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musiikkiesityksille ja puheille, ja niiden jalkeen
on hyva siirtya viereiseen pienempaan tilaan
teen aareen keskustelemaan. Vladislav teki
alkuvuodesta myos paljon kotikaynteja.

Shalom, Jumalan rauhaa täältä Ukrainasta!
Rauhan minä jätän teille: minun rauhani —
sen minä annan teille (Joh. 14:27)
(Risto kirjoittaa)
Tata Jeesuksen tarjoamaa rauhaa nyt tarvitaan
niin Ukrainassa kuin siella Suomessa.
Inhimillisesti kun katsomme asioita, niin hyvin
helposti meita jokaista alkaa pelottaa ja
huolettaa. Itseni mukaan lukien. Kun
kaannamme katseemme Jeesukseen, niin
loydamme rauhan eivatka maailman myrskyt
meita hetkauta. Juuri tassa kohtaa tata teille
kirjoittaessani tuli mieleeni raamatunkohta
(Matt. 14), jossa Pietari kaveli veden paalla
kohti Jeesusta, vaikka kovasti myrskysi. Niin
kauan kuin muistamme pitaa katseemme
Jeesuksessa, meilla on rauha. Jos alamme liikaa
katsella maailman myrskyja, niin menetamme
sen. Mutta jos meille niinkin kavisi, niin Jeesus
ojentaa katensa ja ottaa meista kiinni, kun
pyydamme hanta apuun! Tama on aina hyva
muistaa, oli tilanteemme sitten mika tahansa.
Vammaistyö
Vammaistyossa Vladislav jarjesti alkuvuodesta
yhden pienemman ja yhden isomman
vammaistapaamisen seka yhdessa luterilaisen
seurakunnan kanssa yhden tapahtuman lapsille
ja heidan vanhemmilleen. Nyt jo toista vuotta
on ollut kaytettavissa tila, joka sopii naihin
tapaamisin todella hyvin. Kyseessa on
nakovammaisyhdistyksen tila. Sali on sopiva

Kuva.
Tapaaminen
vanhemmilleen.

lapsille

ja

heidan

Kuva.
Luterilaisen
esiintymassa.

seurakunnan

nuoret

Purim ja sen jälkeiset tapahtumat
Viela purimia vietimme maaliskuussa aika lailla
normaaleissa oloissa. Olimme viikon verran
kadulla kohtaamassa ja kutsumassa ihmisia.
Soitimme myos monille ja teimme valmisteluja.
Alkoi
kuitenkin
jo
kuulua
viesteja
koronaviruksen leviamisesta Ukrainaan, joten
sitten kun tuli h-hetki niin mietimme, etta
tuleekohan ihmisia vai ei. Toimiin ryhdyttiin
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Ukrainassa ennakoivasti, niin etta kaikki koulut
suljettiin torstaina 12.3., ja samalla kiellettiin yli
200 hengen kokoontumiset. Viela perjantaina
14.3. saatoimme viettaa normaalisti klo 15 Jews
for Jesus-purimjuhlaa (50 henk) ja illalla klo
18.30 JFJ-sapattikokousta (20 henk). Silloin
emme viela arvanneet, etta jo seuraavalla
viikolla 17.3. (vaikka todettuja tapauksia oli
vasta seitseman) kiellettaisiin kaikki yli 10
hengen kokoontumiset, niin etta seuraavan
viikon perjantain sapattikokousta emme
voineet enaa pitaa. Jumala tassakin kuitenkin
johdatti, niin etta juuri ennen rajoituksia monet
juutalaiset saivat kuulla evankeliumin.

Kuva. Jews for Jesus purimjuhla.

Kuva. Sapattikokousten jarjestelyporukka.
Kaupunkien valinen liikenne kiellettiin 17.3.,
junat lakkasivat kulkemasta, ja Kiovan metro
suljettiin. Odessassa liikkeet, ravintolat ja
kauppakeskukset on suljettu lukuun ottamatta
ruokakauppoja, apteekkeja, bensa-asemia ja
pankkeja seka kotiintuontipalveluita. Lisaksi
joissakin liikkeissa voi netin kautta tehda
tilauksen, ja kayda itsekin hakemassa
ostoksensa.

