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Paastoajan terveiset Nairobista!
Koko alkuvuosi on täällä Nairobissa ollut harvinaisen lämmin ja kuiva. Sato kärsii kuivuudesta.
Nairobiin on odotettavissa normaalia suurempi vesiongelma, joka onneksi ainakaan vielä ei ole
koskettanut meitä. Sateita odotamme. Juuri Keniassa vieraillut Sleyn ryhmämatka sai siis nauttia
täällä hyvin aurinkoisista ja lämpimistä päivistä.
Ryhmä saapui tänne Keniaan ensimmäisenä paastonajan sunnuntaina. Saimme heti kokoontua
kotonamme yhteiseen Sana Jumalanpalvelukseen. Sen pitivät ryhmänjohtajat Esa Luomaranta ja
Martti Arkkila. Koko perheenä saimme olla mukana yhdessä ryhmän kanssa Shivagalan kirkon
vihkiäisissä. Ajoimme jo perjantaina täältä Nairobista Kisumuun. Lauantain vietimme Matongossa.
Sleyn eläkelähetit Arja ja Osmo Harjula olivat järjestäneet viikonlopun seminaarin Samburu-alueelta
tuleville opiskelijoille. Saimme lauantaina olla mukana opettamassa Katekismuksesta ja
pyhäkoulutyöstä. Mukana oli 14 nuorta opiskelijaa. Yksi heistä opiskelee diakonissaksi, muut
luokanopettajiksi. Ilo oli näiden nuorten kanssa keskustella tärkeistä uskonkohdista. Nuoret opettajat
ovat avainasemassa mahdollisuudessa ohjata koululaisia rakastavan Jumalan huomaan.
Matongossa tapasimme myös Kongon teologiopiskelijat Evariste Kendin ja Adolf Ntumban. Heidän
opintonsa ovat loppusuoralla ja paluu Kongoon on edessä toukokuussa.
Shivagalaan oli kokoontunut kirkon
väkeä
juhlistamaan
uuden
kirkkorakennuksen
siunaamista.
Siunaamisen
toimitti
Järvihiippakunnan Piispa Joseph Ochola
avustajineen. Mukana oli lähialueen
pastoreita ja evankelistoja, Shivagalan
seurakuntalaisia ja paljon pientä
väkeä. Paikalliset lapset pitivät kovasti
tyttöjemme mukanaolosta. Monet
olisivat halunneet samalle penkille
istumaan Sarellan ja Joannan kanssa
ja niin mielellään pienet tummat kädet
silittelivät tyttöjen vaaleampaa ihoa ja
vaaleita hiuksia. Kirkon sisäseinällä oli
kaunis puinen risti. Ryhmäläisten
mukana tuoma hieno kastemalja sopi
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kirkkoon hienosti. Se pääsikin heti
käyttöön,
sillä
Jumalanpalveluksessa kastettiin
pieni tyttövauva Jumalan lapseksi.
Shivagalassa
saimme
kokea
lämmintä kristittyjen yhteyttä.
Jorma sai tehdä vierailun Maasaialueelle yhdessä Pauli Vanhasen
ja evankelista Philemon Mollelin
kanssa. Erityisen koskettavaa oli
vierailu Oloirinirinin kylään. Siellä
on yksi kirkkomme seurakunnista
ja paikalle on rakennettu uusi sinivalkoinen kirkkorakennus. Kylässä toimii myös Sleyn rakentama peruskoulu, antaen hyvätasoista
opetusta yli 400 lapselle. Lapset todella nauttivat opiskelusta, kuten kuvasta näkyy. Ilo oli nähdä
Jumalan Sanan kasvattamaa hedelmää kylässä.
Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Matt.
18:20
Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: ”Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua
Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi.” Matt. 28:5
Siunattua Pääsiäisaikaa Suomeen toivottaen,
Satu, Jorma, Sarella ja Joanna Arkkila
Rukous- ja kiitosaiheita:
- Kiitos seminaarista Samburu-alueen opiskelijoille
- Shivagalan uusi kirkko ja Shivagalan seurakunta
- Kiitos Sleyn ryhmämatkan varjeluksesta
- Evariste Kendin ja Adolf Ntumban opintojen päättyminen, heidän paluunsa palvelemaan Kongon
kirkkoa
- Sambian kirkon piispa Robert Kaumba ja hänen apulaisensa Kabongo Buloji, koko yhteistyökirkko
Sambiassa ja Kongossa
- Sambian kummi- ja orpo-ohjelman lapset perheineen ja huoltajineen, turvakodin koulu
- Sambian uusi Presidentti, Edgar C. Lungu
- Credo-ohjelma, Susan Kirionki ja ohjelman nuoret
- Kiitos kaikista Sambian, Kongon ja Kenian työtä tukevista seurakunnista ja seurakuntalaisista
- Turvallisuutta Nairobiin ja Keniaan
- virkistävä Pääsiäisloma ja tytöille voimia loman jälkeen alkavaan kouluvuoden viimeiseen lukukauteen
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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