
Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi: 
"Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene 
Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, kuin minä 
sinulle sanon; sillä Herodes on etsivä lasta 
surmatakseen hänet." Matt. 2:13 
 
Autiomaa on armoton ja kuuma päivällä. Sen 
syleilyssä on lämmin, mutta tuskan hiki iholla ja 
hiekka suussa ja sieraimissa vähentävät lämmön 
miellyttävyyttä. Sekin on kuitenkin Jumalan 
luoma ja sillä on tarkoituksensa, joka voi olla 
meiltä salassa. Maria, Jeesus sylissään, ja Joosef 
saivat maistaa autiomaan syleilyä, joka vältti  
heidät sotilaiden miekoilta. Raskas matka 
Jumalan johdossa oli tarpeen, jotta meillä olisi 
syntien anteeksiantamus ja pelastus Jeesuksessa 
Kristuksessa tänään. 
 
Me kaikki olemme tässä elämässä matkalla, kuten 
Maria ja Joosef. Toisten matka kulkee aavikolla 
ja toiset kokevat olevansa vihreällä niityllä. 
Tärkeintä on olla siellä kulkemassa Jeesuksen 
jalanjäljissä. 
  
Sain aivan äskettäin olla todistamassa, miten 
lähetyslentokone nousi ilmaan Tšadissa, Saharan 
autiomaan laidalla, kuljettaen joukon Herran 
työssä olevia ihmisiä työnsä ääreen. Kiitollisin 
mielin jäin jatkamaan kuumassa ilmassa toisen 
koneen huoltoa seuraavia matkaajia varten. 
 
Hallilta 
 
Avioniikassa on työtiimillä ollut vilkasta. 
Ensimmäinen kone, johon asennettiin uudet 
radiot, tuli valmiiksi viime lokakuussa ja lentää 
nyt Etelä-Sudanissa. Toisen koneen asennustyöt 
ovat jo hyvässä vauhdissa. Viranomaisen lupa 

asennustöille saatiin 12.11.2015. Olemme tästä 
Herralle kiitollisia. Marraskuun ensimmäisellä  

viikolla Hannu lensi Saharan autiomaan laidalle 
Tšadiin tekemään radiohuoltoa kahteen MAF:n 
lentokoneeseen. Matka oli työntäyteinen ja antoisa.  
 
Kotikulmilta 
 
Maanataiaamuisin saa Päivi vieraakseen kaksi tai 
kolme kollegaansa. He rukoilevat yhdessä työhön 
liittyvien asioiden ja omassa elämässä tapahtuvien 
asioiden puolesta. Yhteinen aika päätetään 
keskustellen ja usein kahvin tai teen kera. 
 
Samuel opiskelee edelleen ahkerasti ja on täyttänyt 
yliopistohakemuksia. Rukoillaan johdatusta ja 
viisautta Samuelille tässä elämän vaiheessa. 
 
Pienten koululaisten Juliuksen ja Christinan 
kouluvuosi päättyi marraskuun lopulla. Rukoillaan 
heille johdatusta joululomaan, joka on koululaisten 
pisin loma tässä maassa. Uusi kouluvuosi alkaa ensi 
tammikuussa. 
 
Rukoillaan ystävämme Immanuelin puolesta. Hänen 
setänsä kuoli aivan askettäin, ja Immanuel oli 
mukana järjestämässä hautajaisia Länsi-Keniassa. 
 
Kiitos 
 
Olemme Herralle kiitollisia sinusta ja tuestasi 
menneen vuoden 2015 aikana!  
 
Olet ollut mukana mahdollistamassa lähettien 
pääsyn työpaikoilleen ja toimimisen siellä, kun 
heille on lennetty tarvikkeita. Olet myös osaltasi 
lisännyt heidän turvallisuuttaan kriisitilanteissa 
nopeiden lentokuljetusten muodossa. Olet  

MAF:n  
lentokone 
testaus-
lennolla  
radioasen-
nustyön 
jälkeen. 



 
 
kauttamme mahdollistanut jatkuvasti tarvittavan 
lähetyslentokoneiden radiohuollon toimimisen.  
 
Kiitosaiheita: 
 Esimmäinen uusien radioiden asennustyö 

MAF:n lentokoneeseen Keniassa valmistui 
 Lupa toiseen radioasennustyöhön saatiin 

viranomaiselta 
 Hannun matka Tšadiin sujui hyvin ja 

turvallisesti 
 
Rukousaiheita: 
 Immanuelin perheelle lohdutusta Herralta 

sedän kuoltua 
 Juliuksen ja Christinan joululoma 
 Samuelin opinnot ja pääsy yliopistoon  
 

Siunattua Vapahtajamme 
syntymäjuhlaa ja 
uutta vuotta 2016! 
 
 
Hannu, Päivi ja Samuel 

Tervehdys Sinulle myös lähettisihteeriltä ja kiitos 
tuestasi Heinosille ja lähetyslentotyölle!  
 
Heinosten lähetysrengas kokoontuu maanantaina  
7. joulukuuta klo 14 Alppilassa Helsingin Kansan-
lähetyksessä, Karjalankatu 2 A 1, 2. kerros. Tervetu-
loa! 
 
Kannatus:  Helsingin Kansanlähetyksen tilinumero 
on  FI33 8000 1001 5582 47 ja BIC-koodi DABA-
FIHH. Viitenumero Heinosten tukemista varten on 
20307.  
 
Keräyslupa 2020/2013/5473, 6.5.2014. Luvan saaja: Helsingin  
Ev.lut. Kansanlähetys. Myöntäjä: Poliisihallitus. Keräyksen toimeen-
pano: 6.5.2014–31.12.2015, koko Suomi poislukien Ahvenanmaa. 
Tarkoitus: Lähetystyön tukeminen. 
 

Myös Haagan, Hausjärven, Huittisten ja Turun Hen-
rikin seurakunta sekä Espoon ja Turun tuomiokirkko-
seurakunta tukevat Heinosia, ja samoin Varsinais-
Suomen, Hämeen ja Satakunnan Kansanlähetyspiirit. 
Voit lähettää kannatuksesi myös näiden kaikkien 
kautta. 
 
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 
 
Mahdollisesta postialan lakosta huolimatta voit muis-
taa Heinosia joulukortilla tai paketilla. Paketti tosin 
kannattaa muotoilla litteäksi, alle kolmesenttiseksi, ja 
lähettää kirjeenä. Postita tervehdyksesi mahdollisim-
man pian.  
 
Iloa ja siunausta Sinulle adventin ja joulun aikaan! 
Vaikka ulkona ja joskus omassa mielessäkin voi olla 
pimeää, valaiskoon joulun Herra sydämesi! 
 
 
Heli Voipio, lähettisihteeri 
puh 040 742 5372, voipio1@saunalahti.fi  
Poutamäentie 15 B 78, 00360 Helsinki 


