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Marraskuun alussa 2014

Lähetysterveisiä Afrikasta!
Jorma sai tehdä onnistuneen matkan Sambiaan yhdessä lähetysjohtajamme Pekka
Huhtisen ja Reijo Arkkilan kanssa. Matka suuntautui erityisesti maan luoteisosaan,
Zambezin alueelle. Seminaarimatka sisälsi useita seurakuntavierailuja maaseudulla.
Zambezin alueen rovasti, Robert Kaumba, oli mukana näillä seurakuntavierailuilla. Mukaan
täältä Keniasta saatiin myös lisää LHFn kääntämiä ja julkaisemia lundan-kielisiä
Katekismuksia, joita Robert Kaumba innokkaana esitteli ja jakoi seurakunnissa.
Rukoilemme, että Katekismus saa olla rikkaassa käytössä Zambezin alueella!
Vaikka nykyään yhteydenpito saattaa olla
hyvinkin helppoa, on ainakin täällä Afrikassa
vielä paljon seutuja, joita on vaikea tavoittaa.
Satu iloitsi että Jorma pääsi tapaamaan matkan
aikana kolme Sambian kummiohjelman lasta ja
näin saimme kuulla heidän tuoreita kuulumisia.
Kuvassa
oleva
Mercy
on
aloittanut
maatalouden
opinnot.
Sambian
kummitoiminnassa emme enää voi tukea pitkiä,
vuosia kestäviä opintoja esim. yliopistossa,
mutta
pyrimme
rohkaisemaan
nuoria
ammattiopintojen pariin. Koulutus avaa
paremman tulevaisuuden lapsille ja nuorille. Kiitos teille kaikille jotka olette olleet mukana
tukemassa ja edelleen tuette Sambian kummi- ja orpo-ohjelmaa.
Jorma ja Reijo ovat juuri palannet matkalta Ugandasta. Sley tukee Ugandan kirkkoa
tekemällä seurakuntavierailuja ja opettamalla seurakuntalaisia.
Samalla matkalla he vierailivat Matongossa, jossa tapasivat
erityisesti
Samburu-alueen
teologiopiskelijat
ja
opettajaopiskelijat. Kongon opiskelijat jatkavat myös opintojaan
Matongossa. Kongon Piispa Mbuanyan poika Adolf kertoo
opinnoistaan näin: ”Aluksi minulla oli vaikeuksia opiskella
englanniksi, mutta vuosien myötä kielitaitoni on parantunut
Jumalan armosta. Matongon opettajat ovat hyvin koulutettuja
teologeja ja opetus on hyvin tunnustuksellista. Valitettavasti
matka kotiin (Kongoon) ja takaisin Matongoon on hyvin pitkä.
Toivon että tulevaisuudessa saan osaltani tukea Kongon
luterilaista kirkkoa pysymään vakaassa tunnustuksellisessa
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teologisessa pohjassa. Toivon, että Kongon kansa vastaanottaa Jumalan Pyhän Sanan ja
oppivat sitä ilolla.”
Satu on aloittanut Credo-ohjelmassa kenialaisen diakonissan Susan Kirionkin apuna.
Credo-ohjelma tukee erityisesti Maasai-tyttöjen koulutusta. Mukana on myös muutama
poika, jotka tulevat hyvin haasteellisista taustoista. Ohjelman pääasiallinen tarkoitus on
kuitenkin pyrkiä ennaltaehkäisemään tyttöjen ympärileikkausta ja heidän naittamista lapsina.
Vanhemmille pyritään antamaan tietoa tyttöjen oikeuksista ja mahdollisuudesta parempaan
nuoruuteen ja aikuisuuteen. Vanhempia tuetaan näkemään tyttöjen koulutus arvokkaana
vaihtoehtona. Näin tytöt saavat myös mahdollisuuden omaan nuoruuteen ja
varhaisaikuisuuteen. Ohjelma maksaa tyttöjen koulukulut, yleensä sisäoppilaitoksissa. Tällä
hetkellä ohjelmassa on mukana noin 40 nuorta. Satu odottaa mahdollisuutta päästä
tutustumaan tyttöihin ja myöhemmin myös niihin yhteisöihin, joista tytöt tulevat. Jos
kiinnostuit Credo-ohjelman tukemisesta, ota yhteyttä Sleyhyn Anna Poukkaan.
Olemme iloinneet Sadun vanhempien luonamme olosta. Kun Jorma ja Reijo ovat
matkustaneet, ovat Satu ja Marjatta huolehtineet kotioloista. Tytöille isovanhempien jaksot
täällä Afrikassa ovat ihanaa arkea. Jorma ja Reijo tekevät vielä matkan Samburu-alueelle.
Mukaan matkalle lähtee keskisen hiippakunnan
Piispa Kispan sekä hiippakunnan sihteeri.
”Me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, emme
omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen
armoosi luottaen.” Dan. 9:18
Siunausta Suomen alkutalveen toivottaen,
Satu, Jorma, Sarella ja Joanna Arkkila

Rukous- ja kiitosaiheita:
- Kiitos hyvästä ja turvallisesta Sambian ja Ugandan matkasta
- Siunausta Samburu-alueen matkalle
- Credo-ohjelma, Susan Kirionki ja ohjelman nuoret
- Kiitos kaikista Sambian, Kongon ja Kenian työtä tukevista seurakunnista ja seurakuntalaisista
- Turvallisuutta Nairobiin ja Keniaan
- Siunausta, jaksamista ja iloa Sarellalle ja Joannalle kouluun
LÄHETYSKANNATUS / Arkkila Satu ja Jorma
Sleyn tilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH tiedonannolla Satu ja Jorma Arkkilan
lähetysrengas ja oma seurakuntasi tai yleisviitenumerolla 10078 89200 33001 01519 tai henkilökohtaisella
viitenumerolla, jolloin kannatuksesi näkyy myös oman seurakuntasi lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen
viitenumeron saat Sleyn toimistosta Anna Poukalta p. (09) 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi.
"Poliisihallituksen 26.11.2012 myöntämän keräysluvan 2020/2012/3761 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä
varoja 1.1.2013-31.12.2014 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä
yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla."
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