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"Herra elää! Kiitetty olkoon minun kallioni ja ylistetty minun pelastukseni Jumala..." Ps. 18:47

Rakas ystävä,
"Herra, kaikkivaltias Jumala, kuka
on sinun kaltaisesi? Herra, sinä
olet väkevä, olet kaikessa
uskollinen." Ps. 89:9
Herran uskollisuus on ollut paljon
mielessämme, kun iloitsimme
perheen yhteisestä joulusta
Keniassa ja kun pakkaamme
kotiamme täällä muutoa varten.
Mielessämme ovat myös lukuisat
ystävämme siellä Suomessa, jotka
olette rukoilleet puolestamme
vuosia ja tehneet työmme täällä
Afrikassa mahdolliseksi.

Hallilta

Perillä tapasimme Manun vaimon ja
lapset Christiinan ja Juliuksen, joiden
koulunkäyntiä olemme jo vuosia
tukeneet. Ilo oli suuri ja molemminpuolinen tästä tapaamisesta.
Christiina on nyt aloittanut yläkoulun
sisäoppilaitoksessa, ja Julius aloitti
alakoulun viimeisen luokan lähellä
olevassa päiväkoulussa.
Meillä oli mukana myös neljä MAF:n
kenialaisen henkilökunnan jäsentä, ja
lennoilla koulutettiin yhtä lentäjistämme meille uuteen avioniikkaan, joka
tässä MAF:n koneessa on. Olemme
Herralle kiitollisia hyvin ja turvallisesti
sujuneesta matkasta.

Uusi vuotemme 2020 ja uusi
vuosikymmen alkoivat hyvin
mielenkiintoisesti. Yksi kenialaisista
työntekijöistämme, jota Manuksi
kutsutaan, oli pyytänyt, että
vierailisimme hänen kotonaan
maaseudulla Länsi-Keniassa.
Me kaikki, Päivi, Hannu, Sakari,
Johannes, Samuel ja Bella,
lensimme Nairobista MAF:n
lentokoneella Kisumuun, ja sieltä
matkustimme paikallisella pikkubussilla melkein kaksi tuntia
Ugunja-nimiseen kylään, jossa
Manun talo sijaitsee.

Rukousaiheita
- Christiinan aloitus tyttökoulussa, sisäoppilaitoksessa
- voimia ja viisautta kotimme
purkamiseen ja tavaroiden
pakkaamiseen
- että tavaroidemme
lähettäminen merirahtina
onnistuisi tämän tammikuun
lopussa

Kiitosaiheita
- ikimuistoinen joulumme
Nairobissa
- MAF:n lennot sujuivat
turvallisesti koko vuoden
2019

Kotikulmilta

Liikenteessä kohti Ugunjan kylää.

Joulumme täällä Nairobissa oli
ikimuistoinen. Saimme olla koko
perhe koolla, ja Bella pääsi ensimmäistä kertaa näkemään, missä
maassa ja millaisissa oloissa hänen
miehensä Samuel oli syntynyt ja
kasvanut.
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Hannu ja Päivi Heinonen

Kirje ystävälle, tammikuu 2020
Keskustelimme paljon ja kiersimme eri paikoissa Nairobia, ja Bella tutustui
MAF:n henkilökuntaan ja työhön hallilla ja toimistoissa.
Nyt kaikki nuoret ovat palanneet omille paikoilleen omiin maihinsa. Meillä
Nairobin kodissa on alkanut raivokas pakkaaminen kevään kahta muuttoa
varten. Valmistaudumme lähettämään suuren osan tavaroistamme
Suomeen, mihin tulemme loppukeväällä, ja muuttamaan sitä ennen
vähäksi aikaa uuteen asuntoon täällä Nairobissa.
Hannu siirtää edelleen töitään ja
jakaa kokemustaan ja tietojaan
avioniikkatiimille ja muulle MAF:n
huoltohenkilökunnalle täällä
Nairobissa. Rukoillaan Herralta
voimia ja viisautta muutoksiin ja
uusiin tehtäviin ja uusiin haasteisiin.

Siunaavin terveisin,
Hannu ja Päivi

Päivi ja Manun äiti, mama mzee, Ugunjassa.

Askarin aitiosta
Eimin kasvot olivat vielä unisen näköiset. Ikkuna-aukosta paistava kirkas
auringon valo sokaisi, ja niin Eimin oli vaikea nähdä, missä kuuma ja
höyryävä maitoteen pinta oli hänen mukissaan.
Eimi muisteli kynttilöitä, laulua, hienoa mustaa soitinta, jossa oli valkoiset
nappulat, hirveän kovaäänistä laatikkoa, josta kuului ääni, kun setä paineli
valkoisia nappuloita, tädin iloisia kasvoja ja pastorin pitkää puhetta
pienestä vauvasta, joka syntyi kaupungissa nimeltä Betlehem. Oli ollut
ihmeellistä istua ja välillä seisoa seiniä ja ovea myöten täydessä kirkossa,
jossa oli juhlallinen tunnelma.
"Miksi se syntymä oli niin ihmeellinen?" kysyi Eimi tädiltä. "Tuo vauva oli
ihan tavallisen vauvan näköinen ja kasvoi niin kuin Eimikin, mutta tuo
vauva syntyi siten, että Jumalan Henki synnytti hänet Marian sisällä", täti
kertoi. "Siksi hänestä kasvoi erilainen, vaikka hän näytti ihan tavalliselta
mieheltä aikuisena. Hän oli Jumala ja ihminen ja tuli tänne maailmaan,
jotta kaikki ne, jotka häntä kuulevat, uskovat häneen ja seuraavat häntä,
pääsevät taivaaseen", täti jatkoi."Se oli todella ihmeellinen syntymä, ja sillä
oli suuri tarkoitus meille kaikille."
Eimi maistoi teetä ja jäi miettimään ja katsomaan ikkuna-aukosta sisään
tunkevaa kirkasta auringon valoa.
(jatkuu seuraavassa kirjeessä)

Kevättä
kohti
Huhtikuun lopussa, jos Herra
suo, lähdemme Keniasta ja
tulemme Englannin kautta
Suomeen. Meille on suunniteltu kuuden kuukauden
kotimaanjakso. Sen jälkeen
lähtisimme uudelle työkaudelle mediatyön teknillisiin
tehtäviin. Rukoile kanssamme,
että Herra avaa oikean oven
siihen työhön, mihin tahtoo
meidän menevän.
Toivomme näkevämme monia
ystäviä Suomessa
Kansanlähetyspäivillä ja
loppukesän ja syksyn
tilaisuuksissa.

Tue työtä
lahjoittamalla viitteellä 20307
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