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Juhannusterveiset Sambiasta!
Juhannusaattona saimme nauttia upeasta konsertista, kun suomalais-italialainen ”Ilon duo” esiintyi
kotonamme suurlähetystön kutsumana. Eliana Morret soitti pianoa ja Sofia Kortelainen viulua ja
kannelta. Oli upeaa saada kuulla Sibeliusta ja monia
muita kuuluisia säveltäjiä näiden taitavien esiintyjien
tulkitsemana.
Samalla saimme sanoa hyvästejä
Lusakan Suomi-koululaisille. Muu Juhannusviikonloppu
meni niin kuin viime päivät täällä ovat viime aikoina
menneet, eli asuntoja tyhjentäen, käytännön asioita
hoitaen, tavaroita pakaten ja ystäville hyvästejä jättäen.
Kuvassa tytöt nuorimman kummityttömme, Aliisa
Kalalukan pihalla.
Yhteistyökirkkomme LECAn kanssa pidettiin kevään
viimeinen kokous, jossa mukana olivat kirkon johdon ja
keskustoimiston lisäksi kaikkien neljän rovastikunnan rovastit. Samalla keskusteltiin tulevaisuuden
suunnitelmista. Vaikka Sley ei enää lähetä Sambiaan pitkäaikaisia lähettejä, jatkuu Sleyn ja LECAn
välinen yhteistyö. Kirkon taloudellista tukea jatketaan. Sley on valmis lähettämään teologeja
opettamaan lyhytkursseille, jos kirkko näkee sen tarpeellisena. Orpo- ja kummityö jatkavat
toimintaansa. Kirkon synodi järjestettäneen syyskuussa. Jorma suunnittelee Sambian matkaa
tuohon yhteyteen.
Kongon Piispaan olemme olleet puhelimitse yhteydessä. Paraikaa Kanangassa on menossa
kahden viikon teologikurssi, jota vetävät Matongossa teologiaa opiskelevat Evariste Kendi ja
Adolphe Ntumba.
Olemme saaneet iloita turvakodilla pyörivästä ala-asteesta. Tyttömme saivat erittäin mielekkään
tehtävän, kun saivat Sleyn huhtikuun ryhmän jättämän kolehdin kera mennä kirjakauppaan
valitsemaan kirjoja turvakodin koulun kirjaston aloittamiseksi. Tytöt saivat valita lähes sata kirjaa
kirjastoon. Tytöt itse ovat kovia lukemaan, joten tehtävä oli sitäkin mieluisampi. Yhtenä päivänä
saimme sitten koko perhe käydä kirjaston alun lahjoittamassa turvakodin koululle. Oli hienoa saada
nähdä lasten ilosta loistavat silmät. Lapset esittivät meille kiitokseksi monta laulua. Lopulta emme
meinanneet päästä pois lähtemään ollenkaan, sillä aina löytyi uusi laulu esitettäväksi kiitokseksi.
Jätämme rukouksiin, että kaikki koulun lapset saavat oppia lukemaan, saavat nauttia lukutaidon
tuomasta ovesta kirjojen maailmaan ja juurtua myös Jumalan sanaan lasten Raamattujen äärellä.
Kodin tyhjentäminen on haikeaa ja rankkaakin puuhaa. Jokaiselle tavaralle on löydettävä oma
paikkansa, mitä pakataan mukaan, mitä lahjoitetaan, mitä laitetaan pois. Kaappeja tyhjentäessä on
mielessä soineet Jeesuksen sanat; ”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Kootkaa

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

itsellenne aarteita taivaaseen.” (Matt. 6:19-20) Tavaroita
läpikäydessä on ollut hyvä miettiä, mikä itselle on elämässä
tärkeää. Mihin täällä maan päällä käyttää aikansa? Kun
maallinen matka joskus loppuu, mitään emme täältä vie
mukanamme. Tavaroiden järjestelyn keskellä keskeiseksi
nousee oman perheen merkitys. Ja miten ihanaa onkaan
saada luottaa ikuiseen elämään Taivaan kodissa Jeesuksen
ristintyön tähden.
Tyttöjen Martti-enon pari vuotta sitten takapihalle istuttama
banaanipuu on tuottanut hedelmää. Uskomme ja luotamme,
että myös Sleyn työ täällä Sambiassa on Jumalan siunauksella
saanut kantaa hedelmää ja tuottaa sitä edelleen. Jätämme
LECA-kirkon ja kaikki sen työntekijät ja seurakuntalaiset
rukouksiin.
”Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta eivätkä sinne palaa
vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo ja antaa
kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan,
joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja
saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän.” Jesaja 55:10-11
Rukous- ja kiitosaiheita:
- Voimia Keniaan siirtymisen käytännön järjestelyihin
- Yhteistyön jatko LECA-kirkon ja Sleyn välillä
- Piispat Kipaila ja Mbwanya, LECA-kirkon rovastit ja paimenet
- Pyhäkoulutyö Kongossa ja Sambiassa
- Turvakodin ala-aste, orpo- ja kummityön lapset perheineen
- Voimia monien hyvästien jättöön
- Virkistävä kesäloma Suomessa, hyvä alku Keniassa
- Kiitos työn uskollisista tukijoista
Kiitollisina Sambian vuosista, luottaen kohti Keniaa.
”Iloiten te saatte lähteä matkaan, ja onnellisesti te pääsette perille.” Jesaja 55:12
Satu, Jorma, Sarella ja Joanna Arkkila
Lähetysrenkaan yhteyshenkilö: Mari ja Teijo Mathlin
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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