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Room.15:13 "Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo."

Rakas ystävä,
"Niin kuin synti on hallinnut ja
vienyt kuolemaan, niin on armo
hallitseva ja johtava ikuiseen
elämään, koska Herramme
Jeesus Kristus on lahjoittanut
meille vanhurskauden." Room.
4:21
Tiellä, jolla seurataan Jeesusta
Kristusta, synti ei enää hallitse,
vaikka se kiljuisikin joka
puolelta. Jeesuksen seurassa ja
hänen johdossaan armo
hallitsee. Tämä armon hallintavalta mahdollistaa katseemme
pysymisen kiinnittyneenä
Kristukseen. Hän on ovi
ikuiseen elämään, ja Kristuksen
seurassa tuo ovi on auki Isän
Jumalan tykö.

Hallilta
Alueellinen avioniikkamiehemme
Dave viipyi tämän kuun alussa
viikon Nairobissa ja antoi opetusta sekä meille MAF:n avioniikkahenkilökunnalle että koko
huoltohenkilökunnalle. Opimme
monenlaista uutta laitteista, joita
on nykyään MAF:n lentokoneiden
ohjaamoissa, ja saimme
tarkempia tietoja täydentämään
jo aiemmin oppimaamme. Dave
on nuoresta iästään huolimatta
todella pätevä tässä työssä.
Daniel on ahkeroinut lentokoneiden rutiini- ja muissa
huolloissa ja päässyt hyvään
vauhtiin ja melko itsenäiseen
työskentelyyn. Hannulla on välillä
mahdollisuus kertoa taustaa
asioille, joita koneiden avioniikassa tapahtuu, ja auttaa Danielia
siten pääsemään työhön vielä
paremmin sisälle.
MAF Kenian huolto-osasto auttaa
koneiden huollossa muuallakin
kuin Keniassa.Tästä syystä
ovat jotkut kenialaisesta henkilökunnasta matkustaneet aivan

Dave opettaa avioniikkatiimiä
Nairobissa.

Rukousaiheita
– Christiinan alakoulun
loppukokeet
– Turvallisia ja onnistuneita
matkoja matkustaville MAF:n
mekaanikoille
– Rukoillaan, että Jumala
järjestää Florencen
tulevaisuuden hänen jäätyään
eläkkeelle

Kiitosaiheita
– pieni Alexis on pysynyt
terveenä
MAF:n 60 toimintavuotta
Keniassa
– Daven opetus MAF Kenian
henkilökunnalle

äskettäin Kongoon, Tšadiin ja
Liberiaan.
Osastoltamme lähti varaosa- ja
työkaluvaraston hoitaja Fred
kaupallisen lentoyhtiön
palvelukseen. Me monet jäimme
kaipaamaan hänen palvelualtista
toimintaansa varastossa ja
varaosatilausten hoidossa.
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MAF Kenia 60 vuotta

Kotikulmilta

Carol ja perhettä vieraanamme Nairobissa.

Carol, hänen
vanhempi veljensä
perheineen ja
nuorempi veli
vierailivat meillä
viime lauantaina.
Vanhemman veljen
perhe halusi tulla
näyttämään meille
esikoistytärtään,

kuuden kuukauden ikäistä Alexista. Söimme yhdessä lounasta ja
juttelimme monista elämään Keniassa liittyvistä asioista sekä heidän
työstään paikallisen kirkon yhteydessä. Carol työskentelee
avioniikkakorjaamossa Hannun alaisuudessa.
Christiina ja Julius käyvät edelleen koulua Länsi-Keniassa. Manu
kävi heitä ihan äskettäin katsomassa ja hoitamassa koulumaksujen
maksamisen. Christiina suorittaa marraskuussa alakoulun
loppukokeen ja siirtyy sitten yläkouluun. Sekä Christiina että Julius
ovat menestyneet erinomaisesti luokillaan.

Täällä Nairobissa me valmistaudumme juhlistamaan lokakuun
ensimmäisellä viikolla MAF
Kenian 60-vuotista taivalta.
Olemme kiitollisia Herralle, siitä,
että hän on tehnyt mahdolliseksi
MAF:n lähetyslentotyön näin
monena vuosikymmenenä.
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Tai lähettävien seurakuntien
kautta::
Espoon tuomiokirkko srk

Askarin aitiosta

Hausjärven seurakunta
Huittisten seurakunta

Aamu oli jo valjennut ulkona. Eimin silmissä se oli vielä utuinen ja
samea. Teemukista nousevien höyryjen läpi Eimi kuitenkin näki, että
ulkona oli kirkas ja kaunis aurinkoinen päivä. Täti touhusi aamiaisen
kanssa ja ojensi Eimille leipää, johon oli kahden siivun väliin pantu
margariinia ja aivan pieni pisara mansikkahilloa.
"Kun Eimi on syönyt, niin lähdemme katsomaan, millaista torilla
on", täti sanoi. "Millä torilla?" Eimi kysyi. "Sellaisella, missä on niitä
puisia kojuja ja missa myydään kaikenlaista tavaraa, vaatteita,
ruokaa ja monenlaisia esineitä. Eimi varmaan muistaa sellaisen,
missä oli kiiltäviä esineitä, peilejä ja niitä hiuksia, joita voi palmikoida
tukkaansa", täti kertoi. Eimi nyökkäsi.
Aamiaisen jälkeen täti ja Eimi lähtivät käsi kädessä kulkemaan ylämäkeen punaruskeaa hiekkaista polkua kohti rakennusten ja pikatien välissä olevaa aukeaa aluetta, joka aivan kuhisi ihmisiä. Osa
heistä seisoi tai istui puukepeistä koottujen kojujen äärellä ja osa
kulki niiden lomitse edestakaisin. Kovaa puheensorinaa ja myyjien

Loimaan seurakunta
Sastamalan seurakunta
Turun Henrikin seurakunta
Turun tuomiokirkkosrk
Lämmin kiitos tuestasi!

huutoja säestivät pikatiellä
pysähtyvien pikkubussien
äänekkäät torvet. Eimiä vähän
pelotti tällainen ihmisten paljous,
mutta tädin pitäessä kädestä hän
tiesi olevansa turvassa.
(jatkuu)
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