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Sambian terveisiä!
Saimme tehdä onnistuneen matkan Sambiaan, kiitos Taivaan Isälle. Pääkaupunki Lusaka kasvaa.
Uusia rakennuksia kohoaa ympäri Lusakaa ja autoteitä levennetään. Sambia on kuitenkin taloudellisissa
haasteissa. Mm sähkön tuotanto on todellisissa vaikeuksissa ja sähkökatkot jokapäiväistä arkea.
Työttömyys on korkealla. Sambian kansa odottaa ensi vuonna pidettäviä presidentin vaaleja jälleen
muutos toiveissa.
Chazangan kiinteistön siirtäminen kirkon omistukseen ei edistynytkään matkan aikana, sillä tarvittavat
asiapaperit eivät saamastamme tiedosta huolimatta olleetkaan valmiita allekirjoitettavaksi. Muuten oli
hyvä saada vierailla Chazangassa. Vielä viime vuoden kiinteistössä toimineen Lena-koulun
seitsemännen luokan oppilaat olivat jälleen menestyneet valtion kokeissa erinomaisesti. Kaikki olivat
saaneet ala-asteen lopputodistuksen erinomaisin arvosanoin. Valitettavasti kirkko ei halunnut jatkaa
yhteistyötä Lena-koulun kanssa, sillä heillä oli omia suunnitelmia johon tarvitsivat kiinteistön tilat omaan
käyttöönsä. Näin hyvä Lena-koulu joutui poistumaan Chazangan tiloista. Kirkko on kuitenkin aloittanut
samoissa tiloissa nyt lastentarhan/esikoulun. Opettaja Trinah Simakoloyi aloitti teologian opinnnot
Sambian Raamattukoululla ja jatkoi sitten opiskelemaan Etelä-Afrikkaan, jossa valmistui ensin
diakonissaksi ja sitten lastentarhan/esikoulun opettajaksi. Innolla hän on tarttunut uuteen vastuuseen.
Koulu (yläkuvassa) oli alkanut viikon alussa yhden oppilaan voimin. Viikon lopulla oppilaita oli neljä.
Jätämme tämän kirkon pienen esikoulun erityisiin rukouksiin.
Satu tapasi kummiohjelman tuella opiskelevat neljä nuorta
miestä. Kaksi heistä ovat juuri aloittaneet lukion viimeisen
luokan. Kaksi lopettavat lukion vuonna 2021. Kuvassa yksi
kummilapsista, John, Diana-äitinsä kanssa. Diana oli Sambiassa
asuessamme aktiivinen kirkon diakoniatyöryhmän jäsen. Dianan
elämä on ollut monin tavoin haasteellista, mutta Diana on
Jumalaan turvautuva yritteliäs nainen. Tällä hetkellä
päätoimeentulo tulee kampaajana toimimisesta.
Joanna nautti kun hänellä oli mahdollisuus olla mukana matkalla.
Joanna kävi entisellä koulullaan, jossa hän oli käynyt esikoulusta
neljänteen luokkaan asti. Hän tapasi joitain entisiä opettajiaan ja
luokkatovereitaan. Kansainvälisissä kouluissa sekä oppilaiden
että opettajien vaihtuvuus on varsin suuri, siksi jokainen tuttu
kasvo oli erittäin ilahduttava. Joanna sai myös tavata Abiystävänsä, joka vieraili Annie-äidin kanssa Suomessa kesällä
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2014. Joanna vietti myös päivän Liza-eläinlääkärin vastaanotolla ja nautti saadessaan osallistua
eläinten hoitoon. Saimme myös yhdessä vierailla kummityttömme Aliisan kotona Chongwessa, Sambian
kauniin luonnon keskellä.
Valitettavasti emme tavanneetkaan Piispa
Kaumbaa.
Hän
oli
asuinpaikallaan
Mufumbwessa, josta matka Lusakaan on pitkä,
raskas ja kallis. Piispa oli ollut juuri jokunen
aika sitten Lusakassa ja kun nyt ei virallista
tarvetta käynnille ollutkaan ja koska Piispalla oli
myös terveyteen liittyviä ongelmia, juttelimme
hänen
kanssaan
vain
puhelimessa.
Sunnuntaina
saimme
osallistua
Jumalanpalvelukseen
Chazangan
seurakunnassa, jossa pastorina toimi Piispan
poika Benjamin Kaumba. Nyanjan-kielinen
liturgia oli vielä meillä aika hyvin ulkomuistissa
ja saimme jälleen laulaa ”Kiitosmielin laulaa
tahdon”- nyanjaksi. Iloitsimme Benjaminpastorin evankeliumikeskeisestä saarnasta.
Jätämme Chazangan pienen seurakunnan
rukouksiin.
Oli kotoista olla Sambiassa ja tuntui myös hyvältä palata matkan jälkeen takaisin kotiin Nairobiin.
Sambiassa hyvästejä jättäessämme mietimme, että ehkä emme näitä ystäviämme enää täällä maan
päällä tapaa, mutta sitten viimeistään Taivaassa. On hienoa tehdä matkaa, kun tietää, että lopullinen
päämäärä on Vapahtajamme ristin työllä avattu koti Taivaassa.
Olette siunattuja, kun palaatte kotiin. Olette siunattuja, kun lähdette matkaan. 5 Moos. 28:6
Kiitos teille Sambian työn tukemisesta ja muistamisesta!
Kiitollisin terveisin, Satu, Jorma ja Joanna Arkkila, sekä 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
- Kiitämme onnistuneesta Sambian matkasta. Paljon siunausta Piispa Kaumballe. Hyviä
työntekijöitä Sambian kirkkoon. Teologian ja diakonian opiskelijat Matongon teologisessa
seminaarissa.
- Lasten ja nuorten elämä eri tukiohjelmien parissa. LECA-kirkon esikoulu. Kisumun
kehitysvammakoulu.
- Turvallisuutta, erityisesti liikenteeseen.
- Lähettikokous kuun loppupuolella.
- Sleyn työ kotimaassa ja lähetyskentillä. Kiitos työn uskollisista tukijoista.

