LUOTTAMUKSELLINEN

Sakari Heinonen:
KIRJE YSTÄVÄLLE 01/2021

EVANKELIUMI OLOHUONEESEEN
Rakas ystävä,
Taivaan Isän siunaamaa uutta
vuotta 2021!
Veisatkaa Herralle uusi virsi,
veisatkaa Herralle, kaikki maa.
Veisatkaa Herralle, ylistäkää
hänen nimeänsä. Julistakaa
päivästä päivään hänen
pelastustekojansa, ilmoittakaa
pakanain seassa hänen
kunniaansa, hänen ihmeitänsä
kaikkien kansojen seassa.
Ps. 96:1-3
Kiitos Herralle uudesta
vuodesta, jonka olemme
saaneet. Vielä on armon aikaa,
vielä on aikaa kertoa
Jeesuksesta ihmisille lähellä ja
kaukana.

Terveisiä studiolta
Kyproksella alkoi uusi lockdown.
Kaikkien, jotka voivat pitää
tehdä töitä kotoa käsin ja kodin
ulkopuolelle lähtöä varten täytyy
pyytää lupa tekstiviestillä (max.
kahdesti päivässä). Niinpä
minunkin työni siirtyi takaisin
kotitoimistoon.

Kiitos, Herralle koko studion
tiimi on pysynyt terveenä, ja
rajoituksista huolimatta edelleen
tuotamme ja lähetämme kolme
viikoittaista ohjelmaa.
Iloitsen siitä, että nyt kun
ihmisillä ympäri maailman on
aikaa katsoa televisiota, voimme
olla tarjoamassa kristillisiä
ohjelmia heille. Kiitos
rukoustuestanne. Lähetykset
ovat menneet oikein hyvin ja
monet lapset soittavat edelleen
ohjelmiimme. On liikuttavaa
kuunnella miten he laulavat ja
rukoilevat ohjelmien aikana.

Kotitoimistolla (Hannu Heinonen)

Rukousaiheita
Uuden katselualustan kehitys
Studion nettiyhteys
3D lavasteidean kehitys

Kiitosaiheita
Hyvin menneet ohjelmat
Mahdollisuus lähettää
ohjelmia

Työn alla on uusi puhelimissa ja
muissa laitteissa käytettävä
alusta, jonka kautta
rukoilemme, että tavoittaisimme
vielä lisää ihmisiä. Rukoillaan
viisautta ja voimia tiimille, joka
sitä rakentaa.
Tutkimme myös mahdollisuuksia
muuttaa studion nettiyhteyksiä.
Tähän erityisesti pyydän
viisautta. Tärkeintä olisi, että
lähetykset lähtisivät edelleen
luotettavasti ja hyvällä laadulla.

Johannes kastaja (Sakari Heinonen)
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SAT-7
Katsojan
kertomus
Iloista joulua ja uutta vuotta
rakkaat ystävät. Voi Herra,
rukoilen terveyttä ja siunausta
jokaiselle läheiselleni ja
terveysalan henkilökunnalle,
jotka tekevät niin paljon töitä
auttaakseen meitä ja, että
tämä virus häviäisi pian.

3D-lavasteet käytössä (Sakari Heinonen)

3D-tuotantoa

Kuulumisia

Mainitsin viimeksi lyhyestä
ohjelmasta, jossa videon vihreä
tausta korvataan
kolmiulotteisilla
tietokonelavasteilla. Niissä
useimmiten mehiläinen
keskustelee eri aiheista toisten
eläinhahmojen kanssa. Viimeksi
lupauksen pitämisestä.

Kiitos kaikesta muistamisesta.
Valitettavasti joulunaikana posti
ei kulkenut kumpaankaan
suuntaan Suomen ja Kyproksen
välillä, mutta rukoukset, viestit
ja soitot ilahduttivat kovasti.

Joulun ja Yalda-juhlan lavasteet
toimivat hyvin ja nyt kehittelen
uutta lavastetta. Pyydän, että
rukoilisitte työn puolesta, jotta
siitä voisi tulla ilahduttava ja se
voisi omalta osaltaan olla
viemässä ilosanomaa eteenpäin.

On rauha elää poikkeusoloista
huolimatta, kun jokaisen
askeleen saa ottaa taivaan Isän
kädestä ja turvautua siihen, että
Hän ohjaa ja kantaa.
Turvaa Herraan kaikesta
sydämestäsi äläkä nojaudu
omaan ymmärrykseesi. Sananl.
3:5

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!
Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi
(Sakari Heinonen).
Osoitelähde: SEKL, ystävärekisteri

Sakari

Rukoilen kaikkien puolesta,
jotka tekevät Golpandohjelmaa, täti-Elnazin, tätiReyhanen, kaikkien eläimiksi
pukeutuneitten puolesta ja
erityisesti täti-Maryamin
puolesta, jota ikävöin kovasti.
Rukoilen, että jonain päivänä
Golpand-ohjelma voitaisiin
tuottaa täällä.
Rakastan teitä niin paljon.

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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