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Riemullista Joulua 

Satu ja Jorma Arkkilan lähettikirje 7/2019          Nairobissa joulukuussa 2019 
 

 

Adventtiajan terveisiä Keniasta! 

Olemme saaneet aloittaa Jouluajan vieton täällä Keniassa. Eri tukiohjelmien lapset ja nuoret ovat 
joululomallaan. Yläkuvassa Matongon lastenkodin lapset vilkuttavat terveisiään. Matongossa 
joulujuhlaa vietettiin Suomen Itsenäisyyspäivänä. Lasten laulu raikui riemukkaana. Uudet vaatteet 
päällä oli iloista viettää juhlapäivää ja nauttia päivän leikeistä ja herkuista. Jorma oli yhdessä orpo-
ohjelman työntekijöiden kanssa mukana monilla lasten ja heidän huoltajien tapaamispäivillä eri 
seurakunnissa. Ohjelma auttaa ja tukee montaa lasta ja nuorta ja heidän välityksellään heidän 
läheisiään elämässä eteenpäin. Hankkeesta on jälleen vuoden lopulla saanut valmistua usea nuori 
ammattiin, esimerkiksi ompelijaksi tai mekaanikoksi. Valitettavasti kaikki eivät saa opintojaan 
päätökseen. Joidenkin tuettavien elämään mahtuu hyvin monenlaisia haasteita.  

Ensimmäistä adventtia vietimme kotikirkossamme Uhuru Highwaylla. Jumalanpalveluksen yhteydessä 
kastettiin neljä lasta ja 16 nuorta konfirmoitiin. Se oli hieno alku uudelle kirkkovuodelle. Satu päätti 
vanhan kirkkovuoden Narokin seurakunnassa, jossa viikonlopun ajan olimme kokoontuneet Credo-
ohjelman koulutyttöjen seminaariin. Seminaaria avaamassa oli keskisen hiippakunnan piispa Kisipan ja 
kirkon pääsihteeri vieraili seminaarissa lauantaina. Lisäksi luennoimassa oli Credo-ohjelman aloittaja, 
Sleyn entinen Kenian lähetti, Reija Toikka. Seminaari oli monin tavoin onnistunut ja olemme siitä 
kiitollisia. Saimme yhdessä hiljentyä Sanan ääreen ja oppia kasvusta vastuulliseksi naiseksi.  

Narokin seurakunnassa evankeliumitekstinä oli Jeesuksen ristiinnaulitseminen. Ensi alkuun se tuntui 
hieman oudolta, olihan seuraava sunnuntai ensimmäinen adventti, uuden kirkkovuoden aloitus ja 
ajatuksissa jo joulun viettoon valmistautuminen. Saarnaa kuunnellessa evankeliumiteksti kuitenkin 

aukeni tähän ajankohtaan hienosti, kuuluvathan 
Pääsiäisen ja Joulun sanomat yhteen. Mieleen nousi 
laulu; “Jeesus syntyi tänne kuollakseen” (Siionin 
Kannel 373) Jeesus syntyi tallin seimeen 
täyttääkseen Isänsä pelastussuunnitelman. Jeesus 
syntyi ihmiseksi, kuollakseen ristillä minun ja sinun, 
koko maailman syntien sovittamiseksi. Hän aukaisi 
meille tien Taivaaseen. Pääsiäisen ja Joulun sanoma 
on koko työmme ydin täällä Keniassa.  

Kolmannen adventin viikonloppuna saimme yhdessä 
matkustaa Samburu-alueelle, Maralaliin. Lauantaina 
saimme osallistua Samburunkielisen Uuden 
Testamentin julkaisujuhlaan, josta viereinen kuva. 



Juhlat alkoivat Raamatunkäännös toimistolta kulkueena kohti juhlapaikkaa, stadionia. Ensimmäisenä 
kulkivat aasit, jotka kantoivat Uusia Testamenttejä selässään. Perässä tuli kaksi lava-autoa 
kovaäänisineen. Auton edessä ja takana ja lavalla ihmiset lauloivat ja tanssivat. Kulkueemme, aasit 
etunenässä, toi mieleen Jeesuksen riemullisen saapumisen Jerusalemiin. Slefin Raamatunkääntäjät 
Anna ja Magnus Dahlbacka perheineen olivat saapuneet juhliin Suomesta. Slefiltä oli mukana iso 
edustus ja myös muita ulkomaisia vieraita oli paikalla. Juhlaa kunnioitti läsnäolollaan Kenian 
varapresidentti Ruto. Saimme juhlassa kuulla useita kuoroja ja monia pieniä puheita. Jossain puheissa 
muistutettiin myös, että äidinkielinen Raamattu ei tulisi pölyttyä hyllyssä vaan olla aktiivisessa käytössä. 
Ja jotta se voi olla aktiivisessa käytössä, on lukutaito välttämätön. Yli puolet samburuheimon kansasta 
on edelleen lukutaidottomia. Joten ruohonjuuritason työtä, Sanan julistusta sekä opetusta tarvitaan 
edelleen.  

Kolmannen adventin Jumalanpalvelukseen 
osallistuimme Maralalin seurakunnassa, jossa 
Uusi Testamentti oli heti käytössä. Olemme 
kiitollisia että Samburut saivat näin joulun alla 
valtavan hienon lahjan käyttöönsä. Tänä jouluna 
he saavat lukea ja kuulla jouluevankeliumin 
äidinkielellään! 

Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! 
Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa 
hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi 
on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Sak. 9:9 

”Tiellä ken vaeltaa, ken aasilla ratsastaa! - Jeesus, 
sä Herramme, sua seurata tahdomme. 
Kanssamme kulje eteenpäin, yhdessä, yksittäin. -  
Hoosianna, saavu jo kuningas luoksemme!” – (virsi 

15) soi kotonamme Joannan soittamana pianolla. Saamme jälleen olla valmistautumassa joulun viettoon 
koko perheen kesken täällä Nairobissa.  

Kiitos menneestä yhteisestä vuodesta! Riemullista Joulua ja siunausta uudelle vuodelle 2020!  

Satu ja Jorma Arkkila, Joanna ja Sarella 

P.O.Box 377, 00621 Village Market, Nairobi 
sähköposti: satu.arkkila@sley.fi jorma.arkkila@sley.fi 

 
Rukous- ja kiitosaiheita: 
- Yhteistyökirkkomme Keniassa ja Sambiassa  
-  Arkkipiispan vaali Keniassa 17.12.2019 
- Samburu-alueen työ, kiitos Uudesta Testamentista, sen aktiivinen käyttö alueella 
- Lasten ja nuorten elämä eri tukiohjelmien parissa, pitkä loma 
-  Adventti- ja Jouluaika kaikkialla maailmassa, kiitämme että koko perheenä saamme jälleen 

viettää Joulua täällä Nairobissa 
- Sleyn työ kotimaassa ja lähetyskentillä sekä taloudellinen tilanne 
 
 

 

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Satu ja Jorma Arkkilan työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille  

IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH.  Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös  

kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Satu ja Jorma Arkkilan rengas + oma kotiseurakuntasi.  

Viitenumeron saat Sinikka Ahvenaiselta sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645. 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 
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