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Nettiuudistus saatiin onnistuneesti tehtyä (Sakari Heinonen)

EVANKELIUMI OLOHUONEESEEN
Rakas Ystävä,

Siksi saamme iloiten kulkea käsi
Jeesuksen kädessä kohti taivaan
kotia. Matkalla tehtävämme on
kutsua muita mukaan.

Taivaan Isän siunaamaa
Pääsiäistä!
Jumala on katsova
vanhurskaiksi meidätkin, kun
uskomme häneen, joka on
herättänyt kuolleista Herramme
Jeesuksen. Jumala antoi
Kristuksen kuolla meidän
rikkomustemme tähden ja
herätti hänet kuolleista meidän
vanhurskauttamisemme tähden.
Room. 4:24-25
Pian saamme käydä vuoden
kaikkein suurimpaan juhlaan.
Pääsiäisenä muistamme sitä,
mitä Jeesus teki meidän
puolestamme. Synti erotti
meidät Jumalasta ja laki
tuomitsi meidät. Mutta
Kaikkivaltias Jumala rakastaa
meitä niin paljon, että Hän
lähetti Poikansa Jeesuksen
tähän maailmaan. Hän kantoi
rangaistuksen, joka kuului
minulle ja sinulle ja näin avasi
meille tien Isän luo.

Rukousaiheita
Voimia koko studion tiimille
suuren tuotantomäärän
keskellä.

Terveisiä studiolta

Selkäkipuni paranisi

Kiitos esirukouksistanne!
Taivaan Isä on pitänyt huolta,
antanut viisautta ja rohkaissut
eri tavoin työssä.

Studion nettiuudistuksen
toinen vaihe valmistui.

Pari viikkoa ennen Pääsiäistä
juhlimme persialaista Nowruznimistä uudenvuoden juhlaa. Se
on erittäin tärkeä juhla
persialaisessa kulttuurissa,
jolloin perheet kokoontuvat
yhteen, vierailevat toistensa
luona ja laittavat kotinsa uutta
vuotta varten.

Kiitosaiheita

Lasten yhteydenotot
ohjelmien aikana.

Studion netin toinen
muutosvaihe saatiin valmiiksi ja
nyt lähetykset lähtevät sen
kautta satelliittipalvelun
tarjoajalle. Alussa meillä oli
joitain teknisiä hankaluuksia,
mutta Isä antoi ideoita niiden
korjaamiseen ja nyt järjestelmä
toimii.

Persialaisen talon pääsiäissisustusta
(Sakari Heinonen)
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SAT-7
Katsojan
kertomus
Tervehdys teille!
Melkein vuoden olen katsonut
ja osallistunut Hashtagohjelmaan.

3D-lavasteet käytössä (Sakari Heinonen)
Persialaisen talon Haft-sin pöytä (Sakari Heinonen)

Lapset edelleen soittavat
innokkaasti ohjelmiimme,
vastailevat kysymyksiin
Raamatusta, rukoilevat ja
laulavat. On ilahduttavaa
seurata miten kiinnostuneita he
ovat.

3D-tuotantoa
Persialaisen talon olohuone sai
uusia koristeita. Pääsiäistä
varten pöydälle tuli koristeeksi
risti ja tyhjä hauta ja Nowruzjuhlaa varten olohuoneeseen tuli
Haft-sin pöytä.

Sitä varten olen katsellut paljon
kuvia persialaisista kodeista ja
niiden huoneista. Seuraavana
työn alla ovat makuuhuoneet.

Tilanne täällä on ihan hyvä.
Liikkumis-rajoitukset jatkuvat ja
päivittäin on liki 400 Koronatapausta. Kiitos herralle
työkaverini, vanhempani ja minä
olemme kaikki saaneet pysyä
terveinä.

Kiitos mukanaolosta!
Kiitos sinulle, joka olet
lähtenyt mukaan tähän
tärkeään työhön!
Se olisi mahdotonta ilman
teitä, jotka rukoilette ja
mahdollisuuksien mukaan
tuette taloudellisesti. Jos et
vielä ole mukana, haluaisin
haastaa sinut mukaan
Jumalan suureen seikkailuun!
Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

Kiitos kaikille teille, jotka
tuotatte Hashtag-ohjelmaa.

Kuulumisia

Persialainen talo on ollut
mielenkiintoinen ja haastava
projekti.

Palapelit ovat olleet virkistävää vapaa-ajan
tekemistä (Sakari Heinonen).

Ohjelma on vaikuttanut
minuun paljon ja auttanut
minua ymmärtämään
Jeesuksen luonnetta ja hyviä
ominaisuuksia. En ollut
Kristitty, joten en tiennyt
Hänestä paljon. Ohjelmanne
on vahvistanut suhdettani
Jumalaan.

Sakari

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 viitteellä 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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