Koulut suljettiin torstaina 12.3. koko maassa
ainakin 24. huhtikuuta asti (sulkua varmasti
jatketaan viela). Lapsilla alkoi siis kaikilla
etaopetus
zoom-ohjelman
kautta
plus
kotitehtavat. Kotiopiskelun aloittaminen on
vaatinut vahan mietintaa, miten kaikille
kolmelle loytyy sopiva etaopiskelupaikka.
Marjallakin oli jo kahdesti zoomin kautta
ulkomaisten
naisten/lahetystyontekijoiden
rukouskokous englanniksi.
Tyo kuitenkin jatkuu. Jews for Jesus-tyossa
suunnittelemme luovia tapoja jatkaa: soittoja
ym. Ennen paasiaista oli tarkoitus lahettaa lehti
ja kutsu paasiaisjuhlaan (paasiaisseder), mutta
nyt juhla ei fyysisesti toteudu. Sen sijaan
tarjoamme mahdollisuutta osallistua internetin
kautta. Igor ja Galina Barbanel ideoivat tata.
Teimme kylla postilahetyksen, mutta sisalto
meni osittain uusiksi. Ihmiset ovat nyt paljon
kotona, joten soittamalla on hyva mahdollisuus
olla yhteyksissa. Uutena juttuna tuli se, etta
viime viikosta alkaen kullekin tuli viikossa kaksi
tuntia chat-vuoroa (LiveChat).
Tavallista arkea mennaan naissa uusissa
oloissa. Tiistaina oli Jews for Jesus-kokous
zoom-ohjelman valityksella. Sen kautta seka
kuului
aani
etta
naimme
toisemme.
Suunnittelimme
tulevaa
ja
rukoilimme.
Pikkubusseihin, jotka joskus ennen olivat
tupaten taynna, otetaan vain 10 henk.
Mieluummin kylla kuljen kavellen. Lahikauppa
on tuossa toisella puolella taloa. Soitin juuri
kauppiaalle, ja tilasin sinne taas huomiseksi
seitseman pulloa maitoa. Tanaan tuli myos
vesitilaus: nelja 19 litran putelia (tuojalla oli
maski kasvoillaan). Tasta alkaa tulla jo
vahitellen uusi normaali olotila.
Meilla tosiaan on taalla kaikki ok. Ukrainan
kotimme on hyva ja turvallinen. Varovaisuutta
vain pitaa tarkasti noudattaa, kun kay asioilla.
Ruokakaupoista kylla saa kaikkea. Juuri talla
viikolla 6.4. alkaen tuli lisaa rajoituksia
voimaan: Maskia pitaa kayttaa kaikissa yleisissa
paikoissa ja alle 14-vuotiaat eivat saa olla
julkisissa paikoissa ilman aikuista. Kiellettiin
myos oleskelu ulkona yli kahden hengen
ryhmissa, poikkeuksena vanhemman mukana
olevat lapset.
Myos kaikki puistot,
virkistysalueet ja rannat suljettiin yleisolta,
poikkeuksena se etta yksi ihminen saa kayda
ulkoiluttamassa kotielainta. Eniten koronasairastumisia on Kiovassa ja Lansi-Ukrainassa.

Odessassa vahemman. Aika lailla samassa
tahdissa taalla mennaan Suomen kanssa.
Lapsilla on nyt siis etakoulua ja itsella etatyota.
Uusia juttuja mietimme esim. ruoka-avustuksia
niille, jotka eniten karsivat tassa tilanteessa. Avi
Snyder, joka on aloittanut Jews for Jesus tyon
Ukrainassa 1990-luvun alussa, piti meille
rohkaisevan raamattuopetuksen (lahinna 1.
Pietarin kirje) zoomilla, ja jatkoa on tulossa
viikottain. Han mm. sanoi, etta nyt ehka emme
sita
tassa
tilanteessa
huomaa,
mutta
mahdollisesti vuosien kuluttua saatamme
nahda, etta tama aika oli tarkea joko
henkilokohtaisesti uskonelaman alueella ja/tai
evankeliumin eteenpain viemisessa.

Kuva. Linnea etakoulussa.

Kuva. Sade etakoulussa.
Etäkoulua (Marja kirjoittaa)
Lasten koulunkaynnin siirryttya etayhteyteen,
ovat kaikki kotimme huoneet nyt yhta aikaa
varattuja. Sade kay koulua makuuhuoneen
sangylla, ”koska siella on hienoin tapetti”, Lauri
olohuoneen sohvalla ja Linnea keittionpoydan
aaressa. Tytoilla on kaytossa puhelimet ja
Laurilla tabletti. Ristollakin on neljana aamuna
tyokokous tietokoneen valityksella. Koitamme
Akselin kanssa puuhata jotain hiljaista silla
valin eteiskaytavalla tai kylpparissa noin neljan
tunnin ajan, mutta useimmiten se onnistuu
heikosti ja hairitsemme Laurin koulunkayntia.
Loppupaiva kuluukin sitten enemman tai
vahemman intensiivisesti kotitehtavien parissa.
Ulkoa opetteluista ei ole myoskaan luovuttu,
vaan
runonlausuntavideot
lahetetaan
opettajalle.

