Uutiskirje
Vuosi 2016 AD, kohti vuotta 2017
Vuosi lähenee loppuaan ja joulun aika on käsillä. Joululomien alkaessa Tansaniassa erityisesti opiskelijat
matkustavat perheidensä luo kotiseuduilleen –osa heistä myös MAFin lentokyydissä.

Matkalla mummolaan.

Pastori opettaa pelaamaan käsillä lentopalloa. Pallot lahjoitti Pieksämäen Tsemppi.

Maasai-alueilla joulua vietetään aluksi yhteisesti kirkossa, jossa Raamatun lukemista ja laulamista voi olla
kymmenenkin tuntia putkeen. Tämän jälkeen syödään perhepiirissä vuohta tai lehmää ja nautitaan
virvoitusjuomia. Kirkkaan tähtitaivaan alla elävät Maasai-paimentolaiset pystyvät hyvin samastumaan
Raamatun kedon paimeniin, joille enkeli ilmestyi ja jotka seurasivat tähteä Betlehemin seimelle. Kerrotaan,
että myös Malambon Maasai-alueen evankeliointi alkoi ilmestyksen myötä.
Tulevana vuonna 2017 tulemme lentämään evankelistoja ja sairaanhoitajia uuteen Maasai kylään nimeltään
Meserani. Ensimmäinen lentokoneella laskeutuminen tähän kylään tehtiin marraskuussa 2016 - Jarkon
toimiessa pilottina (Yritämme laittaa kuvia ja videoita Piritan blogiin), ja toisen pilotin seuratessa maassa.

Toinen pilotti tarkastaa uutta kiitotietä (Meserani).

Vanhakin jo nuortuu, kun saa silmälasit.

Vuoden 2016 lopussa saimme iloita myös ”sokeiden saatua näkönsä” Luoteis-Tansaniassa, kun lensimme
kyliin silmälääkäreitä silmäklinikoita pitämään.
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Aikuinen saa kasteen.

Jarkko sponsoroi Jarkolle ja Jarkon äidille lasten Raamatun.

Vuoden 2016 aikana Tansaniassa tehdystä työstä voidaan todeta, että Sana on tullut lihaksi. Lähetys- ja
kastekäskyä on osaltaan täytetty. Sanaa ei ole pelkästään julistettu vaan toimittu käytännössä. Vuoden 2016
aikana yhteensä noin 22 000 ihmistä - erityisesti naisia ja lapsia- on hoidettu klinikoilla. 34 000 ihmistä on
ollut sanan kuulossa kylissä. 120 ihmistä on kastettu kylissä vierailujen aikana. Ihminen on tässä työssä
pienellä paikalla, mutta Kristus meissä on kirkkauden toivo. Kiitos Herralle!

Äidit vauvoineen odottavat vuoroaan klinikalle.

MAF Tanzanialle lahjoitettu airstrip building truck.

Vuonna 2017 menemme kokonaan uudelle lähetysalueelle, jota operoimme Bariadi-nimisestä kaupungista.
Ensimmäiset kiitotiet on jo merkattu ja niiden rakentaminen on suunniteltu alkavaksi ensimmäisellä
vuosineljänneksellä.Tämä työ vaatiin paljon rukousta, koska kyseessä on paikallisten mukaan yksi Tansanian
pimeimmistä alueista, tuhansia noitia ja velhoja. Alueen ihmiset pelkäävät mennä sairaalaan ja maksavat
mieluummin noitatohtorin palveluksista. Albiinoita vainotaan erityisesti tässä osassa Tansaniaa. Myös
koulutustaso on heikkoa. Tähän pimeyteen rukoilemme joulun valoa!
Pirita ja Jarkko Korhonen
Työskentelemme Tansaniassa Suomen
Lähetysseuran lähettäminä lähetyslentojärjestö
MAF:n (Mission Aviation Fellowship)
palveluksessa. MAF tukee SLS:n strategian
tavoin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia,
naisia ja lapsia, sekä syrjittyä ihmisryhmiä kuten
masai-heimoa. Saavuimme Tansaniaan vuoden
2013 lopussa. Rukousaiheet: Vuosi 2017

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule mukaan
rakentamaan oikeudenmukaista ja inhimillistä
maailmaa.
Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30

BIC: DABAFIHH, viestiksi työntekijän
nimi.
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