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Nairobissa huhti-toukokuun vaihteessa
2015
Vappuviikon terveisiä Afrikasta!
Vappuviikko tuntuu tuoneen tullessaan tänne Nairobiin sadekauden. Sadetta on saatu pääosin öisin
ja kerran erittäin rankka yösade sai kadut tulvimaan niin, että tyttöjen koulukyyditys oli suorastaan
jännittävää. Oma kotimme sijaitsee koulua korkeammalla ja kotikadut ovat pysyneet varsin kuivina.
”Sade tuo siunauksen”, sanovat kenialaiset ja kiittävät Jumalaa sateesta, joka saa maissin
kasvamaan ja perheillä on jälleen ruokaa tiedossa.
Vappua vietetään Nairobissa KenyaFinnsien järjestämällä suomalaisten Vappupicnicillä.
KenyaFinns on hyväntekeväisyysjärjestö, joka tukee mm. Credo-ohjelman kautta nuoria kenialaisia
koulunkäynnissä. Olemme vastaanottaneet Credo-ohjelmaan paljon uusia hakemuksia, joten uusia
kummeja Suomesta tarvittaisiin.
Iloitsimme perheemme yhteisestä Pääsiäisajasta. Saimme yhdessä nähdä kaunista Maasai-maata.
Pääsiäissunnuntaina vierailimme Kumpan seurakunnassa. Kumpa sijaitsee vajaan kahden tunnin
ajomatkan päässä kotoamme kohti Tansanian rajaa. Saavuimme paikalle vähän ennen kymmentä,
jolloin virkeäsilmäiset lapset olivat innokkaina pyhäkoulussa. Muistolauseiden toistaminen ja
oppiminen tuntui olevan tärkeällä sijalla Maasai-lastenkin pyhäkoulussa. Samoin laulut ja tanssit
tuntuivat olevan erityisesti lasten mieleen.
Meille oli kerrottu Jumalanpalveluksen alkavan
kymmeneltä, mutta evankelista oli kokenut
ongelmia matkallaan ja oli ilmoittanut
myöhästyvänsä
jonkin
verran.
Puoli
yhdentoista jälkeen hän saapuikin paikalle.
Jumalanpalvelusta aloiteltiin kuitenkin vasta
yhdentoista jälkeen, sillä paikalle haluttiin
rauhassa odottaa seurakuntalaisia! Afrikassa
ei ole kiire.
Seurakuntalaisten
saavuttua,
aloitettiin
Pääsiäissunnuntain Jumalanpalvelus. Paikalla
oli lähinnä naisia ja lapsia, sillä miesväki oli
vielä pääosin karjan kanssa laitumilla. Saimme
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kuulla ilosanomaa kuoleman voittaneesta Vapahtajastamme sekä kuulla ja katsella Maasai-naisten
laulua ja tanssia. Koristeellisen näköisiä he olivat värikkäissä asuissaan ja kaula- ja rannekoruissaan.
Vastusteluistamme huolimatta oli meille vieraille tarjolla lounas Jumalanpalveluksen jälkeen.
Kiitollisena sen kyllä vastaanotimmekin, sillä iltapäivä oli jo pitkällä ja edessä vielä lähes kahden
tunnin ajomatka kotiin.
Jorma on paraikaa Kongon ja Sambian matkalla. Kongossa on meneillään kirkkorakennuksen
kattotyöt Mere Katuban seurakuntaan. Mere Katuban kirkkorakennus on ollut jo vuosia rakenteilla.
Toivomme, että se vihdoin saataisiin valmiiksi ja käyttöön. Kovin on Jormalla ollut jännittävää olla
mukana kongolaisella rakennustyömaalla. Yhteydenpito Kongosta on vielä vähän haasteellista ja
siksi ei valitettavasti tämän kirjeen mukaan saa kuvia Kongosta. Yritämme laittaa kuvia seuraavaan
kirjeeseemme. Kongon opiskelijat, Evariste Kendi ja Adolf Ntumba, ovat saaneet opintonsa
päätökseen ja ovat palaamassa Matongosta takaisin Kongoon. Jätämme heidät erityisiin rukouksiin.
Jorma jatkaa Vappupäivänä Kongosta Sambiaan ja saa Sambiaan matkaseurakseen Afrikan työn
koordinaattorimme Tom Säilän. Sleyn työn uudelleenorganisoinnin suunnitelmaa seurataan edelleen
Sambian työssä.
Tänä kesänä pääsemme lähtemään lomalle Suomeen vasta
27.6. Toivomme kuitenkin jaksavamme osallistua sunnuntaina
Valtakunnallisille
Evankeliumijuhlille
Sastamalassa.
Evankeliumijuhlien 26-28.6.2015 koko ohjelma löytyy
osoitteesta www.evankeliumijuhla.fi Toivottavasti näemme
Sastamalassa!
Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä
turvaan. Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden
alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. PS 91:2,4
Siunattua alkukesää Suomeen toivottaen,
Satu, Jorma, Sarella ja Joanna Arkkila

-

Rukous- ja kiitosaiheita:
Kiitos ravitsevasta Pääsiäisajasta
Mere Katuban kirkon valmistuminen ja käyttöönotto
Evariste Kendin ja Adolf Ntumban paluu palvelemaan Kongon kirkkoa
Jorman ja Tom Säilän tapaamiset Sambian yhteistyökirkon kanssa
Sambian kummi- ja orpo-ohjelman lapset perheineen ja huoltajineen, turvakodin koulu
Credo-ohjelma, Susan Kirionki ja ohjelman nuoret
Kiitos kaikista Sambian, Kongon ja Kenian työtä tukevista seurakunnista ja seurakuntalaisista
Turvallisuutta Nairobiin ja Keniaan

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 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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