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"Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole
lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja." Ef. 2:8

Rakas ystävä,
"Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus
mutta jossa on monta jäsentä;
vaikka jäseniä on monta, ne
kaikki yhdessä muodostavat
yhden ruumiin. Meidät kaikki,
olimmepa juutalaisia tai
kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on
kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi
ja sama Henki on yhdistänyt
meidät, kaikki me olemme
saaneet juoda samaa Henkeä."
1. Kor. 12:12–13
Kristuksen ruumiin moninaisina
ja erilaisina jäseninä meitä
kaikkia tarvitaan Hänen
työssään – myös mediatyössä.
Rukoustesi saattamina
haluamme suunnata uusiin
tehtäviin Jumalan elopellolla.
Yksityiskohdista ja työn arjesta
tiedämme vielä hyvin vähän,
mutta luotamme siihen, että
Herra tietää, mihin lähettää.

Rukousaiheita
Työn tiimoilta
Kotimaanjaksomme jatkuu
edelleen, ja olemme kiitollisia
siitä, että olemme saaneet
tavata ystäviä niissä tilaisuuksissa, joita on voitu pitää erikoisjärjestelyin näin korona-aikana.
Rukoillaan edelleen, että
lähtömme uuteen tehtävään
Kyprokselle voisi tapahtua
Jumalan tahdon mukaisena
aikana. Tähtäämme nyt marraskuun alkupuolelle, mutta miten
kaikki järjestyy, on tietenkin
Jumalan hyvissä käsissä.
Nairobista olemme kuulleet, että
MAF:n hallissa on tällä hetkellä
huollossa kiireistä. Se on hieno

– että järjestelyt mediatyön
teknillisiin töihin siirtymiseksi
sujuisivat hyvin
– että pysyisimme terveinä
– viisautta niille, jotka
suunnittelevat lähetyslentäjien työtä tänä koronaaikana

Kiitosaiheita
– että olemme saaneet tavata
ystäviä eri tilaisuuksissa
– että MAF:n huollossa on
riittänyt töitä kenialaiselle
henkilökunnalle

uutinen näinä vähentyneen
lentämisen aikoina. Carol, Joseph
ja Steve ovat olleet täydessä työn
touhussa, ja Daniel on auttanut
toistakin MAF:n operaatiota
avioniikkatarkastuksissa. Hannulta
on myös kysytty neuvoja joidenkin
laitteiden vian etsinnässä.
Huoltotyötä MAF:n hallilla Nairobissa.
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Uuteen
suuntaan

Kotona olemme rukoilleet,
tehneet etätöitä ja koettaneet
valmistautua uuteen elämänvaiheeseen. Saamme myös pitää
vähän aikaa luonamme Samuelia
ja Bellaa, koska he ovat jäämässä
ainakin vuodeksi Suomeen. Bella
on opetellut ja harjoitellut paljon
suomen kieltä ja edistyy siinä
hyvin. Hän ymmärtää puheesta jo
todella paljon ja pystyy jonkin
verran osallistumaan suomenkieliseen keskusteluun.

Elokuussa saimme olla
Kansanlähetyksen lähettien
kokoontumisessa Ryttylässä
siunattavina uuteen työhön.
Odottelemme edelleen
mahdollisuutta päästä Kyprokselle
haastatteluun ja tutustumaan
kristillisten ohjelmien lähettämiseen liittyviin teknillisiin tehtäviin.
Rukoile kanssamme, että Herra
avaa oikean oven siihen työhön,
mihin tahtoo meidän menevän.

Johannes on siirtynyt Kansanlähetysopistolle Ryttylään ja Sakari palannut töihin SAT-7:ään Kyprokselle.
Kiitos, kun rukoilet heidänkin kaikkien puolesta omassa elämäntilanteessaan.
Siunaavin terveisin
Hannu ja Päivi

Tue työtä
Askarin aitiosta
Koulupäivä oli päättynyt ja viimeinen oppitunti takana. Oli läksyjen
luvun aika. Tytöt istuivat pitkien pöytien ääressä koulukirjat ja vihot
auki edessään. "Mitä sä kirjoitat?", kysyi Pamela Eimiltä. He istuivat
vierekkäin, ja vaikka kaikkien piti lukea hiljaa läksyjään, Pamela ei
pystynyt hillitsemään uteliaisuuttaan. "En mitään", Eimi vastasi.
"Kenelle sä kirjoitat?" Pamela jatkoi. "Yhdelle kaverille vaan", sanoi
Eimi lopulta.
"Tehdäänpä tytöt hiljaa niitä omia läksyjä", kuului opettajan ääni
huoneen toisesta päästä. Eimi jatkoi vielä kirjoittamista, mutta pisti
sitten paperin koulupuvun hameen taskuun ja alkoi taas opetella
ulkoa matematiikan kaavoja. Huomenna olisi kokeet matematiikasta
ja Eimiä jännitti. Matematiikka ei ollut hänen lempiaineensa. Nämä
kaavat ja yhtälöt ja muut olivat niin vaikeita muistaa. Englannin kielen
ja swahilin sanoja hän opetteli kyllä mielellään ja fysiikan ja kemiankin labrat olivat tosi mielenkiintoisia, kun niissä sai nähdä, miten
aineet muuttuivat tai maan vetovoima vaikutti. Tuo kirje taskussa taisi
vähän vaikuttaa myös niin, että yhtälöiden muistaminen hidastui.
Eimi yritti miettiä, miten saisi kirjeen vietyä postiin ja lähetettyä.
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Lämmin kiitos tuestasi!
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