Kuva. Lauri etakoulussa.
Ajankohtaisia ajatuksia
Kaikki kavi kovin akkia, eiko vain? Kuuntelin
jokin aika sitten Jukka Norvannon Raamattu
kannesta kanteen -ohjelmasta Ilmestyskirjaosion. Sen kuunneltuani ajattelin, etta kestaa
kauan, ennen kuin kaikki on tapahtunut, minka
kuuluu tapahtua ennen Jeesuksen paluuta. Mika
voisi olla asia, joka saisi kaikki maailman
ihmiset kumartamaan antikristusta? Mika voisi
yhdistaa kaikki maailman ihmiset yli rotu-,
uskonto- ja kielirajojen? Nyt meilla on
nahtavilla, mika se voisi olla. Koko maailma
istuu peloissaan kodeissaan, ymparoiva
maailma nayttaytyy pelottavana ja uhkaavana.

Olemme taalla tottuneet pelaamaan kateisella,
kun taas Suomessa kateisen rahan kaytto on jo
kaynyt harvinaiseksi. Karanteenin alettua
koulumaksut piti kuitenkin maksaa, mutta talla
kertaa se piti hoitaa pankin kautta, ei kateisella
kansliaan, niin kuin aikaisemmin. Kateisen
kauttahan popot katevimmin leviavat. Kaukana
ei siis ole aika, jolloin siita kokonaan luovutaan
eika kukaan voi ostaa eika myyda ilman sirua.
Maailman ihmisia ei tulla pakottamaan uuteen
maailmanjarjestykseen, vaan he tulevat itse
vaatimaan oikeuksiensa rajoittamista ja
valvonnan lisaamista turvallisuuden nimissa.
Muut uutiset ovat lahes hukkuneet kaiken
taman koronavirusuutisoinnin alle, kuten
maanjaristykset Turkissa ja Kroatiassa seka
nalanhataa aiheuttavat heinasirkkaparvet ItaAfrikassa.
Taman ei kuitenkaan pitaisi tulla meille
yllatyksena. Vaikeita aikoja on luvassa itse
kullekin, mutta jotta emme hammastyisi,
pelastyisi ja menettaisi uskoamme ja
toivoamme, on se kaikki meille jo etukateen
ilmoitettu Jumalan Sanassa. Opetuslapset
kysyivat Jeesukselta, mika on merkkina lopun
lahestymisesta. Voit lukea itse koko Luukkaan
evankeliumin 21. luvun, mutta lainaan sielta
tahan patkia muutamasta jakeesta.
Jeesus sanoi:”—Ja kun kuulette sodista ja
levottomuuksista, älkää hätääntykö. - - ja
joka puolella on suuria maanjäristyksiä,
nälänhätää ja ruttotauteja. Kauhistuttavia
asioita tapahtuu, ja taivaalla näkyy suuria
ennusmerkkejä. - - Kaikki vihaavat teitä
minun nimeni tähden. Mutta edes hiuskarva
päästänne ei mene hukkaan. Pysykää lujina,
niin voitatte omaksenne elämän. - - Maan
päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon
vallassa.
Kaikki
lamaantuvat
pelosta
odottaessaan sitä, mikä on kohtaava
ihmiskuntaa,
sillä
taivaiden
voimat
järkkyvät. Silloin nähdään Ihmisen Pojan
tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja
kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat
alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn,
sillä teidän vapautuksenne on lähellä. (Luuk.
21:6-28.)
Jeesus siis rohkaisee meita pysymaan
rauhallisina ja rohkeina, lujina uskossa ja
luottamuksessa Jumalan huolenpitoon kaiken
keskella. Mitaan ei tapahdu Jumalan tietamatta

