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"...armollinen ja laupias on Herra." Ps.111:4b

Rakas ystävä,
"Suuret ovat Herran teot,
kaikkien niiden tutkisteltavat,
jotka niitä rakastavat. Kunnialliset
ja korkeat ovat hänen työnsä, ja
hänen vanhurskautensa pysyy
iankaikkisesti." Ps.111:2
Me ihmiset emme usein näe niitä
ulkoisesti pieneltä näyttäviä
tekoja, joita Herra tekee meidän
ja rakkaittemme elämässä. Ne
näyttävät olevan kuitenkin
monesti suuria tekoja Herran
silmissä ja saattavat olla alkuja
suurille teoille myös meidän
ihmisten silmissä. Tämä
todennäköisesti siksi, että me
ihmiset saisimme aikaa, jotta
voisimme kasvaa näkemään,
miten valtavia tekoja hän tekee

ihmisten elämässä. Hän muuttaa
ihmisen koko elämän suunnan.
Hän muuttaa kokonaisten
kansakuntien elämää tällä
maapallollamme.
Tusinasta apostoleja on ihmiskunnan historian aikana kasvanut
maailmanlaajuinen kristillinen
kirkko, joka vaikuttaa kaikkialla.
Vuosikymmenien aikana on
Jumalan yhdelle, kahdelle tai
kolmelle lentäjälle antamasta
näystä kasvanut maailmanlaajuinen kansainvälinen lähetyslentojärjestö Mission Aviation
Fellowship (MAF).

Rukousaiheita
– Tuleva MAF:n huoltoosaston viranomaistarkastus
– Avioniikka-asennustyöt
kahteen koneeseen

Kiitosaiheita
– MAF Kenian 60-vuotinen
palvelu lähetystyössä
– Kaikki lähetit ja kansallinen
henkilökunta, jotka ovat palvelleet
tuon 60 vuoden aikana
– Carol sai pysyvän työpaikan
MAF:ssa

Hallilta
Lokakuun neljäntenä päivänä
juhlistettiin täällä Nairobissa
Wilsonin lentokentän hallissa
MAF Kenian kuuttakymmentä
toimintavuotta. Paikalla oli
kansainvälisen MAF:n johtoa ja
kutsuvieraina MAF Keniassa
aikanaan työskennelleitä
henkilöitä sekä edustaja Kenian
hallinnosta ja monia Kenian
ilmailuviranomaisen edustajia.

Oli aika katsoa hiukan taaksepäin
ja kiittää Jumalaa siitä, miten hän
on varjellut ja johtanut lentotoimintaa, joka on mahdollistanut
evankeliumin viemisen
syrjäisillekin seuduille ja sodan
runtelemiin paikkoihin sekä
tuonut henkistä ja aineellista apua
monille kärsiville ihmisille.

MAF:n 60-vuotisjuhlan talkootiimi.
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Kirje ystävälle, lokakuu 2019

Saimme hyvän tilaisuuden nähdä tuttuja menneiltä työvuosilta
täällä ja muistella yhteisiä kiireisiä vuosia Herran työssä. Juhlassa
pidettiin useita puheita, rukoiltiin ja laulettiin sekä syötiin
kenialaista ruokaa yhdessä.

Kotikulmilta
Oli hienoa, että Päivi sai MAF Kenian juhlan yhteydessä tavata ja
jutella tuttujen kanssa, jotka olivat olleet mukana muun muassa
MAF:n naistenpiirissä sekä muissa aktiviteeteissa, joita nimenomaan vaimot olivat vuosien aikana hoitaneet.
Meillä oli myös juhlien alla ilo pitää vieraina Suomesta Susannaa
ja Valoa, joista Susanna toimii MAF Suomen työssä siellä
kotimaassa. Valo auttoi Hannua myös hallilla juhlatilaisuuden
videoinnissa. Kiitämme Herraa heistä ja heidän kiinnostuksestaan
lähetyslentotyötä kohtaan.
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Askarin aitiosta

Tai lähettävien seurakuntien
kautta::

Täti käveli rauhallisesti mutta määrätietoisesti eikä juuri vilkuillut
sivuilleen. Eimi ei nyt ihan juossut mutta joutui mielestään
kävelemään melko kovaa vauhtia. Eimin silmät osuivat tomaatteihin,
kurkkuihin, sukumawikiin, banaaneihin, kelloihin, astioihin,
pannuihin, vaatteisiin, ja pysähtyivät puiseen lavaan, joka oli täynnä
kenkiä. Ne olivat pääasiassa käytettyjä kenkiä, mutta Eimin mielestä
tosi hienon näköisiä.
Täti oli pysähtynyt eikä siis kävellyt enää. Eimikin saattoi huokaista.
"Koetetaan näitä", täti sanoi. Eimi istui kivelle ja otti pienet läpsyt
jalastaan ja koetti kiiltävää mustaa kenkää jalkaansa. Se oli todella
vaikea työntää paikalleen, mutta lopulta se oli Eimin jalassa ja
varpaisiin sattui hirveästi. Eimi kuitenkin yritti olla urhea eikä
valittaa, mutta kasvoista näkyi, että johonkin sattui. Täti tajusi
tilanteen ja sanoi: "Koetetaan vielä toisia. Kokeile Eimi näitä
valkoisia." Nyt oli Eimillä kauniit valkoiset kengät jalassa ja kasvoilla
ihan levollinen ilme. Täti oli tyytyväinen.

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

Kengät pantiin pieneen kuitukassiin ja matka jatkui. Ohi vilahteli
afrikkalaisia koruja, kankaita, erilaisia rasioita ja muita
matkamuistoja, kiinalaisia kiiltäviä astioita ja ruokailuvälineitä ja
sitten hameita, joiden kohdalle pysähdyttiin.
(jatkuu)
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