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Shalom! Rauhaa!
Olemme viettaneet Suomessa jo miltei vuoden.
Itse asiassa en ole kahteen vuosikymmeneen
asunut nain pitkaan Suomessa yhtajaksoisesti.
On ollut hienoa elaa luonnon ja linnunlaulun
ymparoimana ja kokea kaikki vuodenajat, jopa
talven, mika ei ole itsestaan selvaa enaa
Suomessakaan! Taalla saa omasta pihasta kasin
tarkkailla
joutsenia,
kurkia,
sorsia,
valkoposkihanhia ynna muita. Mokin sisallakin
olemme seurailleet minipaastaista.
Kerran astuin pimeassa hiiren ja sen loukun
paalle, niin etta hiiri paasi karkuun. Sain sen
silti kiinni pesuvadilla ja muovipussilla ja
kiikutin jyrsijan puoli viiden aikaan yolla yleisen
tien toiselle puolelle. Tietysti juuri silloin auto
hurahti ohi muutoin vahaliikenteisella tiella.
Toisen kerran taas hiiri loukkuineen putosi
Akselin paahan. Eivat ehka hauskimpia
muistoja, mutta jalkeenpain huvittavimpia.
Koulua kotimaassa
Kouluvuosi
on
paatoksessaan.
Olemme
kiitollisia kuluneesta vuodesta. On todella
hienoa, etta lapset ovat saaneet kayda koko
vuoden kylakoulun lahiopetuksessa, ja tuskin
erehdyn, jos vaitan, etta lapsemme ovat olleet
koulun
innokkaimpia
ja
tyytyvaisimpia
oppilaita, sen verran erilaista koulunkaynti on
Suomessa Ukrainaan verrattuna.

Helpoin aine kaikille on ollut matematiikka,
josta kaikki saivat kympin todistukseen. Siita
kunnia
ukrainalaiselle
matematiikanopetukselle,
joka
tuskastuttavuudestaan huolimatta on kantanut
hyvaa hedelmaa.
Vaikeimmalta taas on tuntunut aidinkieli,
etenkin kirjoitus ja kielioppi, joissa lapset eivat
juuri
ole
saaneet
harjoitusta.
On
ymmarrettavaa, etta aidinkieli karsii, kun
koulua kay jollain muulla kielella. Isommat kylla
puhuvat suomea sujuvasti muutamaa venajasta
kopioitunutta
kielioppirakennetta
lukuun
ottamatta.
Akseli sen sijaan puhua pulputtaa kovasti
kieliopista
vahat
valittamatta.
Valissa
vilahtelevat venajan sanat ovat vuodessa
vaistamatta vahentyneet. Suomen sanat
taipuvat omalla logiikallaan ja ”a” korvaa kaikki
konjunktiot. Esimerkkilauseet kirjoituspaivalta:
Mä haluaisin leikkiä peruukkeilla. Äiti, a
muistakko, yhessä barbivideossa semmonen
robot-palisos törmäs siihen leikkikrokotiiliin, a
se oli elävä! Ehkä jonain yönä me katsottiin sen.
Hyttyset, ette pääse minusta helposti karkuun!
Kaikkeihin lettuihin haluan vadelmahilloa.
Enemmän lautaseita.
Olemme kuitenkin jo pian suuntaamassa
takaisin kentalle, jos Jumala suo, joten kauan
pannassa ollut videonkatselu on taas
hyvaksyttavaa, kunhan se tapahtuu venajan
kielella. Se on Odessassa vallitseva kayttokieli ja
lasten koulukieli.
Kielikylpy on nyt tarpeen, jotta mahdollisesti
unohtunut kieli ja sen sanat uudelleen
aktivoituisivat. Onneksi netissa voi katsella
kaytannossa mita tahansa ilmaiseksi venajan
kielella, kun taas suomenkielisen katsottavan
loytaminen ulkomailla ollessa on haastavaa.
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Kentälle paluusta
Olemme
nyt
kayneet
yhdessa
koronarokotuksessa ja toinen meidan on maara
saada
elokuussa.
Elokuulle
olemme
suunnitelleet myos paluutamme, jos Jumala suo.
Odessassa monet ovat jo sairastaneet koronan,
ja potilaiden maara on vahentynyt sairaaloissa.
Myos
kokoontumisrajoitukset
ovat
hollentyneet. Vaikka YouTube-sapatit ovat
osoittautuneet hyviksi ja hyodyllisiksi ja niilla
on oma paikkansa, niin silti ne eivat voi korvata
ihmisten henkilokohtaista tapaamista.

