
  

Rukouskirje 5/2021 
4.10.2021 
 
Jari Vähäsarja 
 
Sähköposti: 
 
jari.vahasarja@sansa.fi 
 

 

 
Rukousaiheeksi: 
 

• Sansan työ ja uusi strategia 

• OM EASTin tiimi ja työ 

• Myös nuorempia ikäluokkia 
mukaan medialähetystyöhön 

• Tukevat seurakuntani Pirk-
kala, Harjavalta, Leppä-
vaara, Espoon tuomiok-
kosrk, Kuopion tuomiok-
kosrk, Hämeenkylä 

• Suomen Raamattuopisto, 
joka myös tukee työtäni 
____________________ 

Alla on linkki videoon, jossa kerron viimeaikaisista tapahtumista. Voit katsoa sen 
klikkaamalla kuvaa tai skannaamalla QR-koodin puhelimellasi (käännä sitten puhe-
lin vaaka-asentoon, saat isomman kuvan): 

 

  

 

Avautumisen aikaa 
 

Rakkaat lähettäjäni! 
 
Rajoitusten aika on sulkenut keskinäisiä yhteyksiämme. Toivotta-
vasti hiljalleen palaamme normaaliin ja saamme tavata toisiamme. 
Joitain merkkejä siitä on jo näkynytkin. Kävimme Eevan kanssa Jär-
venpään seurakunnan medialähetyspiirissä, johon sai tulla 20 hen-
keä. Se oli hieno kokoontuminen, jossa kerroimme työstämme ja 
vietimme piirin uskollisen vetäjän Rauha Pulkkisen (kuvassa kes-
kellä) syntymäpäiviä. 
 
Työ kehittyy ja tiimi kasvaa 
 
OM EASTin visio on tarkentunut ja painopisteet selkiintyneet. Erityi-
sesti haluamme kiinnittää huomiota yhteistyökumppaneiden tarpei-
siin paikallistasolla. Haluamme myös avata heille pääsyn laajoihin 
mediasisällön ja asiantuntijoiden verkostoihin. Voimme auttaa heitä 

Tyttären tytär Eevalta terveisiä 

https://youtu.be/S3yQ2X0tMjo
https://youtu.be/yMkTweyCUlU
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Jos haluat tukea    
Jarin työtä: 
Keski-Uudenmaan OP 
FI 37 5062 0320 0320 18 
Viite: 4444 10065 
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Sansan mobiilisovellus 

Domini Life – lataa! 

 
 

 

Sansa (Medialähetys Sanansaattajat) 
Munckinkatu 67, PL 13, 05801 Hyvinkää 
+358 19 457 7700 

sansa@sansa.fi | https://sansa.fi/ | Facebook 

Ajankohtainen video: 
 
Mediastrategiaa 
 
 

OM Eastin työn painopisteitä 

valitsemaan sopivaa sisältöä olemassa olevasta tarjon-
nasta ja luomaan uutta omaa sisältöään. Näissä asioissa 
paikallinen kulttuuri on tärkeää ottaa huomioon. Sisällön 
jakaminen, kohdeyhteisön sitouttaminen sekä kristillisten 
toimijoiden yhteistyö on myös tärkeässä roolissa mietittä-
essä kokonaisstrategiaa. 
 
Jumalan sanaa sydämelle 
 
Tuhoavat voimat ovat ottaneet Afganistanin hallintaansa. 
Vaikka tilanne näyttää toivottomalta, silti valon pilkah-
duksia tapahtuu. Nasima toimii OM:n radiotyössä ja pää-
see yhteyksiin naisten kanssa. ’Monet etsivät totuutta Af-
ganistanissa’, hän sanoo. Nasima kävi useiden kuukausien 
ajan keskustelua naisen kanssa, joka opettaa madrasassa, 
islamilaisessa koulussa. Hän sanoi lopulta, että Nasima 
opettaa totuutta ja rakkautta. Nainen oppi luottamaan 
tähän kristittyyn ja hänen välittämäänsä rakkauden sano-
maan. 
Joskus käy niin, että yhteyttä on pidetty kuukausia ja yht-
äkkiä toinen ei enää vastaa soittoihin. Isät, veljet ja avio-
miehet valvovat naisten puhelimen käyttöä. Nasima sanoo 
kuitenkin, että Jumala tekee työtään kaikesta huolimatta. 
 
Perhepiirissä 
 
Laajemmassa perheessämme on ollut tapahtumia elämän 
kummastakin laidasta, kuolemaa ja uutta elämää.  
Isäni kuoli keväällä. Äidilleni uusi tilanne elämässä on ol-
lut raskas. Yksin jääminen sekä terveyden heikkeneminen 
on ollut hämmentävää ja selviäminen on tarvinnut paljon 
tukea meiltä lapsilta ja puolisoilta. Kunnan kotihoito on 
ollut arvokas apu. 
Nyt syyskuussa tyttäremme Bea ja miehensä Juhana saivat 
esikoisensa, suloisen tyttövauvan. Hän on meille ensim-
mäinen lapsenlapsi. Sanotaan, että nopein liike, minkä 
isovanhemmat tekevät, on puhelimen vetäminen taskusta 
ja vauvan kuvan näyttäminen. 
Samoin iloinen uutinen on nuoremman tyttäremme Tian ja 
Tatunsa kihlautuminen, jota juhlistimme illallisella Tatun 
perheen kanssa. 
 
”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen.”  

Jer. 31:9 

Jari            
                 
             

Äitini Irja 

Medialähetyspiiri 
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