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Shalom Ystävät!
Jumalan siunaamaa pääsiäistä teille kaikille!
Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies,
sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa
pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään
pitäneet. Ja kuitenkin: hän kantoi meidän
kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme.
Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän
rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä
lyövän
ja
kurittavan,
vaikka
meidän
rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän
pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi
rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen
haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me
harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen
meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani
meidän
kaikkien
syntivelan
hänen
kannettavakseen.
Jesaja 53: 3-6
Luterilainen seurakunta viettää täällä Odessassa
pääsiäistä samaan aikaan kuin Suomessakin.
Ortodoksikirkon
pääsiäinen
on
viikkoa
myöhemmin huhtikuun lopulla. Elämme nyt
purimin ja pääsiäisen välistä aikaa. Kevät on täällä
Odessassa jo hyvässä vauhdissa. Jotkut puut ovat
jo hiirenkorvalla ja ruoho on alkanut vihertää.
Kotipihassamme on myös jo keltaisia ja vaaleita
narsisseja ja tänään kauppareissulla huomasin
punaisia tulppaaneja. Eilen illalla kävimme koko
perhe kylässä Arnen ja Allan perheessä.
Kaksostytöillä, Jaffalla ja Jievalla, oli ollut
vastikään synttärit ja söimme pizzaa ulkotiloissa
heidän pihallaan. Lapset tykkäävät leikkiä heidän

pienellä, mutta sokkeloisella pihalla. Läheiseen
puistoonkin teimme pienen kävelyretken.
Lauri oli ollut poissa koulusta melkein koko viikon
(kuumetta), mutta tervehtyi viikonlopuksi.
Tiistaina söimme Akselin synttärikakkua (4v),
mutta keskiviikkona Akselille tuli pieni haaveri,
kun hän leikkiessään kotona putosi olohuoneen
sohvalta ja pudotessaan löi leukansa sen reunaan,
niin että tuli sentin haava. Mietimme ja
rukoilimme ensin mitä tehdä, koska epäilimme
Akselin paikallaan pysymistä, mutta päätimme
sitten kuitenkin käydä klinikalla tarkistuksessa.
Siellä laitettiin erityisteipillä haavan reunat
lähemmäksi toisiaan. Eihän se ilman itkua ja
paikallaan pitämistä kylläkään onnistunut, mutta
hyvä että tuli käytyä. Torstaina kävimme
uudestaan siteen vaihdossa jo ihan rauhallisesti, ja
keskiviikkona olisi siteen poisto.
Jews for Jesus (Juutalaiset Jeesukselle) -juhlat
Tänä vuonna purim oli myöhään, vasta maaliskuun
lopulla. Jews for Jesus (JFJ) ja messiaaniset
seurakunnat järjestivät kukin omat juhlansa. Ennen
juhlaa vietimme postituspäivää liimaamalla
osoitelappuja ja postimerkkejä ja laittamalla
kuoriin purim-lehtiä sekä juhlakutsun neljään
purim-juhlaan. Itse myös soitin paljon ennen JFJjuhlaa niin ennestään tutuille juutalaisille kuin
uusillekin. Useita vieraita, joille olin soittanut,
tulikin juhlaan mukaan. Juhlassa oli ohjelmaa ja
Igor kertoi saarnapuheessaan purimista ja kutsui
kuulijoita ottamaan vastaan evankeliumin. Lopuksi
oli pienimuotoista tarjoilua. Hienoa että juhlaan
tuli paljon väkeä kuulemaan Sanaa ja jotkut
rukoilivat katumusrukouksenkin. Se että nämä
ihmiset
alkaisivat
säännöllisesti
käydä
sapattikokouksissa ja/tai seurakunnassa, ei ole
kuitenkaan ollenkaan itsestään selvää. Se vaatii
paljon
rukousta
ja
jatkotyötä
Jumalan
johdatuksessa.
Sama vuokrasali oli varattu etukäteen myös JFJpääsiäissederiä varten, mutta heti purimin
jälkeisenä maanantaina oli Igorille soitettu ja
yllättäen peruttu varaus. Niinpä nopealla
aikataululla piti etsiä uutta tilaa, koska
pääsiäisjuhlan kutsut piti saada painoon. Tila
löytyi, mutta painotyö jäi ihan viime tippaan.
Tulevana
torstaina
olisi
tarkoitus
tehdä
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pääsiäislehden ja – kutsun postitusta (jos lehdet ja
kutsut ovat valmiit). Ennen juutalaista pääsiäistä
olemme myös paljon kadulla. Muistaa voi siis sekä
kohtaamisia
kadulla
että
pääsiäisjuhlien
valmisteluja ja toteuttamista.
Uusi sapatti perjantai-iltaisin
Perjantai-illan sapatit ovat olleet katkolla siitä asti,
kun loppusyksystä keskustahotellin vuokrasali
meni ensin remonttiin, ja sitten remontin
valmistuttua he eivät ottaneetkaan enää Jews for
Jesus sapatteja saliinsa takaisin. Aloitimme sapatit
uudessa paikassa purimin jälkeisenä perjantaina, ja
toissa päivänä perjantaina kokoonnuimme jo toista
kertaa. Kiitos rukouksistanne. Vuokratila (Odessan
eläkeläisyhdistyksen huoneisto) on aika pieni,
mutta ihan sopiva tällaiseen pienimuotoiseen
sapattiin. Tilan sijainti on hyvä keskustan alueella.
Minun vastuullani ovat nyt nämä perjantai-illan
sapatit. Arne ja Alla perheineen vastaavat
musiikkipuolesta.
Meillä on ollut sapatissa vierailijoita. Viime
viikolla saarnan piti Rolf Heitman Norjasta ja
toissa päivänä Kylväjän lähetti Joel Norrvik, joka
on nyt jo kaksi kuukautta ollut täällä Odessassa
suurena apuna odottaessaan paluuta Jakutskiin.
Ensimmäisellä kerralla oli mukana seitsemän
vierasta ja toisella kahdeksan. Olin kyllä soittanut
monelle muullekin. Voitte muistaa näitä kerran tai
kaksi mukana olleita, jotta he pääsisivät jatkossa
mukaan säännöllisesti: Aleksander, Aleksei,
Miroslava, Vera, Valentina, Sergei, toinen
Valentina, Tamara ja Marina. Nämä eivät vielä ole
tulleet vaikka olen kutsunut: Lidija, Zorij, Aleksei,
Grigori, Zhanna ja Alina.

