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"Kun Herra ohjaa askeleita, ihminen kulkee oikeaa tietä." Ps. 37:23

Rakas ystävä,
"Herra pitää huolen omiensa
jokaisesta päivästä, eikä heidän
perintöosansa koskaan häviä."
Ps. 37:18
Kirjoitamme tätä kirjettä
Nairobissa, jossa todettiin juuri
kaksi päivää sitten ensimmäinen
koronavirustartunta. Osa
ihmisistä on peloissaan, ja
mediassa viljellään uutista
tappavasta viruksesta.
Meidän mielissämme vallitsee
epävarmuus suunniteltujen
Suomeen paluumme aikataulujen toteutumisesta. Rukoilemme,
että Herra vahvistaa niin sinua
kuin meitä luottamuksessa
häneen ja että paluumme
toteutuu hänen aikataulussaan.

epävarmuus näkyy huoltotoiminnassakin. Tilanne on täällä
Keniassa kuitenkin vielä niin uusi,
että on vaikea arvioida, miten se
vaikuttaa MAF:n toimintaan.
Avioniikkatarkastukset uusimmassa
Cessna Caravanissamme on tehty,
ja muutenkin kone on valmis lentotoimintaan, kunhan tarvittavat
viranomaisluvat saadaan. Hannu
on edelleen normaalisti töissä
mukana mutta siirtää tehtäviä
vähitellen muille MAF:n avioniikan
työntekijöille.

Rukousaiheita
– valmistelumme Suomeen
tuloon kotimaanjaksolle
– viisautta Suomen ja Kenian
johtajille viruspandemian
edetessä
– lähetyslentotoiminta
uudessa pandemiatilanteessa

Kiitosaiheita
– olemme saaneet olla
terveinä
– muuttomme Karenin
kaupunginosaan sujui hyvin

Kotikulmilta

Hallilta
MAF:n lentokonehuollon kiireitä
ovat muuttaneet kiristyneet
turvatarkastukset Wilsonin
lentokentällä ja uutiset koronaviruksesta. Virustilanne vaikuttaa
kyllä enemmän lentotoimintaan
kuin huoltoon, mutta syntynyt

Hannulta hajosi autosta työmatkalla rengas.
Kiitos Herralle, kun hän lähetti tien varteen
mekaanikonkin Hannun avuksi.

Muuttotavaramme pakattiin, ja ne
lähtivät kotoamme Kileleshwasta
31. tammikuuta merirahtina kohti
Suomea. Tiistaina 4. helmikuuta
muutimme noin 20 kilometriä
etelään Nairobin Karenin
kaupunginosaan, jossa MAF:n
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Kirje ystävälle, maaliskuu 2020
uudet henkilöstöasunnot sijaitsevat. Asumme nyt ensi kertaa
melkein 27 vuoteen yhdessä työtoveriemme kanssa samalla tontilla.
Asunto on hyvä ja siinä kaikki toimii: sähköä ja puhdasta juomavettä
on aina saatavilla. Olemme tästä Herralle kiitollisia. Päivillä on
riittänyt kovasti töitä pakatessa, kun Hannu on ollut niin kiireinen
avioniikka-asennustöissä hallilla. Päivi on myös tehnyt parhaansa
saadakseen väliaikaisen asuntomme tuntumaan kodilta.
Virusepidemiasta johtuvien matkustusrajoitusten ja lentojen
peruutusten takia on ollut vaikea pakata ja valmistautua tulevaan
Suomeen paluuseen. Rukoillaan, että pääsemme Herran tahdon
mukaiselle lennolle ja saamme
kaikki tavaramme tuotua perille.
Rukoillaan myös, että tänä
epävarmuuden aikana voimme
kuitenkin hyvästellä pitkäaikaiset
työkaverimme ja ystävämme ennen
lähtöämme täältä.

Uuteen
suuntaan
Huhtikuun lopussa, jos Herra suo,
lähdemme Keniasta ja tulemme
Britannian kautta Suomeen.
Meille on suunniteltu kuuden
kuukauden kotimaanjakso. Sen
jälkeen alkaisi uusi työkausi
mediatyön teknillisissä tehvävissä.
Rukoile kanssamme, että Herra
avaa oikean oven siihen työhön,
mihin tahtoo meidän menevän.
Toivomme, että saamme Suomessa
tavata monia ystäviä, ehkä Kansanlähetyspäivillä Ryttylässä tai
myöhemmissä loppukesän ja
syksyn tilaisuuksissa.

Siunaavin terveisin
Hannu ja Päivi
Saku ja Ruut ovat jo valmiita lähtöön.
Toivottavasti heillä riittää kärsivällisyyttä
odottaa lähtöpäivää....

Tue työtä
Askarin aitiosta
Eimi ajatteli, että Jumalalla täytyy olla kirkas lamppu. Siitä riittää
noin paljon valoa meillekin. Ihan silmiin sattuu, kun sitä katsoo.
"Onko Jumalalla lamppu katossa niin kuin meilläkin?" Eimi kysyi ja
osoitti etusormellaan johdon päässä roikkuvaa sähkölamppua. "Sitä
ei kyllä oikein tiedä, mutta Jumalalla on Raamatun mukaan paljon
valoa taivaassa, missä ei ole pimeyttä. Hän loi myös tosi kirkkaan
auringon meitä valaisemaan ja lämmittämään", täti sanoi.
"Eikö aurinko olekaan sitten hänen katossaan? Antoiko Jumala sen
meille ihan meitä varten?" Eimi kysyi. "Jumala tiesi, että me
tarvitsemme valoa ja lämpöä ja että kaikki kasvit ja eläimetkin
tarvitsevat sitä. Hän on nähnyt paljon vaivaa, jotta meillä olisi
mahdollisuus elää", täti selitti.
"Lähdetäänpä hakemaan lisää vettä, jotta saadaan astiat tiskattua ja
sitten illalla myös laitettua ruokaa", täti sanoi ja antoi Eimille käteen
tyhjän muovipullon. Itse hän otti nurkasta keltaisen 20 litran
kanisterin, johon saisi vettä joko yhteisestä hanasta tai kauppiaalta.
(jatkuu...)
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