Hannu ja Päivi Heinonen, syyskuu 2018

Rakas ystävä,

"Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua." Room.11:29

"Sen joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä." Hebr. 11:6.

Lähetyslentotyö
Nairobi, Kenia

Muistan erään illan Turun linja-autoasemalla, kun epäusko iski.
Tuleekohan sitä bussia tänään ollenkaan. Oli pimeä ilta ja sakea
lumisade, eikä bussia näkynyt. Seisoin kuitenkin laiturilla ja sain
muilta seisojilta rohkeutta uskoa, että kyllä se bussi vielä tulee. Jos
meistä kukaan ei olisi uskonut, että busseja on olemassakaan, niin
emme varmaan olisi seisoneet siinä odottelemassa kyytiä.
Miten voimme ilmaista kiitoksemme tai hätämme Jumalalle, jos
emme usko, että hän on olemassa? Jos sen sijaan uskomme, että hän
on olemassa, niin eikö silloin meidän tule myös uskoa, että se, mitä
hän on meille ilmoittanut Raamatussa, on tosi!

Hallilta

MAF:n lentokone hallissa työn
alla Madagaskarilla.

Torstaina 16.8. oli hienoa olla osaltaan mukana työssä, jonka kautta
rendille-heimolaiset saivat omalla kielellään Jumalan sanan
luettavakseen. Olimme juuri palanneet kuuden viikon työjaksolta
Madagaskarilta, ja Hannu oli matkan jälkeen ensimmäistä päivää
töissä MAF:n hallilla Nairobissa. Yksi Cessna Caravaneista oli
huollossa, ja siitä korjattiin myös joitain vikoja. Päivä venyi pitkäksi,
ja kotiin päästiin myöhään iltapimeässä. Mieli oli kuitenkin todella
hyvä. Viat oli saatu korjattua ja lentokone oli hyvässä toimintakunnossa. Seuraavana aamuna aikaisin se lähtisi viemään ensimmäisiä Uusia testamentteja rendillen kielellä heimon jäsenten omaan
käyttöön ja raamatunkääntäjiä lauantain siunaamisjuhlaan.
Tämä vuosi on ollut Hannulla melkoista matkustelua. Hän oli kesäheinäkuun vaihteessa Singaporessa. Siellä Hannu opiskeli Cessna
Caravan -lentokoneen radio- ym. systeemejä.

Rukousaiheita
– että Alex voi taas alkaa käydä
kirkossa
– viisautta ja voimia uudelle MAF
Kenian johtajalle, australialaiselle
Ryanille
– rukoile edelleen, että Päivin
tietokoneongelmat selviäisivät

Kiitosaiheita
– Jumala on meitä varjellut ja
johdattanut matkoillamme
– olemme vähitellen päässeet
asettumaan takaisin Nairobiin
– olemme kiitollisia Herralle
Samuelin ja Bellan kihlauksesta
Skotlannissa
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Palattuaan Keniaan hän näki, että Päivi oli jo tehnyt melkoisen
työn pakatessaan ja valmistellessaan seuraavaa työmatkaa.
Lähdimmekin sitten molemmat 4.7. Madagaskarille, jossa
asuimme kotimaanjaksolla olevan sveitsiläisen lentäjäperheen
talossa. Päivi tutustui kahteen madagaskarilaiseen naiseen hyvin
kielimuurista huolimatta. Madagaskarilla puhutaan ranskaa ja
malagasia. Vain harvat osaavat englantia, ja suomalaisia emme
tavanneet ollenkaan.

Tule mukaan

kanssamme
lähetyslentotyöhön

Malagassinaisia, joihin Päivi
tutustui Madagaskarilla.

Hannu työskenteli MAF:n hallilla Ivaton lentokentällä kanadalaisen päämekanikon Robin ja
australialaisen avioniikkamekaanikon Danielin kanssa. Kuuden viikon aikana MAF:n
koneesta poistettiin vanhat radiot ja niiden johdot ja tilalle asennettiin uudet nykyaikaiset
radiolaitteet ja mittarit. Madagaskar on maapallon eteläisellä puoliskolla ja siellä oli talvi.
Meillä oli vähän totuttelemista siihen, että talon sisälläkin lämpö laski yöllä +8°C paikkeille.
Ollessamme töissä Madagaskarilla saimme sinne tiedon, että pitkään MAF:ssa Nairobissa
johtajan sihteerinä palvellut Angela kuoli 6.8. syöpään. Suuri joukko hänen kollegoitaan ja
ystäviään ilmaisi osanottonsa Angelan perheelle tämän uskollisen sisaren poismenon johdosta.

Kotikulmilta
Heinä-elokuussa vietimme vain kokonaista viisi päivää Nairobissa, ja niin on nyt ollut hyvä asettua
jälleen normaaliin elämään täällä kotikentällä. Heti alkuun täällä oli bensiinin jakelulakko, ja
saimme maistaa, miltä odotus kilometrien pituisessa jonossa bensa-asemalle tuntuu. Sitä ennen oli
auto täytynyt saada käynnistymään ja huollattaa ajokuntoon. Oli hienoa havaita, että meitä oli
odotettu takaisin, ja sekä työkaverimme että kenialaiset ystävämme iloitsivat nähdessään meitä
jälleen.

Alexin työnantaja oli poissaollessamme alkanut vaatia, että
Alex on töissä myös sunnuntaisin. Tämä estää häntä
pääsemästä jumalanpalveluksiin. Rukoillaan, että Alex saa
viisautta Herralta, kun hän yrittää selvittää mahdollisuutta
olla vapaalla sunnuntaisin, jotta voisi käydä kirkossa.
Siunaavin terveisin,
Hannu ja Päivi

Askarin aitiosta
Täti oli opettanut Eimille, että pyhäpäivä on erilainen. Silloin toki toimitettiin välttämättömät
kotiaskareet, mutta myös käytiin kirkossa kuuntelemassa, mitä pastori opetti Raamatusta.
Silloin voitiin myös tavata ystäviä, auttaa heitä ja viettää aikaa heidän kanssaan. "Onko se
vaaleatukkainen tyttö Eimin ystävä?", Eimi kysyi tädiltä. "Ei taida vielä olla. Tehän ette ole
oikein tavanneet vielä", täti sanoi hymyillen. "Haluaisiko Eimi tavata tytön?" täti kysyi. Eimi
hidasti kävelyä ja piiloutui tädin hameen taakse. Sitten hän nyökkäsi niin, että täti tunsi Eimin
pään liikkeen kyljessään. "Katsotaanpa, jos se järjestyy", täti sanoi ja hymyili edelleen.
(jatkuu seuraavassa kirjeessä)

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
Heinosten tavoin myös
meidän perhe iloitsee ja on
Herralle kiitollinen Uuden
testamentin valmistumisesta
rendille-ihmisille. Työskentelimme Wycliffe Raamatunkääntäjien tukitehtävissä
Keniassa 1982–94 ja autoimme silloin myös rendillekäännöstiimiä.
Rukoilethan kanssamme, että
rendillet ottavat Uudet testamentit ahkeraan käyttöön
ja pääsevät syventymään
Kristuksen evankeliumin
aarteisiin. Rukoillaan myös
lokakuussa alkavan Vanhan
testamentin käännöstyön
puolesta.
Heli Voipio
puh. 040 742 5372
voipio1 (at) saunalahti.fi
Poutamäentie 15 B 78
00360 Helsinki
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