Hannu ja Päivi Heinonen, tammikuu 2018

Rakas ystävä,

"Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: Minulle on
annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä..." Matt..28:18

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla
heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä
pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää." Matt.28:19,20

Lähetyslentotyö
Nairobi, Kenia

On suuri etuoikeus olla mukana työssä, jossa toteutetaan juuri tätä
Herramme antamaa tehtävää. Koneemme sai äskettäin kuljettaa
pastoriamme pakolaisleirille Pohjois-Keniaan. Hän opetti
siellä Raamattua, jakoi kirjallisuutta ja kävi keskusteluja pakolaisten
kanssa. Hän sai myös kastaa heitä Kristuksen seurakunnan yhteyteen.
Jumalan valtakunta laajenee tämän Hänen siunaamansa työn kautta.

Hallilta

Carol tekee johtonippua
Mongoliassa lentävää
konetta varten.

MAF:n lentäjät Jarkko ja Kirstein Tansaniasta vierailivat äskettäin
hallillamme Nairobissa. Heidän kuusipaikkainen lentokoneensa, johon
olimme asentaneet uudet radiot ja osan mittareista, tarvitsi testilennon,
jotta voitiin varmistaa, että uudet laitteet toimivat oikein. Lento
suoritettiin Rift Valleyn hautavajoaman yllä kauniissa säässä ja se
onnistui hyvin. Niin tuli tämä asennustyö päätökseen ja kone palasi
Jarkon ja Kirsteinin ohjaamana takaisin Herran työhön Tansaniaan.
Uusi vuosi MAF:n hallilla on alkanut kiireisesti ja huoltotöitä on ollut
paljon. Avioniikassa Steve ja Joseph kantavat edelleen vastuuta
linjahuollossa koneissa tehtävistä töistä. Korjaamossa nuori Carol sai
jatkoaikaa sopimukseensa ja on niin pystynyt auttamaan avioniikkaasennuksissa. Hannu on kouluttanut häntä myös laitekorjauksiin.

Rukousaiheita
- että Alex saa edelleen käydä
jumalanpalveluksissa
kanssamme
- lähetystyö pakolaisten
keskuudessa Pohjois-Keniassa
- viisautta Stevelle ja Josephille
tehtäviinsä radiohuollossa
- voimia Samuelille
opiskelukiireiden keskellä

Kiitosaiheita
- Carolin sopimusta jatkettiin
- radioasennustyö MAF
Tansanian koneeseen valmistui
- kaikki, jotka ovat saaneet
uuden Raamatun
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Kotikulmilta

Tule mukaan

kanssamme
lähetyslentotyöhön

Päivi pihahommissa.

lahjoittamalla viitteellä
20307 jollekin seuraavista
Kansanlähetyksen tileistä:
Helsingin KL
FI33 8000 1001 5582 47
Satakunnan KL
FI10 5700 0220 0055 91
Varsinais-Suomen KL
FI39 4309 1520 0011 71
SEKL
FI83 2070 1800 0283 25
Tai lähettävien
seurakuntien kautta:
Espoon tuomiokirkkosrk
Hausjärven seurakunta
Huittisten seurakunta
Turun Henrikin seurakunta
Turun tuomiokirkkosrk
Loimaan seurakunta
Sastamalan seurakunta
Lämmin kiitos tuestasi!

Lähettisihteerin
terveisiä

Olemme kiitollisia monista korteista, kirjeistä ja paketeista, joita olemme saaneet teiltä
ystäviltä. Vietimme joulun täällä Nairobissa. Sakari pääsi joululomalla käymään meitä
katsomassa ja Johannes on vielä vieraanamme maaliskuulle asti. Samuel vietti joulun
ystävien kanssa Edinburghissa Skotlannissa.
Päivi on saanut hankittua uusia Raamattuja sekä swahilin että englannin kielellä.
Ihmiset, joiden kanssa Päivi on keskustellut, ovat pyytäneet niitä ja on hienoa, että hän
on voinut niitä jakaa.
Alex on yrittänyt sitkeästi pitää sunnuntait lepopäivinä ja käydä kanssamme
jumalanpalveluksissa ja sunnuntain raamattutunneilla. Rukoillaan, että näin saa jatkua.
Hänen työkaverinsa eivät oikein ymmärrä, miksi hän ei voi olla töissä myös
sunnuntaisinkin.

Siunaavin terveisin
Hannu ja Päivi

Viime kuussa minua jäivät
puhuttelemaan muutamat
enkelin sanat paimenille
jouluevankeliumissa: "Tänään
on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on
Kristus, Herra."
Kreikankielinen nimi "Kristus"
merkitsee Jumalan lupaamaa
Messiasta, jota juutalaiset
olivat vuosisatoja odottaneet.
Enkeli siis ilmoitti, että odotus
oli nyt täyttynyt. Herra-sanaa
taas käytettiin itse Jumalasta.
Tällainen Vapahtaja syntyi
Betlehemissä meidän kaikkien
suureksi iloksi.
Siunattua vuotta 2018 Sinulle!
Heli Voipio
puh. 040 742 5372
voipio1 (at) saunalahti.fi
Poutamäentie 15 B 78
00360 Helsinki
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