tai sallimatta, ja Jumala voi kaantaa pahankin
palvelemaan hyvaa.
Rukoillaan etta tama aika saisi meidan itse
kunkin elamassa olla tilinteon aikaa. Mitka asiat
ovat minulle tarkeita? Laheiset ihmissuhteet,
suhde Jeesukseen ja Taivaan Isaan vaiko
sittenkin talo ja tavara, raha ja kunnia?
AC ariolosuhteissa
asiat
pelkistyvat
ja
selkeytyvat.
Lopuksi
Paasiaisen sanoma on aina juhlimisen arvoinen,
tulee tama kirje sitten perille teille ennen tai
jalkeen sen. Jeesus rakastaa meita niin paljon,
etta oli valmis karsimaan ja kuolemaan ristilla
meidan, sinun ja minun, puolesta!
Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen
mies, sairauden tuttava, josta kaikki
käänsivät katseensa pois. - - Ja kuitenkin: hän
kantoi meidän kipumme, otti taakakseen
meidän sairautemme. Omista teoistaan me
uskoimme hänen kärsivän rangaistusta--,
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. (Jes.53:35.)
Kiitokset
Kiitos etta luette naita kirjeitamme. Olemme
teista kaikista kiitollisia. Jumalan johdatusta
teille ja laheisillenne naina vaikeina aikoina!
Jeesus olkoon kanssanne!
Risto ja Marja sekä lapset Sade 13v, Linnea 11v,
Lauri 8v ja Akseli 5v (juuri 2.4. oli synttärit)
Ajankohtaiset rukousaiheet:
Ukraina:
• Jotta tämä korona-pandemia saisi ihmiset
ajattelemaan mikä onkaan elämässä
tärkeintä, niin että he kääntyisivät Jumalan
ja Pelastajamme Jeesuksen puoleen.
• Koronaviruksen leviämisen estäminen ja
virukseen sairastuneet.
• Jotta kaikkein köyhimmät selviytyisivät
tässä uudessa tilanteessa, kun työt ovat
monelta loppuneet.

•

Ukrainan
ja
Venäjän
välinen
rauhanprosessi; että kaikki taistelut
saataisiin loppumaan Itä-Ukrainassa.

Jews for Jesus (Juutalaiset Jeesukselle):
• Kiitos kaikista kadulla ja purim-juhlissa
tavatuista, että kylvetty siemen tuottaisi
satoa heidän sydämissään.
• Sapattikokouksissa käyneet juutalaiset:
Anzhela, Viktor, Larissa, Aleksei, Julija,
Mila, Lidija, Efim, Tamara, Nikolai (se yksi
nuori mies), Lilija, Elena, Miroslava,
Vladislav, Alina, Ljudmila, Alla, Aleksander,
Elizaveta, Marija, Ljubov ja Konstantin,
Nadezhda ja Aleksader 2, Efim 2, Georgij,
Elena 2, Ekaterina, Zhanna, Galina, Ljubov
2 ja Margarita, että he rukoilisivat ja
lukisivat Raamattua myös kotioloissa.
• Viisautta
ja
johdatusta
siihen
onnistuisivatko sapattikokoukset jatkossa
zoom-ohjelman kautta.
• Johdatusta puhelinsoittoihin, että nekin
avaisivat vastaajien sydämiä Jeesukselle.

•
•

Terveyttä, viisautta ja voimia koko
perheelle.
Kesän messiaanisen seurakunnan ja
luterilaisen synodin leirit, jos Jumala suo.

Kuva.
Purim-juhla
messiaanisessa
Jerusalem seurakunnassa.

Uusi

Kuva.
Purim-juhla
messiaanisessa
Jerusalem seurakunnassa.

Uusi

Vammaistyö:
• Alkuvuoden vammaistapaamisissa mukana
olleet ja kotikäynneillä kohdatut; että
Jumala itse vetäisi heitä puoleensa.
• Vladislaville viisautta; kuinka auttaa ja
kertoa Jumalasta ja Jeesuksesta tänä
aikana.
Luterilainen seurakunta:
• Oleg-pastorille viisautta ja voimia tässä
uudessa tilanteessa; miten toimia ja pitää
yhteyttä
seurakuntalaisiin,
saarnojen/jumalanpalvelusten
nauhoittaminen.
• Seurakuntalaiset ja erityisesti Aljona ja eiuskova miehensä Leonid ja tytär Katja.
• Jumalan johdatusta uuden tilan suhteen;
että löytyisi sopiva tila, sopivaan aikaan,
sopivasta paikasta, että sitten rajoitusten
loputtua olisi hyvä tila käytössä, ja että
uusi tila olisi myös vammaisille esteetön.
Lähetit:
• Kiitos että oleskeluluvat tulivat ajoissa
kuntoon.
• Saden, Linnean ja Laurin koulunkäynti
etänä kotoa käsin ja luokkakaverit.
Suureen määrään kotitehtäviä viisautta ja
voimia.

Vapaaehtoinen tuki Liedenpohjien työlle
Ukrainan
Odessassa
Lähetysyhdistys
Kylväjän kautta:
Tyomme katetaan suurelta osin yksityisilla
lahjoituksilla. Suurkiitos tuestasi! Viitenumeron
kaytto saastaa rahaa. Kysy seurakuntakohtainen
viitenumero Kylvajan toimistosta tai katso
www.kylvaja.fi/viitenumerot
Maksettaessa ilman viitetta kirjoita viestiin
lähetin sukunimi ja kotiseurakuntasi. Tilinumero
on kirjeen alalaidassa.

