Juutalaistyön uutisia Odessasta ja Pietarista

Ajankohtaista Pietarin juutalaistyössä
Pietarin juutalaistyössä toimimme Inkerin kirkon työyhteydessä. Työn tuloksena on syntynyt Johannes Kastajan seurakunta, jonka toiminnan keskuksena on sunnuntainen jumalanpalvelus. Kirkkoteehetken jälkeen pidetään raamattutunti. Kerran kuukaudessa lauantaisin järjestetään opetusseminaari Vanhasta testamentista tai
muusta ajankohtaisesta aiheesta. Yleensä tiistaisin on iltajumalanpalvelus. Seurakunta tekee kotikäynti- ja diakoniatyötä. Seurakunnassa vierailevat suomalaisryhmät
järjestävät ajoittain sapattiaterioita.
Kuluneen talven suurena ilonaiheena ovat olleet seurakuntaan tulleet muutamat nuoret aikuiset ja heidän lapsensa.
Tämä rohkaisee. On hienoa nähdä, että seurakunta haluaa
kutsua ja vastaanottaa uusia ihmisiä. Rukoile näiden uusien
ihmisten puolesta ja sen, että seurakunta yhä aktiivisesti kutsuisi uusia juutalaisia ja muita pietarilaisia uskomaan Jeesukseen.
Maaliskuun lopulla Venäjällä epidemiaksi puhjennut koronavirus on tuonut suuren muutoksen seurakunnan elämään.
Korona-tilanne paheni Pietarissa Suomea myöhemmin. Maaliskuun viimeinen viikonloppu oli ensimmäinen viikonloppu,
jolloin kaikki tilaisuudet jouduttiin perumaan.
”Olen iloinen voidessani kertoa, että tilanne täällä on melko
rauhallinen, vietämme aikaa kotona karanteenissa. Sunnuntain jumalanpalvelukset on peruttu, ja lähetämme sunnuntain
raamattutunnin verkossa. Seurakuntamme rukoilee tämän
epidemian loppumista. Rukoilemme myös suomalaisten puolesta”, kertoi viestissään huhtikuun alussa seurakunnan pastori Aleksei Kargaltsev.
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Ajankohtaista Ukrainan juutalaistyössä
Vanhan testamentin Purim-juhlaa vietettiin maaliskuussa normaaleissa oloissa. Liedenpohjat ja Jews
for Jesus -järjestön työntekijät olivat kaduilla kohtaamassa ja kutsumassa ihmisiä. Oli monia hyviä
kohtaamisia. Tuolloin alkoi kuitenkin jo kuulua viestejä koronaviruksen leviämisestä Ukrainaan. Toimiin ryhdyttiin Ukrainassa ennakoivasti, niin että
kaikki koulut suljettiin torstaina 12.3., samalla kiellettiin yli 200 hengen kokoontumiset. Vielä perjantaina 14.3. vietettiin normaalisti Jews for Jesus -järjestön Purim-juhlaa (50 henk.), mutta jo seuraavalla
viikolla kiellettiin kaikki yli 10 hengen kokoontumiset. Seuraavan viikon perjantaina sapattikokousta
ei voitu enää pitää. Oli suurta Jumalan johdatusta,
että ennen rajoituksia monet juutalaiset saivat
kuulla evankeliumin.
Tätä kirjoittaessa ravintolat ja kauppakeskukset on
suljettu lukuun ottamatta ruokakauppoja, apteekkeja, bensa-asemia ja pankkeja. Liedenpohjien lapset käyvät Odessassa etäkoulua. Työ kuitenkin jatkuu. Jews for Jesus -järjestössä suunnittelemme
luovia tapoja jatkaa. Suunniteltu pääsiäisjuhla ei toteudu fyysisesti, mutta tarjoamme mahdollisuutta
osallistua siihen internetin kautta. Igor ja Galina
Barbanel ideoivat tätä. Ihmiset ovat nyt paljon kotona, joten soittamalla on hyvä mahdollisuus olla
yhteyksissä. Uutena tulee se, että tästä viikosta alkaen kullekin tulee viikossa kaksi tuntia Live Chatvuoroa.
Vammaistyössä Vladislav järjesti yhden pienemmän ja yhden isomman vammaistapaamisen sekä
luterilaisen seurakunnan kanssa tapahtuman lapsille ja heidän vanhemmilleen. Kotikäyntien osalta on nyt hiljaisempaa. Rukoillaan, että tämä uusi
tilanne saisi ihmiset miettimään, mikä elämässä on tärkeintä, niin että he kääntyvät Jeesuksen
puoleen. Tarvitsemme viisautta puhelinkeskusteluihin, että Jumala itse vetää puoleensa Odessan
juutalaisia. Jätämme esirukouksiin sapattikokouksissa käyneet ja internetin kautta lähetettävän
pääsiäisjuhlan. Vladislav tarvitsee viisautta, miten palvella vammaisia tässä uudessa tilanteessa.
Risto Liedenpohja

