IRR-TV:n ystäväkirje
Hyvä lähetystyömme ystävä,

Missiovalmistelut etenevät usealla
rintamalla. Tätä kirjettä kirjoittaessani
IRR-TV:n toiminnanjohtaja Hannu
Haukka on tärkeällä matkalla Itä-Ukrainassa valmistelemassa missiota sotatoimialueelle. Lähetystyön rintamalla
on monenlaisia haasteita. Hiljattain
saimme lukea uutisen Etiopian lentoturmasta, jossa kuoli yli 150 lentomatkustajaa. Arabiosastomme johtaja Hani
Henein oli juuri tuolloin matkalla Afrikan mantereella ja hänen olisi pitänyt
lähteä kyseiselle lennolle. Hani kuitenkin sairastui ja lento jäi väliin. Tämä on
meille kiitosaihe, mutta samalla tietysti
koemme yhdessä kansainvälisen yhtei-

Huhtikuu 2019
sön kanssa surua siitä, että niin moni
menehtyi turmassa.
Puhuessaan opetuslapsille Jeesus
käytti usein vertauksia. Kerran Hän
opetti kuulijoitaan sanomalla: ”…minä
sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet
leikattaviksi.” ( Joh. 4:35)
Jeesus kuvasi ihmisiä vainioiksi ja
sanoi, että vainiot ovat valjenneet leikattaviksi. Kun evankeliumia julistetaan, on kuulija vastakkain iankaikkisuuden kanssa, jota tarjotaan hänelle
Kristuksessa. Kuulijan kohdalla on kyse
siitä, kuinka ja millä tavalla hän suhtautuu kuulemaansa. Elämä on lahja.

Markku Tenhunen

Se voi katketa yllättäen. Raamattu sanoo, että tänään on pelastuksen päivä.
Emme tiedä mikä oli lentoturmassa
menehtyneiden iankaikkisuus osa.
Heitä emme voi enää pelastaa. Tehtävämme on jakaa elämän Sanaa siellä,
missä siihen tulee mahdollisuus.

Mission seurantavaihe jatkuu Etelä-Sudanissa

Bishop Isaiah Majok Dau
ja Hannu Haukka

Parhaillaan Etelä-Sudanissa, Juban
kaupungissa ja maaseudulla, on menossa mission jälkivaihe. Ruokaa, missiokirjoja ja MegaVoice-laitteita jaetaan
niitä tilanneille. Voimme yhdessä kanssasi iloita Jumalan elovainiolla tästä
tummaihoisen kansan parissa saadusta
”sadosta”.
Rukoile, että ihmiset, jotka ovat
saaneet kirjan tai laitteen, josta voi
kuulla evankeliumin sanoman, voisivat vastaanottaa sen ja kasvaa uskossaan. Rukoile myös, että seurakuntien
pastorit, evankelistat ja vapaaehtoiset
jaksavat palvella kaikkia niitä avun tarvitsijoita, joita missio on tavoittanut.
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Missio Tansaniaan
Yli vuoden kestäneet neuvottelut
ja tapaamiset ovat tuottaneet hyvän
hedelmän. Tansanian missio voidaan
järjestää lokakuussa 2019. Eri kirkkojen ja seurakuntien johtajat ovat sitoutuneet yhteiseen rintamaan Dar
es Salaamissa järjestettävän mission
toteuttamiseksi.
Missio tulee tavoittamaan laajasti
myös Tansanian muita alueita. Merkittävän mediatalon kanssa on solmittu
yhteistyö. TV- ja radio-ohjelmia voidaan välittää koko maahan kaupallisen
televisiokanavan välityksellä. Missiovalmistelut ovat edenneet hyvin myös
henkilökohtaisten uskoontulokertomusten osalta. Olemme kiitollisia
mahdollisuudesta julistaa elämän Sanaa Dar es Salaamin asukkaille median
välityksellä ja laajemminkin. Jos sinulla
on mahdollisuus antaa lahjoitus, tässä
Tansanian lahjoitusviite: 3120.
Rukoile Dar es Salaamin mission
puolesta, että siihen saadaan riittävästi
vapaaehtoisia puhelinpalveluun, kirjakuriireiksi ja muihin toimintoihin.
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Missio Senegaliin
Useille suomalaisille Senegal on
tullut tutuksi autourheilun maailmasta Dakarin rallin yhteydessä.
Senegal on uskonnoltaan islamvoittoinen maa. Kristityt ovat vähemmistönä. Senegalin missiota
on kaivattu maahan jo pitkään. Arabiosastomme johtaja Hani Henein
kertoo, että nyt on koettu läpimurto
rukousvastauksena. Kiitos jokaiselle esirukoilijalle. Valmistelut ovat
hyvässä vauhdissa ja mielenkiintoinen missio on edessä. Vaikka nyt
näemme ”vihreää” valoa, on syytä
jatkaa rukoustaistelua mission puolesta. Rukoile erityisesti turvallisuuden puolesta, ja rukoile viisautta
valmistelutyöhön ja runsasta satoa
Senegalin vaalenneilta vainioilta.
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Venäjä
IRR-TV on saanut jälleen tilauksen kirjallisuustyön saralta Venäjän seurakunnille. Painatamme nyt
kirjallisuutta suuren erän. Venäjä on
suuri naapurimme, jonka sisäinen
rauha ja ihmisten hyvinvointi on
jatkuva rukousaihe meille suomalaisille kristityille. Pelkkä rukous
ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan
tekoja. Kirjat, joissa on henkilökohtaisia todistuksia Jumalan muuttavasta voimasta, sekä Raamatut, Uudet testamentit ja Raamatun osat,
kuten Johanneksen evankeliumi,
ovat työkaluja venäläisille evankelistoille. Venäjän työhön voi osoittaa lahjoituksen viitteellä 2422.

Hyvä ystävämme, rukoile viisautta Hannu ja Laura
Haukalle työn johdossa. Rukoile heille myös jaksamista ja
terveyttä. Lämmin kiitos sinulle, joka olet työssä rinnallamme
rukouksin ja lahjoituksin. Ilman jokaisen panosta emme selviäsi tästä kaikesta. Olemme täysin riippuvaisia myös Jumalan
siunauksesta ja johdatuksesta.
Lähetystyössä on kyse itse asiassa hengellisestä sodankäynnistä näkymättömässä maailmassa, kuten apostoli Paavali kirjoittaa meille Efesolaiskirjeen 6. luvussa jakeessa 12:
”… meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia
vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan
avaruuksissa.”
Levätköön kaikkivaltiaan Jumalan runsas siunaus ylläsi!

Hannu ja Laura Haukka

Markku Tenhunen
Hallituksen varapuheenjohtaja
Ja koko lähetystiimimme
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