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Uudet Signal-ohjelman lavasteet työn alla (Sakari Heinonen)

EVANKELIUMI OLOHUONEESEEN
Rakas ystävä,
Tulkaa minun tyköni, kaikki
työtätekeväiset ja raskautetut,
niin minä annan teille levon.
Matt. 10:28

Signal-ohjelma pyrkii
tavoittamaan aikuisia katsojia ja
siinä käsitellään haastavia
kysymyksiä muun muassa
abortista ja mielenterveysongelmista.

On suuri ilo saada juosta
Jeesuksen luo niin hyvinä kuin
raskaina aikoina. Hänessä meillä
on kaikki ja Hän on myös
luvannut antaa meille levon.

Hashtag-ohjelman lavasteita
muutetaan hiukan ja oma
osuuteni on ollut jatkaa
Raamatun henkilöiden
piirtämistä ohjelmaa varten.

Työ jatkuu
Studiolla olemme saaneet jatkaa
ohjelmien tuotantoa. Golpandlastenohjelma pyörii joka viikko.
Hashtag- ja Signal-ohjelmat ovat
vielä kesätauolla, mutta niiden
uusien tuotantokausien on
tarkoitus alkaa seuraavan
kahden viikon aikana.
Signal-ohjelmaa varten
rakennetaan aivan uudet
lavasteet. Studioteknikkomme
on tehnyt valtavasti töitä niiden
eteen ja olen ollut auttamassa
häntä mahdollisuuksien
mukaan.

Rukousaiheita
Uusia ideoita ja viisautta
ohjelmien tuotantoon.
Lavasteet saataisiin ajoissa
valmiiksi.

Kiitosaiheita
Kesäloma perheen luona.
Taivaan Isä on pitänyt
terveenä.

Olemme työntekijäporukalla
ottaneet aikaa myös rukoukseen
ja Raamatun tutkimiseen.
Pyydän, että rukoilisitte meille
kaikille viisautta ja uusia ideoita
ohjelmien tuotantoon.
Suuria kiitosaiheita ovat miten
hyvin ohjelmien lähettäminen on
sujunut, monet koskettavat
kertomukset katsojilta, lasten
soitot ohjelmien aikana ja
tekniikan toimivuus. Ilman
Jumalan hyvää huolenpitoa
tästä ei tulisi mitään.
Jos Herra ei huonetta rakenna,
niin sen rakentajat turhaan
vaivaa näkevät. Ps. 127:1

Juotoshommissa (Sakari Heinonen)
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SAT-7
Katsojan
kertomus
Uskoni kasvaa niin, että se on
yllättänyt minut.
Olen hyvin looginen ihminen ja
haluan loogisen selityksen
kaikelle mitä kuulen ennen
kuin voin hyväksyä sen
Mutta aina kun kuulen
Jumalan opetusta teidän
kauttanne, olen vakuuttunut
sen totuudenmukaisuudesta.
Paikallinen ystäväni ja työkaverini (Sakari Heinonen).

Kuulumisia
Paluu Kyprokselle oli erilainen
kokemus, piti täyttää
kaavakkeita, käydä
koronatestissä ja kaikenlaista.
Mutta lopulta pääsin turvallisesti
takaisin tänne Kyprokselle.
Oli erilaista jatkaa täällä, kun
veljeni Johannes jäi Suomeen,
mutta hyvin olen sopeutunut.
Sain kutsun paikallisen ystäväni
lapsen kastetilaisuuteen
ortodoksikirkossa. Se oli
mielenkiintoinen kokemus ja
iloitsin mahdollisuudesta olla
mukana.

Taivaan Isä on pitänyt erittäin
hyvää huolta. Hän on antanut
terveyttä, kodin, ystäviä ja
kaiken mitä tarvitaan. Kiitos
kaikille teille esirukouksistanne.
"Eloa on paljon, mutta
työmiehiä vähän.
Rukoilkaa siis elon Herraa, että
hän lähettäisi työmiehiä
elonkorjuuseensa." Matt.
9:37-38
Paljon on niitä, jotka eivät vielä
tunne Jeesusta Vapahtajanaan.
Rukoillaan, että Jumala
herättäisi uusia lähettejä ja
lähettäjiä viemään Evankeliumia
kaikkialle maailmaan.

Kiitos mukanaolosta!
Kiitos sinulle, joka olet
lähtenyt mukaan tähän
tärkeään työhön!

Paljon LED-nauhaa! (Sakari Heinonen).

Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

Se olisi mahdotonta ilman
teitä, jotka rukoilette ja
mahdollisuuksien mukaan
tuette taloudellisesti. Jos et
vielä ole mukana, haluaisin
haastaa sinut mukaan
Jumalan suureen seikkailuun!
Sakari

Olen huomannut miten
loogisia ja yhteneväisä monet
vastauksenne kysymyksiini
ovat olleet. Ihmettelen sitä,
miten näin looginenkin
ihminen on voinut
vastaanottaa kristillisen uskon.
Kunnia Jumalalle!

Osoitetiedot
Sakari Heinonen
9A Naxou Street
4187 Ypsonas
Limassol, Cyprus

Lähettävät tahot
Lähettävät piirit:
Etelä-Pohjanmaa, KeskiPohjanmaa, Varsinais-Suomi
Lähettävät seurakunnat:
Alavus, Espoon
tuomiokirkkoseurakunta,
Haapavesi, Huittinen,
Kaustinen ja Ullava, Kokkolan
suomalainen seurakunta,
Lohtaja, Pyhäjärvi, Turun
Mikaelin seurakunta, Veteli

Tue työtä
Tervetuloa mukaan työhön
lahjoittamalla viittellä 20310
jollekin seuraavista tileistä:
Etelä-Pohjanmaa:
FI50 5670 0820 1102 27
Keski-Pohjanmaa:
FI29 5237 4420 0112 45
Varsinais-Suomi:
FI39 4309 1520 0011 71
SEKL:
FI83 2070 1800 0283 25
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