Hannu ja Päivi Heinonen, helmikuu 2018

Rakas ystävä,

"Ja tiedä siis, että Herra, sinun Jumalasi, on Jumala, uskollinen Jumala,..."
5. Moos. 7:9

"Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen
Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen."
1. Kor. 1:9

Lähetyslentotyö
Nairobi, Kenia

Hän on uskollisempi kuin me. Saamme katsoa Häneen ja oppia hänen
sanastaan, miten hän toimii meidän ja uskollisten ystäviemme elämässä.
Hänen toimintansa vakuuttaa silloinkin, kun me emme jaksa mutta hän
jaksaa olla uskollinen. Hän varjelee ja johdattaa. Hän auttaa ja opastaa
tiellä, joka johtaa meidät lopulta taivaan kotiin.

Hallilta

MAF:n mekaanikkoja koolla Nairobissa.

Rukousaiheita
- Jumalan siunausta ja johdatusta
Robin vaimon Kathin elämään
Englannissa
- että Florence saisi töitä ja hänen
talonsa maalla valmistuisi

Helmikuun kolmannella viikolla oli
meillä MAF:n hallilla vipinää. Eri
puolilta maailmaa tuli kokoon MAF:n
päämekaanikkoja saamaan koulutusta ja
jakamaan kokemuksia työstään. Heitä
tuli mm. Liberiasta, Angolasta, Ugandasta ja Mongoliastakin saakka. Hannu
oli mukana oppimassa ja myös tukemassa uutta avioniikkamekaanikkoa,
englantilaista Davea, joka on ollut
kentällä vasta noin kaksi kuukautta.

Davella on runsaasti kokemusta uusista Garminin radioista, jotka nyt on asennettu MAF:n
koneisiin. Hän jakoi noiden radioiden käyttöön ja huoltoon liittyviä vinkkejä.
Tuon koulutusviikon aikana muistimme myös pitkään palvellutta mekaanikkoamme Rob Pricea,
joka nukkui pois ja meni Isän tyko viime lokakuussa Englannissa. Hän oli Hannunkin esimies
Nairobissa ja toimi myös laadunvalvonnassa. Rukoillaan Robin vaimon Kathin puolesta, kun hän
opettelee elämään ilman Robia.

Kiitosaiheita
- Kenia on säilynyt rauhallisena
ja kenialaiset näyttävät
asettuneen normaaliin elämään
- onnistunut mekaanikkojen
vierailu luonamme
- MAF on saanut uuden
avioniikamekaanikon, Daven.
Hän työskentelee Ugandassa.
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Kotikulmilta

Tule mukaan

kanssamme
lähetyslentotyöhön

Helmikuun kolmas viikko oli kiireinen myös Päiville
kotona. Koko kuudentoista hengen kansainvälinen joukko
vietti illan luonamme. Päivi oli tehnyt valmistelut ja
laittanut ruoan kaikille. Ilta kului nopeasti vilkkaan
keskustelun ja tutustumisen merkeissä. Oli hienoa kuulla
kokemuksia työstä eri puolilla Afrikkaa. Oli myös mielenkiintoista kuulla avioniikka-asennustyöstä, joka on menossa
Mongoliassa, koska olimme valmistaneet sitä työtä varten
johtonipun täällä Keniassa.
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Ystävämme Florence tuli yllättäen käymään. Hänelle on
rakenteilla pieni talo maaseudulla. Se on kuulemma vielä
kuitenkin aika lailla kesken, joten hän on palannut
Nairobiin. Olemme avustaneet häntä, jotta hän voi ainakin
jonkin aikaa asua kaupungissa ja hoitaa asioita täällä.

Tai lähettävien
seurakuntien kautta:

Siunaavin terveisin
Hannu ja Päivi

Florence

Askarin aitiosta
"Karibu sana – tervetuloa", nainen ovella sanoi. Ihmiset
sisällä hämärässä aaltopeltiseinäisessä huoneessa seisoivat ja
lauloivat swahilinkielistä laulua, joka kertoi siitä, miten
Jumala on hyvä ja miten häntä on hyvä kiittää.
Täti ei hellittänyt Eimin kädestä vaan veti häntä perässään ihmisten välissä. Huone oli
täynnä väkeä eikä vielä voinut olla varma, löytyisikö istumapaikkaa puisilta penkeiltä,
jokta seisoivat hiekkaisella maalattialla. Eimi ei oikein nähnyt mitään. Hän vain seurasi.
Hän kuitenkin huomasi, että ihmisten joukossa oli lapsia, jotkut heistä vielä ihan saman
pituisiakin kuin hän itse.
Laulu jatkui. Samoja sanoja toistettiin usein. Kirjoja ei ollut. Sanat osattiin ulkoa tai
sitten ne opittiin naiselta huoneen toisessa päässä. Hän toimi esilaulajana. Eimi ei
osannut lauluja. Hän ei ollut koskaan kuullut tällaisia laulettavan. Äidin kanssa oli käyty
ihan erilaisissa kokoontumisissa. Niissä hymistiin ja mumistiin ja puhuttiin jotain
merkillistä ja outoa kieltä, mistä ei ymmärtänyt mitään. Tädin kokoukset olivat erilaisia.
Eimistä tuntui, että tämä laulaminen ei loppuisi tänään. Sitten kuitenkin yhtäkkiä
esilaulaja hiljensi ääntään ja samoin tekivät muut. Mies, joka myöskin seisoi huoneen
toisessa päässä, alkoi puhua pää painuksissa jotain, ja laulu lakkasi. Kun mies lopetti,
kaikki huoneessa olijat istuutuivat. Eimi tunsi rusentuvansa kahden ison tädin väliin.
No, ei voinut ainakaan pudota penkiltä... Eimi yritti nähdä edessä istuvien ihmisten
välistä ja katsoa edessä vuorollaan puhuvia ihmisiä. Yhtäkkiä hän huomasi vaaleat
hiukset ja pienen tytön, jolla oli kalpea iho.
(jatkuu seuraavassa kirjeessä)

Espoon tuomiokirkkosrk
Hausjärven seurakunta
Huittisten seurakunta
Turun Henrikin seurakunta
Turun tuomiokirkkosrk
Loimaan seurakunta
Sastamalan seurakunta
Lämmin kiitos tuestasi!

Lähettisihteerin
terveisiä
Olet ehkä uutisista nähnyt,
että Suomen Lähetyslentäjät
hakee evankelisluterilaisen
kirkon keskushallinnolta
asemaa kirkon virallisena
lähetysjärjestönä. Rukoillaan
hakemuksen käsittelyyn
kirkon hallintoelimissä viisautta ja Jumalan johdatusta!
Heinosten työkuvioihin ei
tässä yhteydessä ole tulossa
muutosta. Heidän suomalaisena työnantajanaan jatkaa
edelleen Kansanlähetys, ja
ulkomailla heidän työnsä on
kansainvälisen MAF-järjestön
alaista.
Heli Voipio
puh. 040 742 5372
voipio1 (at) saunalahti.fi
Poutamäentie 15 B 78
00360 Helsinki
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