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Maaliskuussa 2014
Lähetysterveisiä Keniasta!
Olemme saaneet kielikoulujaksomme päätökseen. Suahiliä kehutaan helpoksi kieleksi. Moni lähetti
aloittaakin työt muutaman kuukauden kielikoulun jälkeen. Suahili näyttää helpolta sen
foneettisuuden vuoksi. Muutamalla neuvolla suomalainen osaa lukea ja kirjoittaa suahiliä lähes
virheettömästi. Mutta opeteltavaa riittää. Haasteensa tuo, että sanat jaetaan eri sanaluokkiin.
Sanaluokkien laskutavat vaihtelevat, mutta niitä on ainakin kahdeksan. Jos siis haluan puhua
jostakin itselleni kuuluvasta, käytän perussanaa –angu ”minun”, jonka eteen pitää osata liittää
oikeaan sanaluokkaan viittaava etuliite. Näin minun kynäni, kuppini, äitini jne. saa –angu-sanan
muuttumaan, se voi olla mm. wangu, yangu, changu, langu, zangu. Samoin mm. adjektiivit taipuvat
samalla tavalla substantiivien edellä. Suuren haasteen tuo verbiin liitettävät suffiksit. Verbiin
liitetään mm. subjekti, objekti ja aikamuoto. Näin lyhyistä verbeistä tulee todella pitkiä. Minä annan
hänelle, on yksi sana ”ninampa”. Ja jopa lasten Raamattu on täynnä pitkiä verbejä, ”Hän joka tulee
pelastamaan heidät” on ”atakayewaokoa”. Verbi pelastaa on itsessään ”-okoa”.
Sambian teologiaopiskelija Brian Simuunza on saanut opintonsa päätökseen ja sai viettää
valmistujaisjuhlaansa Matongossa 9.3. yhdessä kuuden muun opiskelijan kanssa.
Valmistujaisjuhlaa vietettiin yhdessä Matongon opettajakoulutuslaitoksesta valmistuneiden kanssa.
Myös paikallishallinnon edustajia oli mukana juhlassa. Sley tukee Matongon korkeatasoista
Raamattu- ja opettajakoulutusta sekä taloudellisesti että lähettejä lähettäen. Brian välitti kiitoksensa
Sleylle saamastaan tuesta opintoihinsa. Erityisesti Brian kiitti kaikkia Sambian luterilaisen kirkon
puolesta rukoilevia. Nyt Brian on jo matkustanut takaisin kotikyläänsä Sambiaan ja odottaa
kirkkonsa antamia tehtäviä. Kongon
opiskelijat jatkavat opintojaan Matongossa.
Muistattehan näitä kaikkia nuoria miehiä
rukouksissanne.
Jorma sai vierailla Samburu-alueella
yhdessä kirkon pääsihteerin Benjamin
Lemosin
sekä
lähettitoverimme,
kenttävastaava Ari Lukkarisen kanssa.
Täältä Nairobista alueen laitamille on noin
400 km, mutta matkatunteja kertyy jopa
kahdeksan. Pitkä sadekausi on aluillaan,
joten osa alueesta on jo autolla
kulkukelvotonta. Alue on kaksi kertaa
Uudenmaan
läänin
kokoinen.
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Väestömääräksi arvioidaan noin 220
000. Pääosa samburuista saa elantonsa
karjataloudesta. Lehmiä, vuohia ja
kameleita alueella riittää. Samoin
villielämiä. Autotiellä makasikin kuollut
gepardi.
Kirkkomme arvioi Samburu-alueella
olevan noin 1000 seurakuntalaista.
Samburualueella
on
teologiselle
opetukselle
tarvetta.
Perinteiset
uskomukset ovat vahvana osana
ihmisten elämää. Näkyvästi ovat myös
muslimit tekemässä työtä alueella.
Siksikin
kristillisen
lähetystyön
vahvistamisen ja tavoittavan työn aika
on nyt. Jeesus sanoo: ”Minä olen
opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota
sinä olet minulle osoittanut, ja jotta minä näin pysyisin heissä.” Joh. 17:26 Yhä Jumala tulee
Jeesuksessa ihmisten luokse, jotta me ihmiset voimme päästä Jumalan yhteyteen. Saamme
yhdessä olla välittämässä Pääsiäisen ilosanomaa myös Samburuille.
Kolme ristiä karheaa, hautakummulla kohoaa. Kahden ryövärin keskelle, Jeesus tuomittiin ristille.
Tahdon muistaa pitkäperjantain. Anteeksi syntini minäkin sain. Tahdon muistaa pitkäperjantain.
Rakkaus vain mursi kuoleman lain. SK 53
Siunattua Pääsiäisaikaa toivottaen,Satu, Jorma, Sarella ja Joanna Arkkila
Rukous- ja kiitosaiheita:
- Siunausta Pääsiäisaikaan
- Samburu työn suunnitelmat
- Kiitos Brian Simuunzan valmistumisesta, siunausta hänen asettautumiseen Sambian luterilaisen
kirkon palvelukseen
- Turvallisuutta Nairobiin ja Keniaan
- 20v hääpäivämme 28.3. Saimme mennä naimisiin Uhuru Highwayn kirkossa, joka nyt on
kotiseurakuntamme
- Tyttöjen koulu, ystävyyssuhteet ja muu arki
- Sleyn työ Keniassa, Sambiassa, Kongossa, Etelä-Sudanissa
- Kiitos työn uskollisista tukijoista
PS. Valitettavasti osoitteestamme on liikkeellä kaksi eri postilokeron numeroa. Oikea postilokeronumeromme
on siis P.O.Box 377.
LÄHETYSKANNATUS / Arkkila Satu ja Jorma:
SLEY:n tilille 800015-779195
yleisviitenumerolla 10078 89200 33001 01519 tai henkilökohtaisella viitenumerolla, jolloin kannatuksesi näkyy myös oman seurakuntasi
lähetyskannatuksena. Viitenumeron saat SLEY:n toimistosta Anna Poukalta p. (09) 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi. Uudenmallisten
yhteiseurooppalaisten tilinumeroiden mukaan yllämainitun Sleyn lahjoitustilin muoto on IBAN: FI13 8000 1500 7791 95
BIC:DABAFIHH"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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