elamassaan. Jos han valitsee oikean tien, tien
Jumalan yhteydessa, vastaanottaa Jeesuksen
Vapahtajakseen, han saa osakseen ikuisen
elaman. Jos taas han valitsee lavean tien, vaaran
tien, tien tuhoon, han tulee lopulta katkerasti
pettymaan.
Ohjelmassa oli myos lauluja, joita ihmiset
kuuntelivat tarkkaavaisesti ja joista he kovasti
pitivat. Tarjolla oli paljon hengellista
kirjallisuutta, jota ihmiset mielellaan ottivat
luettavakseen. Toki nakovammaisilla ja monilla
iakkailla on se ongelma, etta he eivat pysty
lukemaan. Jatkossa pyrkimyksena on hankkia
kirjallisuutta sokeille tai aanikirjoja levylla tai
muistitikulla, jotta namakin ihmiset voisivat
kuunnella niita kotonaan.
Lopuksi jokainen sai ruokakassin, josta he olivat
hyvin kiitollisia. Monet tulivat kiittamaan.
Alussa kaikki eivat kasita, mihin paikkaan ovat
tulleet, koska ovat mukana ensimmaista kertaa.
Mutta heita ei pakoteta tekemaan mitaan tai
kaymaan missaan, vaan heille julistetaan
evankeliumia ja Jumalan armoa. Lopussa
ihmiset kiittavat kovasti ja kysyvat, milloin on
seuraava tilaisuus.

Kuva. Marja ja Sade laulamassa laulua sapattiin.
Siunattu vammaistapaaminen
Kylvajan tukema vammaistyoprojekti on koko
ajan toiminut sallituissa rajoissa. Vastikaan oli
iso hengellinen tilaisuus, johon oli kutsuttu 58
ihmista kahden eri vammaisjarjeston piirista.

Monilla oli paljon kysymyksia ja he jaivat
tilaisuuden paatyttya viela keskustelemaan, Se
todistaa, etta tilaisuus ei ollut turha, vaan Sana
oli saanut koskettaa.
Vastaavanlainen tilaisuus jarjestettiin myos
kaksi viikkoa aiemmin 60 hengelle.

Toinen jarjestoista on eraan kaupunginosan
vammaisjarjesto,
toinen
nakovammaisten
jarjesto. Vammaistyontekija, Vladislav, kertoo,
etta han pyrkii kutsumaan joka kerta uusia
ihmisia, koska vammaisjarjestot ovat hyvin
suuria. Yhdessa jarjestossa on 500-700 jasenta,
toisessa noin 1500.
Tilaisuuden puolesta oli paljon rukoiltu ja
monet kokivat sen hyvana ja siunattuna.
Ohjelma koostui puheesta, lauluista ja runoista.
Saarnan aiheena oli tie, jonka ihminen valitsee

Kuva. Vammaistapaamisessa.

