
"Katso, siihen aikaan minä rankaisen kaikkia 
sinun nöyryyttäjiäsi. Minä pelastan ontuvat ja 
kokoan karkotetut ja teen heistä ylistettyjä ja 
kunnioitettuja jokaisessa maassa, jossa he elivät 
häpeän alaisina. Siihen aikaan minä tuon teidät 
takaisin, siihen aikaan minä kokoan teidät. Minä 
teen teidät kunnioitetuiksi ja ylistetyiksi  
kaikkien maan kansojen keskuudessa, kun minä 
käännän teidän kohtalonne silmienne nähden, 
sanoo Herra." Sef. 3:19, 20 
 
Niin monet ovat joutuneet kärsimään tässä 
maailmassa uskonsa tähden. Näin on tapahtunut 
Etelä-Sudanissa ja muuallakin Afrikassa. Täällä 
tarvitaan toivon sanomaa, jonka Herra tuo  
lähettämiensä ihmisten välityksellä. Näitä 
lähettiläitä MAF:n lentokoneet kuljettavat 
vaikeakulkuisten maastojen yli syrjäisillekin 
seuduille. 
 
Hallilta 
 
MAF:n lento-
koneet voivat 
lentää, kun ne 
pidetään kunnos-
sa. Tähän työhön 
saamme pyytää 
Herralta viisautta 
ja voimia. Hannu matkusti heinäkuun viimeisellä 
viikolla Ugandaan aivan Victorianjärven rannalla 
olevaan MAF:n toimipisteeseen, jossa korjasi 
Cessna Caravaniin ilmestyneen autopilottivian. 
Kiitämme Herraa onnistuneesta matkasta.  
 
Häntä kiitämme myös kahdesta kenialaisesta 
nuoresta miehestä, jotka työskentelivät harjoitte-
lijoina täällä MAF:n hallilla lentokonehuollossa. 
Elokuussa meille kerrottiin, että he olivat molem-
mat lähteneet seuraamaan Jeesusta Kristusta, 
Vapahtajaansa. Eräs vakinaisista työntekijöis-

tämme oli kertonut ja opettanut heille Jumalan tietä 
Raamatusta, ja niin oli Kristuksen sanan kuulemi-
nen vaikuttanut heissä uskon. Me koko henkilö-
kunta iloitsimme tästä ja yhdessä rukoilimme 
heidän puolestaan, ennen kuin heidän harjoittelu-
jaksonsa päättyi.  
 
Uusien radiolaitteiden asennustyön valmistelu ja 
suunnittelu on vienyt melko lailla Hannun voimia. 
Vielä on kuitenkin paljon tehtävää. Tarvittavat 

paperit viranomaiselle 
tulisi luovuttaa piakkoin 
ja tarvikkeiden ja työ-
kalujen tilaaminen saada 
käyntiin heti kun vain 
mahdollista. Alex läpäisi 
kokeet ja sai suoritettua 
autopilottien huoltoa 
koskevan kenialaisen 
peruslupakirjan. Tämä 
on hieno rukousvastaus. 

Rukoillaan koko MAF:n Keniassa ja Ugandassa 
palvelevan kansallisen henkilökunnan puolesta, että 
voivat olla evankeliumin armon ja totuuden 
sanoman viejinä omiensa keskuudessa. 
 
Kotikulmilta 
 
Olemme kiitollisia siitä, että Nairobissa on ollut 
rauhallista. Samuel sai elokuussa koetulokset viime 
kevään kokeista. Kokeet menivät hyvin. Kiitos kun 
rukoilit tämän asian puolesta. Nyt Samuel on 
aloittanut luokalla 12. Rukoillaan, että hän jaksaa  
edelleen opiskella. Kiinnostusta hänellä kyllä riittää. 
 
Heinä-elokuun aikana, kun suurin osa naapureis-
tamme oli lomalla, tapahtui pihapiirissämme 
merkittävä hiiri- ja rottakannan lisääntyminen. 
Päivin pyykin kuivatuksesta meinasi tulla katastrofi, 
kun vaatteisiin ja kankaisiin syntyi reikiä. Ulkona 
olleeseen saippuaan syntyivät hampaan jäljet, ja se 
pieneni ja lopulta katosi pesukoneen alle. Naapu-
riemme palattua käytiin pihapiirissämme melkoinen 
hiiri- ja rottajahti. Vielä on yksi todella iso jäljellä... 
 
Lydia sai opinnot päätökseen ja on hakenut töitä. 
Hän on ollut hyvin aktiivinen etsinnässään. Rukoil-
laan, että työpaikka löytyy. Rukoillaan edelleen 
tässä meidän lähiympäristössä tienvarressa ja 
asuntojen porteilla töitä tekevien ja aikaa viettävien 
afrikkalaisten puolesta. He ovat Herralle rakkaita.  

MAF:n halli Ugandassa 

MAF:n koneessa testataan 
autopilottia korjauksen jälkeen. 



