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Alla on linkki työhöni liittyvään videoon. Voit katsoa sen klikkaamalla kuvaa tai
skannaamalla QR-koodin puhelimellasi (käännä sitten puhelin vaaka-asentoon,
saat isomman kuvan):

Sähköposti:
jari.vahasarja@sansa.fi

”Tulkaa veden ääreen”
Rakkaat lähettäjäni!
Rukousaiheeksi:
•
•
•
•
•

•

Pandemian loppuminen
OM Eastin tiimi
Logos Hopen työ
Myös nuorempia ikäluokkia
mukaan medialähetystyöhön
Tukevat seurakuntani Pirkkala, Harjavalta, Leppävaara, Espoon tuomiokkosrk, Kuopion tuomiokkosrk, Hämeenkylä
Suomen Raamattuopisto,
joka myös tukee työtäni
____________________

Otsikko on Raamatusta Jesajan kirjan 55. luvusta ja sopii hyvin kirjeeni aiheeseen.
Työskentelen Sansan lähettämänä Operaatio Mobilisaation eli OM:n
työyhteydessä. OM:n työ maailmalla on monipuolista. Yksi työmuodoista on laivatyö. OM:n laiva kiertää maailman satamia kertoen
Jeesuksesta ja auttaen paikallisia ihmisiä.
Suuri määrä ihmisiä kohdattu
OM:n laivatyö on alkanut 1970 ja tavoittanut lähes 50 miljoonaa ihmistä. Laivat ovat vierailleet yli 150 maassa. Välillä laivoja on ollut
kaksi, mutta tällä hetkellä yksi, Logos Hope. Laivalla on maailman
suurin kelluva kirjakauppa yli 5000 niteineen.
Laivatyön toiminta-ajatus
Jo hyvissä ajoin ennen kuin laiva saapuu satamaan, OM:n tiimi matkustaa paikalle ja ottaa yhteyttä paikallisiin kristillisiin seurakuntiin

Eevalta terveisiä

Logos Hope satamassa

Logos Hope tulossa satamaan

ja organisaatioihin. Yhteistyössä suunnitellaan toimintaa
ja kutsutaan ihmisiä laivalle. Laivan ollessa satamassa
miehistö auttaa paikallisia monin tavoin missä sitten he
apua tarvitsevatkin. Esimerkiksi he toimittavat vedenpuhdistuslaitteita, silmälaseja ja auttavat erilaisissa projekteissa. Tätä kirjoitettaessa Logos Hope on Curacaolla,
Willemstadin satamassa. Mikäli pandemiatilanne sallii,
seuraava satama on Kingston Saint Vincentilla ja Grenadiineilla.
Henkilökunta

Ihmisiä jonottamassa laivalle

Logos Hopen miehistöön kuuluu noin 400 henkilöä, jotka
ovat kotoisin yli 60 eri maasta. Koko henkilökunta siivoojasta kapteeniin on vapaaehtoisia. Suurin osa vapaaehtoisista työskentelee kirjakaupassa, keittiössä, siivoustiimissä, kannella tai konehuoneessa. Kerran viikossa jokainen osallistuu palveluvuoroon, jolloin kohdataan laivalla
vierailevia. Laivalla tarvitaan monenlaisia ammattilaisia,
kuten putkimiehiä, sähkömiehiä, opettajia, lääkäreitä,
hammaslääkäreitä, keittäjiä, merenkulun ammattilaisia,
toimittajia, valokuvaajia ja monia muita. Vapaaehtoiset
ovat laivalla yleensä vuodesta kahteen vuotta.
Pandemia-aika laivalla

Laivan kirjakauppa
Ajankohtainen video:
OM – Meidän tarinamme
Katso myös
(englanninkielinen):
OM Ships Intro
-------------------------------Jos haluat tukea
Jarin työtä:
Keski-Uudenmaan OP
FI 37 5062 0320 0320 18
Viite: 4444 10065
Lahjoituslinkki
--------------------------------

Sansan mobiilisovellus
Domini Life – lataa!

Heti viime vuoden maaliskuusta lähtien laivalle ei enää
päästetty vierailijoita. Syksyllä OM:n kansainvälisen katastrofiavun tiimi piti laivan henkilökunnalle kuusiviikkoisen koulutuksen katastrofiavusta ja katastrofien keskellä
toimimisesta.
Laivan vapaaehtoisia on osallistunut hätäaputöihin Abacon saarella, jota voimakas hurrikaani Dorian runteli
2019. Jälleenrakennus on edelleen kesken ja pandemia
on hidastanut prosessia.
Logos Hopen tiimi palvelee paikallisia myös terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa.
Saarelaiset ovat kaivanneet paitsi aineellista apua, myös
hengellistä tukea.
”Kunpa kuulisit minun käskyjäni! Silloin sinun onnesi olisi runsas
kuin virta, sinulle tuleva siunaus loputon kuin meren aallot.” Jes.
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