Hannu ja Päivi Heinonen, marraskuu 2018

"Jumalassa on pelastukseni ja kunniani. Hän on luja kallio, hänessä on
turvani." Ps. 62:7

Rakas ystävä,
Lähetyslentotyö
Nairobi, Kenia

Jeesus sanoo:"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee
minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on
iankaikkinen elämä." Joh. 5:24
Me kaikki puolestamme Hänen lähettäminään saamme kertoa
iankaikkisesta elämästä ympärillämme ja myös kauempana oleville
ihmisille.

Hallilta

Christiaan viemässä MAF:n
koneella Hannua ja muita
matkustajia Lokichoggioon.

Australialainen Daniel ja hänen vaimonsa Silke saapuivat lokakuun
alussa Nairobiin aloittaakseen töissä täällä. Daniel on aiemmin
toiminut MAF:lla Australiassa lentäjänä ja sen jälkeen noin viisi
vuotta avioniikkamekaanikkona. Hän työskentelee nyt Hannun
kanssa ja opettelee MAF:n työkuvioita täällä. Hän on jo päässyt
aloittamaan ensimmäistä radioasennustyötään.
Lokakuun alussa myös, maanantaina 8.10., Hannu lensi MAF:n
koneen mukana lähelle Etelä-Sudanin rajaa, Lokichoggio-nimiseen
paikkaan tarkistamaan vikaa MAF:n toisenkoneen transponderissa.
Olemme kiitollisia siitä, että matka sujui hyvin ja selvittiin vain
antennin vaihdolla.
MAF:n lentokoneissa nyt käytettävät uudet radiot tarvitsevat erilaista
huomiota kuin ne radiot ja systeemit, joita käytettiin yli 20 vuotta ja
joihin Hannu teki paljon korjaustöitä. Nykyiset radiot ovat jotenkin
samalaisia kuin tietokoneet, jotka tarvitsevat tietokoneohjelmien
päivityksiä ja ohjelmien toiminnan seurantaa.

Dave opettaa ohjelmien
päivitystä MAF:n koneeseen.

Rukousaiheita
– Danielin ja Silken asettuminen
Keniaan
– että Alex pääsisi jälleen
käymään kirkossa

Kiitosaiheita
– Hannun onnistnut
korjausmatka Lokichoggioon
– Daven opetus uusista
radiosysteemeistä
– Carolin onnistunut
ensimmäinen työmatka
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MAF:n hallilla Ugandassa työskentelevä mekaanikkomme Dave tuntee tämän puolen hyvin,
ja niin hän on käynyt opettamassa Steveä, Josephia, Carolia ja Hannua asentamaan
ohjelmapäivityksiä ja testaamaan laitteia ja niiden ohjelmien toimivuutta. Olemme kiitollisia
Davestä, joka on voinut antaa meille suurenmoista apua ja lisätä tietämystämme uusien
laitteiden huollosta.

Kotikulmilta
Rukoillaan edelleen Alexin puolesta, joka ei nyt ole päässyt
käymään sunnuntaisin kirkossa, koska työnantaja ei anna
sunnuntaita vapaaksi.
Ystävämme ja varastopäällikkömme kenialainen Wambui
vieraili askettäin luonamme. Keskustelimme kaikki yhdessä
paljolti siitä, miten jotkut pitävät Jumalaa kuolleena tai
sellaisena, jota ei ole olemassa, ja miten se vaikuttaa
ihmiselämään. Totesimme myös, että olemme kiitollisia
siitä, että voimme olla todistamassa siitä, miten Jumala
toimii elämässämme ja ohjaa töitämme.

Tule mukaan

kanssamme
lähetyslentotyöhön
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:

Jakarandapuut kukassa.

Saimme myös pitää myöhemmin vieraanamme Andrewta Skotlannista. Hän työskenteli
perheensä kanssa MAF:lla täällä Nairobissa vielä seitsemän vuotta sitten. Heidän poikansa
kävivät silloin samaa koulua kuin meidänkin pojat.
Aivan marraskuun alussa Carol lähti ensimmäiselle työmatkalleen korjaamaan lentokoneessa
esiintynyttä mittarivikaa. Matka alkoi 2.30 aamulla, ja siksi Carol yöpyi luonamme ennen
lähtöään. Tämä antoi mahdollisuuden myös käydä läpi vielä ennen matkaa kaikki sen
yksityiskohdat.

Siunaavin terveisin,
Hannu ja Päivi

Askarin aitiosta
Eimi hätkähti ja havahtui katsomaan jotain hyvin kirkasta aivan yläpuolellaan. Oliko se
enkeli? Valo, joka tuli hänen vasemmalta puoleltaan ja ylhäältä, kosketti Eimin oikeaa
olkapäätä. Hän siristi silmiään ja yritti nähdä, mitä valossa oli. Se oli kuitenkin liian kirkas,
ja Eimi kääntyi kyljelleen ja nukahti uudelleen. Sitten hän tunsi jälleen jonkin lämpimän
kosketuksen, mutta nyt vasemmassa olkapäässä. Eimi avasi silmänsä ja näki tädin kasvot.
"Eimi", täti sanoi", on jo aika nousta. Aamutee on valmista." Eimi mietti, missä hän oikein
oli. Pian hän muisti joitakin yksityiskohtia tädin talosta ja tunsi olonsa vähän kotoisammaksi. "Tapasin sen valkoisen tytön isän tänä aamuna kadulla. Hän oli oikein kohtelias ja
mukava. He tulevat luultavasti koko perhe ensi pyhänä kirkkoon. Haluaisiko Eimi silloin
kysyä, mikä tytön nimi on?" täti kysyi. Eimi nyökkäsi varovasti. "No niin... tässä on Eimille
kuumaa chaita (maitoteetä) ja pala chapatia (kohottamaton intialaistyylinen leipä). Täti
menee myymään hedelmiä tuonne alas katujen risteykseen. Eimi voi tulla sinne, kun on
syönyt." Eimi nyökkäsi varovasti jälleen ja maisteli kuumaa teetä silmäillen chapatileipää.
(jatkuu seuraavassa kirjeessä)

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

Lähettisihteerin
terveisiä
Tervehdys!
Kansanlähetyksen verkkosivuilta
voi nyt katsoa Heinosen perheestä ja työstä kertovaa lvideota:
http://suuressamukana.fi/
lahetyslentotyota-keniassa/.
Se kestää vähän yli kolme
minuuttia.
Suosittelen sinulle myös
Missioforum-viikonvaihdetta
25.–27.1.2019 Kansanlähetysopistolla.Se painottuu
raamatunkäännöstyöhön
teemalla "Kaikki kansat, kaikki
kielet", ja muussakin työssä
toimiviin lähetteihin voi siellä
tutustua. Ohjelma ja ilmoittautuminen: sekl.fi/kalenteri tai
puh. 019 77920.
Heli Voipio
puh. 040 742 5372
voipio1 (at) saunalahti.fi
Poutamäentie 15 B 78
00360 Helsinki
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