Kiitosaiheita 
 
• Nuoret harjoittelijat, jotka lähtivät 

seuraamaan Jeesusta 
• Hannun onnistunut autopilottivian korjaus 

Ugandassa 
• Alex läpäisi autopilottikokeen 
• Nairobi on pysynyt rauhallisena 
• Samuelin kokeet menivät todella hyvin 
• Lydia sai opinnot päätökseen. 
 
Rukousaiheita 
 
• Rukoillaan kaikkien niiden kristittyjen 

puolesta, jotka kärsivät uskonsa tähden 
• Voimia Hannulle uusien radiolaitteiden 

asennustyön suunnitteluun 
• MAF:n kansallisen henkilökunnan puolesta 

Keniassa ja Ugandassa 
• Samuelille voimia opintoihin 
• Lydia saisi työpaikan 
• Afrikkalaiset kotimme lähiympäristössä 
• Lähikaupan apupoika, joka pyysi Raamatun 

Päiviltä 
 
Siunaavin terveisin, 
 
Hannu, Päivi ja Samuel 
 
 

Askarin aitiosta 
 
Sokkeloisessa hökkelien 
maailmassa Liisa osasi 
kyllä reitin kotiin vaikka 
silmät ummessa. Hän oli kuitenkin kiitollinen 
siitä, että monissa kulmauksissa ja polun 
käänteissä oli ihmisiä lyhtyjen kanssa istumassa 
tai liikkeellä. Maa oli mutaista ja hiukan liukasta, 
mutta kuiviakin paikkoja löytyi.  
 
Kodin ikkunasta osui öljylampun valo suoraan 
rakennuksen vieressä nouseviin maissin varsiin ja 
tähkiin. Niitä ei ollut monta, mutta niistä saisi 
ugalia ja välipalaa jonkin viikon kuluttua.  
 
Liisa astui sisään öljylampun valaisemaan 
huoneeseen. Hilkan ja Tapion kasvot kääntyivät 
yhtaikaa katsomaan sisääntulijaa. He istuivat 
sohvalla. Pienessä kattilassa, sufuriassa, höyrysi 
maitovesi. Huone oli siivottu ja astiat oli pesty. 
Jiko-liesi oli lämmittänyt ilman miellyttäväksi, 
vaikka ulkona oli kosteaa. Aina silloin tällöin 
tippui katosta lattialle kuitenkin vähän vettä. Se 

pääsi tulemaan sisälle kattopeltien saumoista. Liisa 
antoi kioskilta ostamansa tavarat Hilkalle ja istui 
Tapion viereen sohvalle. Tuntui hyvältä vähän antaa 
jalkojen levätä.  
 
Liisa katsoi kuraisia kenkiään. Hän nosti katsettaan 
ja näki kengät myös edessään, huoneen makuuosan 
eristävän verhon alapuolella. Verho oli vähän 
koholla sängyn keskivaiheilla, ja kengät olivat kyllä 
pienempää numeroa kuin Liisan omat. Hän katsoi 
kysyvästi Tapion silmiin. "...tuli iltapäivällä", sanoi 
Tapio arvaten, mitä äidillä oli mielessään. Miten..?" 
kysyi Liisa. "Bussilla... isä pyysi Alekia tulemaan", 
totesi Tapio ja aavisti, että loput keskustelusta 
kaytäisiin isän ja äidin välillä. 
   (jatkuu seuraavassa kirjeessä...) 
 

 
Tervehdys! Kiitos Sinulle 
tuestasi Heinosille ja 
lähetyslentotyölle!  
 
Lähetysrengas kokoontuu 
lauantaina 18. lokakuuta klo  
15 Helsingin Kansanlähetyk-
sessä, Kaisaniemenkatu 13 A, 
4. kerros. Tervetuloa! 
 

Kannatus:  Helsingin Kansanlähetyksen tilinumero 
on  FI33 8000 1001 5582 47 ja BIC-koodi 
DABAFIHH. Viitenumero Heinosten tukemista 
varten on 20307. Voit lähettää kannatuksesi myös 
nimikkoseurakuntien kautta. 
 
Keräyslupa 2020/2013/5473, 6.5.2014. Luvan saaja: Helsingin  
Ev.lut. Kansanlähetys. Myöntäjä: Poliisihallitus. Keräyksen 
toimeenpano: 6.5.2014–31.12.2015, koko Suomi poislukien 
Ahvenanmaa. Tarkoitus: Lähetystyön tukeminen. 
 
Tekstiviestit Heinosille: +254 713 980 137 

 
Sähköposti:  
hannu.heinonen@maf.org 
paivi.heinonen@maf.org 
 
Postiosoite: Hannu and Päivi Heinonen, 
MAF, P.O. Box 21123, 00505 Nairobi, Kenya. 
 
Siunausta Sinulle syyspäiviin! 
 
 
Heli Voipio, lähettisihteeri 
puh 040 742 5372, voipio1@saunalahti.fi  
Poutamäentie 15 B 78, 00360 Helsinki 


