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(jopa kymmenia kertoja enemman), kuin mita
tilastot nayttavat. Oireet olivat heilla selvat mm.
hajuaistin menettaminen.

Shalom Ystävät, mukavaa talven jatkoa ja
hyvää purimia teille kaikille!

Kuva. Viime talvena ystavaperheen vieraana.

Risto kirjoittaa:
Pakkaset ovat paukkuneet viime paivina. Tana
aamuna mittari naytti Liedenpohjassa miinus
kolmekymmenta astetta, kun lahdin viemaan
lapsia kouluun. Suomessa on huomattavasti
kylmempaa kuin Odessassa, mutta olemme
saaneet ystaviltamme tietoa, etta lunta on
siellakin tullut ihan kunnolla. Siita onkin pitka
aika, kun olemme viimeksi olleet Suomessa nain
talvella. Lapset ovat nauttineet lumileikeista,
pulkkailusta ja luistelusta. Akseli paasi ensi
kertaa elamassaan hiihtamaan ja hienostihan se
onkin alkanut sujumaan.
Korona-pandemia jatkuu Ukrainassa
Olemme joutuneet viela odottamaan paluuta
Ukrainaan. Ystavilta on tullut talven aikana
monia viesteja sairastumisista ja kuolemistakin.
Alkuvuodesta myos ystavaperheemme, jonka
kanssa olemme tehneet Youtube-sapatteja,
sairastui. Onneksi kukaan heista ei joutunut
sairaalahoitoon, vaikka perheen isoaiti onkin jo
iakas. Ihmiset sairastavat kotona eivatka kay
testeissa muuta kuin aarimmaisessa hadassa.
Ystavaperheessamme on kahdeksan henkiloa
eika heistakaan kukaan kaynyt testissa. Niinpa
sairastuneita on moninkertaisesti enemman

YouTube-sapatit etänä
Jumalan johdatuksessa on hyva olla missa
tahansa sitten fyysisesti olemmekaan. Olemme
saaneet
tehda
Ukraina-Suomi-yhteistyona
YouTube-sapatteja jo useamman kuukauden.
Aloitimme lehtimajanjuhlasapatilla ja purimsapatti tulee olemaan jo kahdestoista. Naita
sapatteja katsomassa on kaynyt Odessan
juutalaisia, mutta katsojia on myos muista
maista, kuten Israelista, Venajalta ja ValkoVenajalta. Tarkea rukousaihe on niin sapattien
tekijat kuin erityisesti niiden katsojat, jotta
Jumala voisi vetaa heita puoleensa Sanansa
kautta ja pelastaa. Voitte kayda katsomassa
sapatteja
tasta:
https://www.youtube.com/channel/UCveKvAT
CbxkHNkFtUwCl7mA
Halutessanne voitte klikata TILAA, jolloin saatte
YouTubessa ilmoituksen aina uusimmasta
sapatista.
Olemme saaneet viesteja sapatteja seuranneilta:
Kiitos, että muistatte minua ja lähetätte videoita!
Katson niitä mielelläni. Istun asunnossani.
Tällaisella ilmalla en voi mennä minnekään.
Menestystä teille kaikille! Jos mahdollista,
lähettäkää minulle viimeisin sapattivideo, niin
olen teille kiitollinen. Kiitos! Julia
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Kiitos! Oli mukava katsoa! Mahdollisuuksien
mukaan lähettäkää lisää. Katson mielelläni. Gena
Paljon kiitoksia lehtimajanjuhlavideosta! Teillä
on hyvä taiteellinen ohjaaja. Kiitos! Ja hyvät
äänet. Nautimme siitä kovasti. Kiitos! Nina
Kiitos teille! Katson ehdottomasti! Olkaa hyvät ja
kertokaa, miten voin liittyä keskusteluun
ensimmäistä kertaa? Hag Hanukka Sameach!
Artur
Pari ajatusta purimista (Marja kirjoittaa)
Purim on juutalaisista juhlista kaikkein iloisin ja
riehakkain. Hieman suomalaista vappua
vastaava,
ainakin
koristelujen
osalta
ilmapalloineen ja serpentiineineen. Lapset
pukeutuvat silloin naamiaisasuihin. Tytot
esiintyvat mielellaan kauniina kuningatar
Esterina,
jonka neuvokkuuden ansiosta
Babylonian karkotuksessa elava juutalainen
kansa saastyi tuholta.

Esterin kirja opettaa myos, etta Jumala on
asettanut meidat niihin tehtaviin, joissa
olemme. Meidan tehtavamme on pysya
uskollisena
Lahettajallemme
ja
toimia
mahdollisuuksiemme mukaan rohkeasti ja
rukoillen. Silloin Jumala saa kunnian ja me
siunauksen.
Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja
pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä ja
sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää,
etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole
päässyt kuninkaalliseen arvoon? (Ester
4:14.)
Nyt alla saman auringon,
Ohikiitävän tuokion,
Mekin saamme laittaa likoon kaiken mitä on.
Näitä aikoja varten meidät kutsuttiin
Muurin aukossa seisomaan
Tähän kaupunkiin.
Toivon ainoan tähden,
Koko maailman nähden,
Nyt meidän vuoromme on kantaa
Ristinlippu ääriin maan.
Kuka muu voisi mennä
Ellei mennä me?
Kuka muu veisi mukanaan
Valon kansoille?
Siinä on meidän tiemme,
Yli muurien viemme,
Sen mitä Jeesus tahtoo antaa,
Armoaan ja Rakkauttaan.