Mikä on sinun vammasi?
Jokainen ihminen on luonnostaan vammainen,
perisynnin vammauttama.
On nakovammaisia, jotka eivat nae nakyvan
todellisuuden
tuolle
puolelle,
Jumalan
todellisuuteen, vaan ajattelevat nakyvan
maailman olevan ainoan olemassa olevan. He
eivat nae Jumalan kaden jalkea ruusun
tuoksussa ja kauneudessa, sen paremmin kuin
omassa olemassaolossaan.
On kuulovammaisia, jotka eivat kuule Jumalan
aanta, vaikka Han kutsuu heita hellasti ja
rakastaen, siunaten heita lahjoillaan, puhuen
Sanassaan.
On aivovammaisia, jotka alyllaan yrittavat
selittaa tyhjaksi Jumalan olemassaolon ja
turhentavat samalla elamansa tarkoituksen.
On asennevammaisia, joita elaman kolhut ovat
kovettaneet,
saaneet
kyynistymaan
ja
katkeroitumaan.
Mika on sinun vammasi? Mihin asiaan
elamassasi tarvitset Jeesuksen parantavaa
kosketusta? Kuuluitpa mihin ryhmaan tahansa,
saat tulla tanaankin Jeesuksen luokse. Hanen
parannettavakseen.
Jeesus kysyy sinulta, niin kuin kerran sokealta
miehelta: Mitä tahdot, että minä sinulle
tekisin? Vastaatko Hanelle sokean miehen
lailla: Että saisin näköni takaisin! Ainoastaan
Han voi sen tehda.
Virsi 923: Silmäni aukaise
Silmäni aukaise Jumalani
Kaikki muu turhaa on rinnallasi.
Aamulla noustessa vierelle jää.
Liekkisi loistaa, kun yö hämärtää.
Viisauden lähde, vie viisauteen.
Tietäni ohjaa, kun matkaani teen.
Luottaa voin Isäni rakkauteen.
Kätkeydyn suojaasi turvalliseen.
Yksin en pystyisi taistelemaan.
Voiman ja viisauden sinulta saan.

Heikkojen auttaja voittamaton,
Ainoa toivoni sinussa on.
Valta ja suosio jää päälle maan.
Perinnön taivaassa sinulta saan.
Aarteeni kallein nyt luonasi on.
Lahjoitat rauhan ja tuot sovinnon.
Oi kirkkain aurinko ihmeellinen!
Valaista täällä jo voit sydämen.
Silmäni aukaise, osoita tie.
Luoksesi taivaaseen perille vie.
Siunauksin ja terveisin,
Risto ja Marja sekä lapset Sade 14v, Linnea 12v,
Lauri 9v ja Akseli 6v

Rukousaiheita:
- YouTube-sapattien kuvaukset, koostamiset
ja lähettäminen katsojille
- Tiimiimme kuuluva Arne, jolla on ollut jo
kauan diagnosoimattomia vatsakipuja –
että Jeesus koskettaisi ja parantaisi
- 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
- Tarvitsemme kovasti johdatusta siihen,
koska on oikea aika palata Ukrainaan.
Kentälle paluuseen liittyvät järjestelyt
- Irina Rozenfeldin veli ja äiti Harkovassa –
että saisivat tulla tuntemaan Jeesuksen
- Nina ja Grigori Israelissa - varjelusta
pommituksissa
ilman
pommisuojaa,
hermojen kestämistä, uskon vahvistusta
- Kiitos
Vladislavin
tekemästä
vammaistyöstä.
Rukoilemme
hänelle
voimia ja Jumalan johdatusta
- Evankeliumin vammaistapaamisten tai
Vladislavin kautta kuulleet, että uskoisivat
Jeesukseen
- Luterilaisen synodin järjestämä kesäleiri
“Uskon päivät”

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 viitetta kirjoita viestiin
lähetin sukunimi ja kotiseurakuntasi. Tilinumero
on kirjeen alalaidassa.
Liittyminen säännölliseksi
kuukausilahjoittajaksi
Kylvajaan on tullut tiedusteluja, kuinka voi
ryhtya kuukausilahjoittajaksi. Kyselyiden vuoksi
on luotu lomake Liity kuukausilahjoittajaksi:
https://www.kylvaja.fi/lahjoita/liitykuukausilahjoittajaksi/

