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Adventtiajan terveiset Sambiasta!
On Suomen Itsenäisyyspäivä. Täällä Sambiassa on normaali arki. Tytöt on viety aamulla kouluun.
Meillä vanhemmilla on tavallinen työpäivä. Normaalista poiketen ei illalla tai viikonloppuna ole
Suurlähetystön järjestämää Itsenäisyyspäivän vastaanottoa. Näin ajatuksin muistamme kuitenkin
kaikkia niitä, jotka palvelivat puolustaen Suomea, myös myöhemmin itsenäisyyden säilyttämiseksi.
Olemme kiitollisia itsenäisestä Suomesta!
Aamupäiväruuhkassa ajelen ruokakauppaan. Cd-levyllä Pekka Simojoki laulaa ”Niityllä lunta,
hiljaiset kadut…” Katselen ympärilleni. Afrikka levittäytyy värikirkkaana ympärilläni. Ajelen hitaasti
jonossa eri tavoin kuormattujen kuorma-autojen, pienten henkilöautojen, täyteen ahdettujen
minibussien ja monien muiden kulkuvälineiden mukana. Tien vieret ovat täynnä väriloistoa; ihmisiä
kävelemässä ja polkupyörin sekä kärryjä työntäen, pieniä kojuja, joissa myydään tomaatteja,
maissia, vesimeloneja ja kaikenlaista muuta syötävää, autojen välissä puikkelehtivia lehden ja
puheajan myyjiä, tien varsilla loistavia liekkipuita, bougainvilleoita, temppelipuita, palmuja. Koiria,
vuohia ja kanoja saa väistellä ja kaikkialla on kasoittain roskia. Kadulla ei todellakaan ole hiljaista
tai autiota.
Cd-levy jatkaa soittoaan; ”Sanoma Joulun on uusi mahdollisuus”. Mietin kuinka moni sambialainen
toivoisi elämäänsä uutta mahdollisuutta. Mahdollisuutta käydä koulua, opiskella ammattiin, saada
työpaikka, mahdollisuus inhimilliseen asuntoon, elää ehjässä perheessä. Ulkonaisesti
valmistaudumme jouluun hyvin erilaisissa oloissa kuin Suomessa. Moni Sambiaan vasta saapunut
huokailee, että mistä sitä löytäisi joulutunnelman, kun aurinko paahtaa kirkkaansiniseltä taivaalta,
lämpö hipoo kolmeakymmentä astetta ja moni itselle tuttu jouluperinne on saavuttamattomissa
täällä Sambiassa. Oma joulunviettomme on mielestämme saanut hyvät perinteet jo tänne
Sambiaan. Rakkaita on tietenkin ikävä. Onneksi nykyään voi mm. skypen välityksellä olla
yhteydessä usein ja edullisesti. Lunta olisi tietenkin kiva saada, mutta viime joulu Suomessa osoitti,
ettei lunta aina Suomessakaan jouluna ole. Joulunviettomme on ehkä Suomeen verrattuna
vaatimattomampaa, mutta toivottavasti se juuri siksi korostaisi Vapahtajaamme Jeesusta
jouluriemun antajana. Juuri eilen illalla saimme olla tyttöjen koululla ala-asteen joulujuhlassa.
Vaikka koulussa on oppilaita monista eri uskontokunnista, on joulujuhla aina kristillinen. Juhlan
pääteemana on Vapahtajamme Jeesuksen syntyminen Betlehemiin. Laulut ja esitykset vievät
kaikki Jeesuksen seimen luo, enkeleitä, paimenia, tietäjiä ja meitä katsojia myöten. Uskomme, että
tulemme ikävöimään näitä joulujuhlia tulevaisuudessa. Joulujuhlan lopuksi paikalle saapuu aina
joulupukki. Hänelle lapset saavat tuoda lahjoja, jotka jaetaan huomenna yliopistollisessa
sairaalassa jouluaan viettäville sairaille lapsille. Sarella saa jälleen olla mukana viemässä näitä
lahjoja lapsille. Sairaalavierailu on Sarellalle ja varmasti muillekin mukana oleville koskettava. Ei
vain nähdä vakavasti sairaita lapsia, vaan myös yliopistollisen sairaalan taso. Presidentti Sata on

Sley, Lastenkodinkuja 1, PL 184, 00181 Helsinki • Vaihde (09) 251 390 • Faksi (09) 251 39290, (09) 251 39270
Pankkiyhteys Nordea Pankki Oyj 157330 - 33323, Sampo Pankki Oyj 800015-779195 • Y-tunnus 0242525 - 6
Internet www.sley.fi • Sähköpostit etunimi.sukunimi@sley.fi • sley@sley.fi

juuri ottanut voimakkaasti kantaa, että vaikka Lusaka kärsisi veden puutteesta, tulisi sairaalalla olla
aina käytössään vettä…
Jeesus saapui Taivaan kirkkaudesta tallin seimeen, jotta me saisimme kerran viettää ikuista juhlaa
Taivaassa. Olemme kiitollisia, että saamme jälleen valmistautua joulujuhlan viettoon täällä
Sambiassa. Koemme myös, että monen haasteellisen työtehtävän keskellä tarvitsemme lepoa
Jeesuksessa, ei vain jouluna Hänen seimen äärellään, vaan elämämme jokaisena päivä.
Kiitämme menneestä vuodesta ja yhteisestä työstämme Sambian kentällä. Siunatkoon Vapahtaja
joulun viettosi!
Tulkoon juhla todellinen, tulkoon Jeesus Herraksi sen.
Tulkoon rakkaus ihmisrintaan, silloin joulu luonamme on.
(Pekka Simojoki)
Rukous- ja kiitosaiheita:
- Yhteistyö LECA-kirkon ja
Sleyn välillä
- Adventti- ja Jouluajan
tilaisuudet
- Turvakodin
koulun
haasteet,
orpoja
kummityön
lapset
perheineen
- Virkistävää
joululomaa,
turvallisuutta matkoilla
Riemullista jouluaikaa toivottaen,
Satu, Jorma, Sarella ja Joanna
Arkkila
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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 16.12.2010 myöntämän keräysluvan 2020/2010/3611 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys voi kerätä
varoja 1.1.2011-31.12.2012 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä
yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.
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