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Shalom Ystävät!
Jumalan siunaamaa syksyä teille kaikille!

innoissaan tapaamisesta, koska eivat olleet
nahneet toisiaan pitkaan aikaan.
Taalla monet asiat ovat vahan eri lailla. Esim.
yhtena paivana paikallinen koulu oli kokonaan
suljettu, kun lahes koko kaupungissa oli
vuorokauden kestava vesikatko vesiverkostoon
tehtavien remonttien vuoksi. Meilla kotonakaan
ei vetta tippunut keittion hanasta tai kylppariin
24 tuntiin. Hanavesi ei olekaan juotavaa, vaan
ostamme aina kerralla Odessan kotiimme nelja
19 litran vesitonkkaa. Valilla on myos
sahkokatkoja.
Syksyn juutalaiset juhlat

Kun syyskuussa palasimme tanne Odessaan, niin
oli aluksi viela muutama hellepaiva. Nyt ollaan
kuitenkin jo pitkaan oltu kahdessakymmenessa
asteessa. Viime aikoina olemme yleensa
kayttaneet AirBalticin palveluksia. Helsingista oli
ensin lento Riikaan ja Riiasta suoraan Odessaan.
Odessaan lento saapui yolla kello 2.20. Kun
olimme ensin saaneet matkalaukut hihnalta ja
sitten taksikyydin Odessan kotiimme, niin kello
oli jo yli kolme aamuyosta. Asumme 60-luvun
lopulla
rakennetussa
kerrostalossa
kahdeksannen kerroksen kolmiossa. Pienta
lisavaivaa toi se, etta hissi ei toiminutkaan. Niinpa
muutamaan kertaan kavelimme portaat ylos ja
alas, jotta nelja matkalaukkua ja kuusi reppua
saatiin ylos asti. Pienista kommervenkeista
huolimatta matkamme meni siis suurimmaksi
osaksi ihan hyvin, ja olemme asettautuneet taas
naihin Odessan ympyroihin, ja tyot ja koulut ovat
alkaneet.
Ensimmaisena paivana oli viela 26 astetta
lamminta, ja niinpa kavimmekin Mustanmeren
rannalla ja uimassa heti maanantai-iltana.
Aurinko jo laski siina vaiheessa, kun saavuimme
rannalle. Illalla ilma oli mukavan leuto. Kaymme
tavallisesti juuri tassa samassa paikassa, koska
siina on mukava hiekkaranta ja myos leikkipaikka
lapsille. Merenranta ei ole ihan lahella, joten
kovin usein emme sinne paase. Otimme mukaan
lasten ystavan Anjan, joka asuu kerrosta
ylempana perheensa kanssa. Lapset olivat

Viime viikolla kutsuimme ihmisia seka kadulla
etta puhelimitse lauantaille seka JFJ:n (Jews for
Jesus) etta messiaanisen Uusi Jerusalem seurakunnan juutalaisen uuden vuoden 5780
juhliin. Mukavasti tuli mukaan niin vanhoja
tuttuja kuin uusiakin. Saakin suosi. JFJ:n juhlaan
vuokrattu sali tayttyi viimeista paikkaa myoten
(70 paikkaa). Lisaksi paikalla olimme me
jarjestajat perheinemme. Igor ja Galina vastasivat
itse ohjelmasta. Lopuksi oli teeta ja pienta
tarjoilua ja keskustelua.
Talla viikolla kutsuimme kadulla Jom Kippur
juhlaan. Sunnuntaina kayn tapaamassa eraan
seurakunnan pastoria keskustan alueella, jos
heidan tiloissaan voisimme jatkossa syksyn
juutalaisten juhlien jalkeen alkaa pitaa perjantaiillan Jews for Jesus (Juutalaiset Jeesukselle) sapatteja.
Olen
vastuussa
niiden
organisoimisesta.
Viime sunnuntaina kavimme viela luterilaisen
jumalanpalveluksen jalkeen uimassa meressa,
vaikka paikalliset eivat enaa mereen paljon
uskaltautuneetkaan.
Mukaan
tuli
myos
ystavamme Jura (Jews for Jesus -tyontekija)
aitinsa kanssa. Luterilaisessa seurakunnassa ehti
myos olla jo vanhemmiston kokous, johon minut
on valittu mukaan. Lahinna oli puhetta tulevasta
konfirmaatiosta,
yhden
seurakuntalaisen
ottamisesta takaisin ehtoollisyhteyteen ja kahden
kuukauden jaksosta, kun Oleg-pastori on
perheensa kanssa poissa. Seurakunnassa tulee
sina aikana olemaan useita vierailevia saarnaajia.
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Syyskuussa viikot siis hurahtivat vauhdilla, ja nyt
ollaan
jo
lokakuussa.
Vammaistyossa
yhteistyojarjestot
ovat
lisaantyneet.
Nyt
maanantaina 7.10. on vammaistapaaminen, jonka
jarjestelyista Vladislav vastaa. Olen luvannut
menna jo etukateen auttamaan jarjestelyissa.
Torstaina soitin ja kutsuin myos Aleksein ja
Nonnan mukaan. Tapaaminen pidetaan talla
kertaa nakovammaisten yhdistyksen tiloissa 50
hengelle. Tapaamisen jalkeen Vladislav jatkaa
kotikaynteja erityisesti niiden vammaisten
kodeissa, jotka eivat voi naihin tapaamisiin
osallistua. Kaveriksi han saa pariksi viikoksi
Diman harjoittelemaan.
Eilen perjantaina oli koulussa opettajien paiva, ja
niinpa ylaluokkalaiset pitivat oppitunteja
alaluokkalaisille. Lauri on kaynyt pari kertaa
viikossa iltaisin jalkapalloharjoituksissa. Eilenkin
oli illalla tunnin vuoro pienesta tihkusateesta
huolimatta. Kiva, etta Lauri on paassyt pelaamaan
jalkapalloa seka kesalla Suomessa etta nyt siis
taas uudestaan Ukrainassa.
Ukrainassa on seka uusi presidentti etta uusi
parlamentti. Muutoksia ei tietysti tapahdu
yhdessa paivassa eika kuukaudessakaan, mutta
ihmiset toivovat, etta korruptiota saataisiin
kitkettya pois. Yli viisi vuotta Ita-Ukrainassa
jatkuneiden taisteluiden loppumista myos kovasti
toivotaan. Uusi oleskeluluvanjatkoprosessi on
taas ovella. Jatimme jo ensimmaiset paperit
luterilaisen synodin sihteerille, joka asiaa nyt ensi
alkuun hoitaa.
Kiitokset
Kiitos etta luette naita kirjeitamme. Olemme
teista kaikista kiitollisia. Jumalan johdatusta teille
ja laheisillenne!
Risto ja Marja sekä lapset Sade 12v, Linnea 10v,
Lauri 8v ja Akseli 4v