Meitä on kannustettu aloittamaan ja järjestämään
useita sapattikokouksia eri aikoihin ja eri
paikoissa. Itsekin olen huomannut tämän hyväksi,
kun yleensä soitan viikolla paljon ja kutsun
juutalaisia näihin sapattikokouksiin. Yhdelle sopii
hyvin lauantai, päivällä, valoisaan aikaan (eivät
kulje illalla pimeällä). Toiselle taas sopii
paremmin nimenomaan perjantaina illalla.
Luterilaiseen seurakuntaan
Myös
sunnuntain
luterilaiseen
jumalanpalvelukseen olen kutsunut joitakin
mukaan. Yleensä ennen jumalanpalvelusta olen
kadulla vastaanottamassa uusia tulijoita, koska
toisen kerroksen asuntoon on ensikertalaisen hyvin
vaikea löytää. Voitte jatkaa rukousta näiden yhden
tai jo pari kertaa mukaan tulleiden puolesta:
Ljudmila, Irina, Matvei, Aleksei, Vera, Nina,
Miroslava, Veronika, Vladimir, Valeri, Vitali,
Valentina, Elizaveta. Kutsuttu on mutta eivät ole
vielä tulleet: Ljubov, Dimitri ja Anatoli.
Ukrainan tilanteesta
Toukokuun alussa (2.5.) tulee kuluneeksi viisi
vuotta Odessan tragediasta. Odessassa on
rauhallista, mutta Itä-Ukrainan sotakonfliktiin ja
Krimin miehitykseen ei näy ratkaisua. Maaliskuun
viimeinen päivä oli Ukrainan presidentinvaalien
ensimmäinen kierros. Ehdokkaita oli jopa 39!
Toiselle kierrokselle pääsi politiikan ulkopuolelta
tullut yllättäjä Volodymyr Zelensky (30% äänistä)
ja istuva presidentti Petro Poroshenko (16%).
Ensimmäinen tippuja oli Julia Timoshenko (13%).
Toinen kierros pidetään sunnuntaina 16.4.
Tähänkin kaikkeen tarvitaan Jumalan johdatusta ja
apua!

Lauantain sapatit Jews for Jesus toimistolla
Oleskelulupa ja rekisteröinti
Kiitos
rukouksistanne.
Lauantai-iltapäivän
sapatteja on nyt pidetty tasan puoli vuotta ja sinne
on jo muodostunut pieni uusi ryhmä. Igor ja Galina
ovat parhaillaan parin viikon matkalla, mutta
yleensä he vastaavat sapatin ohjelmasta. Minä
puolestani olen vastannut ihmisten kutsumisesta ja
vastaanottamisesta.
Voitte
edelleen
jatkaa
rukousta. Osa käy jo säännöllisesti: Lilija
Joosefintytär, Ljubov Abramintytär, Margarita
Joosefintytär, Sofija ja veljensä Aleksander, Mila
Naumintytär
Mutta osa harvakseltaan: Valeri Samuelinpoika ja
Bella, Aleksander ja Nadezhda, Aleksander
Joosefinpoika, Zhanna, Efim, Lidija, Elena,
Ljudmila.

