkkila@sley.fi

www.sley.fi/arkkilatJS
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Yhteystietojen muutokset Sinikka Ahvenaiselle, Sley, PL 184, 00181, Helsinki,
sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645
Tukenne tekee mahdolliseksi työn jatkamisen ja etenemisen sinne, missä Kristusta ei vielä tunneta.
Lähetyskannatus Satu ja Jorma Arkkilan työn tukemiseksi
Sleyn tilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC:DABAFIHH




seurakunnan omalla viitenumerolla, jolloin kannatus näkyy myös tilastoissa seurakunnan
lähetyskannatuksena. Viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta puh. 09 251 39 220 tai
anna.poukka@sley.fi
tai kirjoittamalla viestikenttään Satu ja Jorma Arkkilan rengas + maksava seurakunta

Keräyslupa 2015-2016:
Poliisihallituksen 13.1.2015 myöntämän keräysluvan POL-2014-12480 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry
voi kerätä varoja 13.1.2015-31.12.2016 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön
kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.
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