Kuva. Vuosi sitten purim-juhlassa.
Purim ei ole Jumalan maaraama juhla, eika
Jumalaa suoranaisesti mainita Esterin kirjassa.
Silti Jumalan lasnaolo ja johdatus on
havaittavissa kaikissa kirjan tapahtumissa, eika
Esterin kirja ole suinkaan sattumalta paatynyt
Raamatun kanonisten kirjojen joukkoon.
Mekaan emme aina tunne tai huomaa Jumalan
johdatusta omassa elamassamme, mutta
jalkeenpain voimme oivaltaa, etta juuri niin
asioiden kuuluikin menna kuin meni. Ja etta itse
emme asioihin juuri voineet vaikuttaa muuta
kuin rukoilemalla.

(Pekka Simojoki: Naita aikoja varten)
Pari sanaa Liedenpohjan tragediasta
Monet teista ovat varmaan perilla siita, mita
taalla tapahtui kuukausi sitten. Tunsimme hyvin
kyseisen perheen, silla perheen isa oli Riston
entinen luokkatoveri, ja Suomessa ollessamme
olimme heihin yhteydessa, kutsuimme kirkkoon
ja joskus myos vierailimme puolin ja toisin.
Viimeisen kerran tapasimmekin aidin ja tytot
syksylla juuri pyhakoulussa, ja tammikuussa
perheen
isa
auttoi
Ristoa
hakemaan
korjauksessa olleen automme naapurikunnasta.

Vanhemmat rakastivat kovasti lapsiaan ja
tekivat kaikkensa naiden eteen, mutta helppoa
se ei ollut, silla molemmat tytot ovat jollain
lailla mieleltaan kehitysvammaisia. Uskomme,
etta perheen aiti on nyt hyvassa turvassa
Jeesuksen luona, ja toivomme, etta niin on
isakin.
Pyydamme, etta muistaisitte rukouksissanne
naita nuoria tyttoja, jotka jaivat nain traagisesti
ilman molempia vanhempia, etta Taivaan Isa
saisi olla nyt heille isana ja aitina.
Siunauksin ja terveisin,
Risto ja Marja sekä lapset Sade 14v, Linnea 12v,
Lauri 9v ja Akseli 5v
Rukousaiheita:
- YouTube-sapattien kuvaukset, koostamiset
ja lähettäminen katsojille
- YouTube-sapattien katsojat: että heidän
sydämissään syntyisi ja vahvistuisi usko
Jeesukseen, mm. Anzhela, Jakov, Anatoli
Abramovitsh, Emma, Julia, Olesja, Moisha,
Artur,
Anatoli,
Inna,
Gennadi
Semjonovitsh, Nik, Maria Andrejevna,
Gena ja monet muut
- Kiitos sapattien leviämisestä yli rajojen ja
yhteistyöstä eri maiden työntekijöiden ja
vapaaehtoisten välillä
- Odessaan paluun oikea ajankohta
- Vanhempansa menettäneet tytöt
- Irina Rozenfeldin veli ja vanha äiti
Harkovassa – että saisivat tulla tuntemaan
Jeesuksen
- Nina ja Grigori Israelissa – Grigorin
sädehoidot
- Kiitos
Vladislavin
tekemästä
vammaistyöstä.
Rukoilemme
hänelle
voimia ja Jumalan johdatusta
- Evankeliumin vammaistapaamisten tai
Vladislavin kautta kuulleet, että uskoisivat
Jeesukseen

Vapaaehtoinen tuki Liedenpohjien työlle
Ukrainan
Odessassa
Lähetysyhdistys
Kylväjän kautta:
Tyomme katetaan suurelta osin yksityisilla
lahjoituksilla. Suurkiitos tuestasi! Voit tarkistaa
seurakuntakohtaisen viitenumeron Kylvajan
toimistosta tai www.kylvaja.fi/viitenumerot
Maksettaessa ilman viitettä kirjoita viestiin
lahetin
sukunimi
ja
kotiseurakuntasi.
Tilinumero on kirjeen alalaidassa.
Liittyminen säännölliseksi
kuukausilahjoittajaksi
Olemme saaneet tiedusteluja, kuinka voi ryhtya
kuukausilahjoittajaksi.
Kyselyiden
vuoksi
olemme luoneet
lomakkeen
Liity
kuukausilahjoittajaksi:
https://www.kylvaja.fi/lahjoita/liitykuukausilahjoittajaksi/

