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"Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta." Room. 10:17

Rakas ystävä,
Jeesus sanoi heille: "Se, mitä
minä opetan, ei ole minun
oppiani, vaan hänen, joka on
minut lähettänyt. Joka tahtoo
noudattaa hänen tahtoaan,
pääsee kyllä selville siitä, onko
opetukseni lähtöisin Jumalasta
vai puhunko omiani." Joh. 7:17
Elämässä tulee runsaasti
tilanteita, joissa joudumme
tekemään valintoja, jotka
vaikuttavat elämässämme tähän
päivään ja tulevaisuuteemme.
Se miten valitsemme,
heijastelee vahvasti sitä, kenen
tahtoa haluamme noudattaa.
Jeesus ilmaisee tahtonsa ja Isän
tahdon Raamatussa. Sieltä
löydämme todella hyviä eväitä
siihen, miten meidän tulee
valita, jotta voimme noudattaa
hänen tahtoaan.

Hallilta
Hannulla alkaa olla entinen vauhti
avioniikkahuollossa MAF:n hallilla
Wilsonin lentokentällä. Hän on
ollut mukana satelliittiseurantalaitteiden asentamisessa MAF:n
lentokoneisiin. Näin koneiden
lentoja voidaan helpommin
seurata satelliitin välityksellä
MAF:n radiohuoneen tietokoneen
ruudulta.
Hannu osallistui myös lentokonehuollon laadunvalvontaan
perehdyttävään kurssiin. Kurssilla
hän oppi monia yksityiskohtia
siitä, miten huoltotyön laatua
voidaan parantaa ja laadun tasoa
seurata.
Olimme Herralle todella
kiitollisia, kun tämän elokuun
toisella viikolla yhdessä MAF:n
lentokoneessa ilmennyt ongelma
autopilotissa ratkesi sujuvasti ja
nopeasti. Ongelmasta selvittiin
vianetsinnän jälkeen lopulta
servomoottorin vahdolla, ja niin
kone pääsi taas lentämään
Herran työssä.

Rukousaiheita
-ajomme ja Päivin kävely
Nairobin liikenteessä
-johdatusta Christiinan ja
Juliuksen lomaan
-rukoillaan Florencelle voimia
jaksaa vilkkaan Nairobin
elämän keskellä

Kiitosaiheita
-onnistunut autopilotin
korjaus
-Christiinan ja Juliuksen hyvä
koulumenestys
-ystävien tapaaminen
kotimaan jaksolla
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Kotikulmilta

Paluumme Keniaan sujui ilman suurempia kommelluksia. Paljon oli
kodissamme siivottavaa ja laitettavaa poissaolomme jäljiltä.
Automme myös starttasi ihan hyvin. Kuitenkin muutaman päivän
päästä moottorin kaksi sylinteriä lakkasi toimimasta ja moottorin
tehot muuttuivat lähes olemattomaksi, ja autoa oli vaikea ajaa.
Korjaamolla sitten todettiin, että kahden sylinterin sytytyspiirit eivät
toimineet. Nyt auto kulkee taas pirteästi entiseen malliin. Liikenne
on edelleen tosi mielenkiintoista ja tarkkana saa olla ajaessa joka
hetki. Rukoile edelleen varjelusta työ- ja muilla matkoilla
liikenteessä täällä.
Florence on edelleen käynyt meitä ja varsinkin Päiviä katsomassa.
Hän vanhenee ja tarvitsee apua voidakseen asua Nairobissa.
Julius ja Christiina Länsi-Keniassa ovat elokuun lomalla koulusta.
He osallistuvat kuitenkin lomankin aikana kuulemma lisäopetukseen.
Christiina suorittaa alakoulun loppukokeen marraskuu aikana.
Rukoillaan hänelle menestystä kokeisiin. Kiitosaihe on se, että
Julius oli menneenä lukukautena luokkansa paras oppilas.
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Askarin aitiosta
Eimillä oli jo tosi kova nälkä, kun täti palasi naapurin rouvan,
isännän ja kahden lapsen kanssa. Täti oli kutsunut heidät
nauttimaan illallista hänen ja Eimin kanssa. Täti pyysi Jumalan
siunausta ruualle, jota kohta syötäisiin. Naapurit vähän yllättyivät
tällaisesta siunaamisesta, mutta isäntä otti hatun pois päästä ja
kaikki panivat kätensä ristiin rukouksen ajaksi.
Naapurin isäntä ja emäntä olivat kotoisin eri heimoista, ja niin
syödessä juteltiin päivänpolttavista asioista swahiliksi, jota kaikki
ymmärsivät. Isäntä otti ugalia runsaasti ja kehui sen olevan todella
hyvää. "Hienoa, että on oikein ruokaa", hän totesi ja katsoi Eimiä
hymyillen. Lihaa isäntä söi hitaasti maistellen kuin suurta herkkua.
Eimi tykkäsi todella paljon chapati-leivistä. Ne maistuivat
herkullisilta kastikkeen ja pienen ugalipalan kanssa. Isäntä oli
lisännyt ateriaansa runsaasti suolaa ja tarjonnut muillekin.

Lämmin kiitos tuestasi!

Kun astiat olivat melkein tyhjät ja
mahat lähes täydet, juotiin vielä
maitoteet muovisista monivärisistä mukeista.
Puheensorina vaimeni vähitellen
ja kaikkien osallistujien silmäluomet alkoivat painua ja mennä
kiinnikin. Eimi ei ehtinyt petille
saakka. Hän nukahti lattialle
hyvin tyytyväisenä. Täti nosti
hänet petille ja saatteli naapurit
pimeässä kotiovelleen.
(jatkuu...)
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