Ajankohtaiset rukousaiheet:
Jews for Jesus (Juutalaiset Jeesukselle lähetys)
ja messiaaniset seurakunnat:
 Juutalaisten kohtaamiset ja kutsumiset
kaduilla, kodeissa ja puhelimitse Jom
Kippur- ja lehtimajanjuhliin.
 Itse Jews for Jesus- ja messiaanisten
seurakuntien juhlat: että kutsutut
saapuisivat paikalle ja saisivat kuulla ja ottaa
vastaan pelastavan sanoman Jeesuksesta.
(11.10., 17.10., 18.10. ja 19.10)
 Juhlien jälkeen perjantai-illan säännöllisten
sapattikokouksien uudelleen aloittaminen
keskustan alueella pe 18.10. klo 18.30
(Riston vastuulla): käytännön järjestelyt
uudessa tilassa, ketä kutsua jne.
Vammaistyö:
 Vladislavin tekemät kotikäynnit ja
vammaistapaamiset: että niissäkin kutsutut
saisivat kuulla hyvän sanoman Jeesuksesta.
Luterilainen seurakunta:
 Että nykyisen pienen ja vaikeasti
tavoitettavan tilan tilalle löytyisi Jumalan
johdatuksessa uusi ja parempi.
 Seurakunnan toiminta pastorin kahden
kuukauden poissaolon aikana.
 Muistamme rukouksin yhtä perhettä, joka
erosi seurakunnasta erimielisyyksien vuoksi
Lähetit:
 Oleskeluluvan jatkon hakuprosessi
loppuvuoden aikana.
 Saden, Linnean ja Laurin koulunkäynti ja
Akselin kerhossakäynti erilaisessa
kulttuurissa venäjän kielellä.
 Terveyttä, viisautta ja voimia koko
perheelle.
 Naapurin Anja ja muut ystävät
Ukraina
 Rauhaa Itä-Ukrainaan

Vapaaehtoinen tuki
Vapaaehtoinen
tuki
Liedenpohjien
tyolle
Ukrainan Odessassa Lahetysyhdistys Kylvajan
kautta.
Voit
kayttaa
seurakunnan
mukaista
viitenumeroa, jonka saa Kylvajan toimistosta
puhelimitse tai osoitteesta:
http://www.kylvaja.fi/lahjoita/
viitenumerolaskuri
Ilman viitetta kirjoita viestiin lahetin sukunimi ja
kotiseurakuntasi.

VIIMEHETKEN KUVIA MUKAAN KIRJEESEEN:

Kuva. Vammaistapaamisen 7.10. esiintyjat.

Kuva. Uusi Jerusalem seurakunnan Jom Kippur
juhla 5.10. Seurakuntalaisten valmistama
naytelma sai kiitokset ja raikuvat taputukset
osakseen.

Kuva. Vammaistapaamisen 7.10. osallistujia.
Noin 50 henkea kuunteli tarkkaavaisesti
musiikkiesityksia ja Hyvaa sanomaa Jeesuksesta
nakovammaisyhdistyksen tiloissa. Sen jalkeen
siirryimme
viereiseen
huoneeseen
keskustelemaan ja nauttimaan teepoydan
antimista.