Kiitos rukouksista myös tämän asian puolesta.
Oleskelulupakäyntejä paikalliseen toimistoon tuli
meillä molemmilla neljä, mutta kaikki sujui ilman
suurempia ongelmia. Marja tosin kutsuttiin
uudestaan valokuvaukseen, kun ensimmäinen kuva
ei ollutkaan sopiva. Mutta isomman yllätyksen toi
tällä kertaa se, että vaikka meillä on jo pitkään
ollut rekisteröinti vuokra-asuntoomme, niin nyt piti
silläkin asialla uudestaan juosta. Se johtui taas
siitä, että oleskelulupa-asiakirja muuttui. Meiltä
otettiin pois vanhat sinipahvikantiset oleskeluluvat
(joissa oli leima rekisteröinnistä) ja annettiin uudet
muovikortit. Niinpä yhdessä toisessa toimistossa
meidän piti käydä myös neljä kertaa. Välillä jo
sanottiinkin
yhtäkkiä,
ettei
meillä
ole
rekisteröintiä, mutta kun veimme seuraavalla

kerralla lisäpapereita, niin asia alkoi taas edetä.
Tosin piti vielä odottaa, ennen kuin saimme
postitse päätöksen maaliskuun lopulla.

•

Lopuksi
Kiitos kaikesta mukana olostanne. Olemme teistä
kaikista kiitollisia. Johdattakoon ja varjelkoon
kaikkivaltias Jumala jokaista päiväänne ja kaikkia
tekemisiänne!
Risto ja Marja sekä lapset Sade 12v, Linnea 10v,
Lauri 7v ja Akseli 4v
Ajankohtaiset rukousaiheet:

•

Luterilaisessa seurakunnassa käyneet:
Ljudmila, Irina, Matvei, Aleksei, Vera, Nina,
Miroslava, Veronika, Vladimir, Valeri, Vitali,
Valentina, Elizaveta.
Kutsutut: Ljubov, Dimitri ja Anatoli.

•

Sotatoimien loppuminen Itä-Ukrainassa,
Krimin tilanne ja presidentin vaalien toinen
kierros 21.4.

•

Vammaistapaaminen näkövammaisten
yhdistyksen tiloissa 6.5.

•

Luterilaiselle seurakunnalle uusi tila

•

Kiitos oleskeluluvan ja rekisteröinnin
jatkosta

•

Naapurin Anjan (11v) toipuminen
(keuhkotulehdus) ja koko perhe

•

Kiitos uudesta perjantain sapattipaikasta,
johdatusta sapattien pitoon

•

•

Perjantai-sapateissa jo mukana olleet:
Aleksander, Aleksei, Miroslava, Vera,
Valentina, Sergei, toinen Valentina,
Tamara ja Marina.

Saden (5 lk), Linnean (3 lk) ja Laurin (1 lk)
koulunkäynti; motivaatiota ja jaksamista
kevään loppuun asti

•

Kaikkien terveys

•

Kutsutut: Lidija, Zorij, Aleksei, Grigori,
Zhanna ja Alina

•

Johdatusta kohtaamisiin kadulla ja
puhelinsoittoihin

•

Pääsiäissederien valmistelu ja pitäminen:
19.4. Luvattu maa seurakunta
20.4. Uusi Jerusalem seurakunta
21.4. Uusi Jerusalem Tsernomorka
26.4 Jews for Jesus (Juutalaiset Jeesukselle)

•

•

Lauantai-sapatin säännöllliset kävijät: Lilija
Joosefintytär, Ljubov Abramintytär,
Margarita Joosefintytär, Sofija ja veljensä
Aleksander, Mila Naumintytär
Harvakseltaan käyvät: Valeri
Samuelinpoika ja Bella, Aleksander ja
Nadezhda, Aleksander Joosefinpoika,
Zhanna, Efim, Lidija, Elena, Ljudmila.

Vapaaehtoinen tuki
Vapaaehtoinen tuki Liedenpohjien työlle
Ukrainan Odessassa Lähetysyhdistys Kylväjän
kautta.
Voit käyttää seurakunnan mukaista
viitenumeroa, jonka saa Kylväjän toimistosta
puhelimitse tai osoitteesta:
http://www.kylvaja.fi/lahjoita/
viitenumerolaskuri
Ilman viitettä kirjoita viestiin lähetin sukunimi
ja kotiseurakuntasi.
HUOM OHJELMAA KEVÄÄKSI
Lisätietoja https://www.kylvaja.fi/ ja Kylväjä-lehti
Haku lähetyskurssille 30.4. asti
Raamattu- ja lähetysristeily 7.5.
Missiomatka Mongoliaan 3.-16.6
(ilmoittautuminen 15.4. asti)
Missiologinen seminaari 14.6
Run for Missions

