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Shalom chaverim! Rauhaa, ystävät!
Saamme tehdä työtä yhdessä tänäkin armon vuonna. Jumala kutsuu ja armahtaa edelleen
omaisuuskansaansa, yhden jäsenen kerrallaan. Jokaisesta pelastuneesta on suuri ilo taivaassa! Haluamme
tässä kirjeessä kertoa iloisia uutisia eri kentiltämme rohkaisuksi teille pysymään uskollisina sille tehtävälle,
jonka itse kukin olette Herralta saaneet. Kiitos, että olet mukana tässä suuressa työssä rukouksin ja
taloudellisesti tukien!

Israel
Maailman huomio on kohdistunut entistäkin enemmän Israeliin tämän
pandemian aikana. Syynä on se, että siellä ollaan toteuttamassa maailman
kattavinta koronarokotusohjelmaa. Yli puolet kansalaisista on jo rokotettu.
Alle 16-vuotiaiden rokottaminen ei vielä ole sallittua, koska lääketehtaan
testivaihe lapsia ajatellen on kesken. Hallituksen lupauksen mukaisesti
rokotusten ansiosta juutalaista pääsiäistä on saatu viettää lähes
normaalisti.
Caspari-keskus, Raamatun ja juutalaisuuden opintokeskus Jerusalemissa
Caspari-keskuksen kevään kurssit jouduttiin perumaan, ja nyt kehitteillä on
verkkokursseja sekä paikalliselle että kansainväliselle yleisölle. Webinaari
ei toki vastaa Jerusalemin kaduilla kulkemista tai Galilean maisemia, mutta
tarjoaa useammalle mahdollisuuden oppia uutta.
Caspari-keskus on saanut uuden työntekijän, suomalais-israelilaisen Tanja
Shoshanin. Tanja aloitti työt joulukuussa 2020 projektikoordinaattorina. Hänellä on maisterintutkinto sekä
seemiläisistä kielistä ja kulttuureista että teologiasta, pääaineena Vanhan testamentin tutkimus, ja opettajan
pätevyys. Tanja on toiminut aiemmin opettajana, freelance-kirjoittaja, kääntäjänä ja sisällöntuottajana sekä
hallinnollisissa tehtävissä. Kaiken kaikkiaan siis erinomainen pohja hänen monipuolisille tehtävilleen
Casparissa. Kuvassa Tanja keskuksen portilla.
Kirjastonhoitajana toiminut Kylväjän määräaikaislähetti Matti Mäkelä tuli
jouluksi Suomeen, mutta Israelin matkustusrajoitusten takia hän ei päässyt
enää palaamaan Caspari-keskukseen.
Sanna Erelä puolestaan odottelee edelleen Israelin avautumista, jotta voisi
palata vielä hetkeksi maahan, ennen kuin työkausi päättyy ja uudet tehtävät
Suomessa juutalaistyön työaluevastaavana virallisesti alkavat.

Rukousaiheita:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Uuden hallituksen ja pääministerin nimittäminen
Uusia vapaaehtoistyöntekijöitä Caspari-keskukseen
Sannan paluu Israeliin ja tulevien karanteenitoimien kohtuullisuus, terveenä pysyminen
Caspari-keskuksen kevään online-kurssit
Uuden johtajan valinta
Matin tulevaisuus Suomessa

Immanuel-kirkko Tel Avivissa
Kylväjä on aktiivisesti mukana kansainvälisessä Immanuel Ministries yhteistyöverkostossa, joka hahmottelee suurkaupunkityön tulevaisuutta Tel
Avivissa. Immanuel-kirkko on osa tätä kokonaisuutta, jonka avulla halutaan
saavuttaa israelilaisia ja siinä ohessa myös maassa asuvia ulkomaalaisia.
Pastorivaihdokset ovat parin viimeisen vuoden aikana vaikeuttaneet työtä,
mutta katsomme toiveikkaina eteenpäin uusia avauksia ja vastuunkantajia
rukoillen. Pitkän tähtäyksen tavoite on vahvistaa seurakunnan itsenäisyyttä
ja israelilaista luonnetta.
Immanuel-kirkon johtavana pastorina väliaikaisesti toimiva Robert Roegner
eli Bob on lämminsydäminen ja sitoutunut paimen, joka on ollut juuri oikea
henkilö saattelemaan seurakunnan siirtymävaiheen halki. Bobilla ja hänen
vaimollaan, Kristillä, on palo tavoittaa evankeliumilla uusia ihmisiä, ja he
ovat luvanneet viipyä Tel Avivissa vuosia, jos Herra suo.
Koronarajoituksista huolimatta Jumala on tehnyt työtään ja puhutellut ihmisiä. Palmusunnuntain aattona,
juutalaisen pääsiäisen alkaessa kastettiin nuori juutalainen mies, Ben. Hänen lisäkseen seurakunnassa on
mukana kolme etsijää. Bob kertoo:
Eräs nuori nainen tuli kirkolle aiemmin tänä vuonna. Olemme pitäneet yhteyttä sen jälkeen, koska hän omien
sanojensa mukaan haluaa tietää enemmän Jeesuksesta. Hän on koulutukseltaan graafinen suunnittelija,
mutta on luopunut siitä urasta tullakseen taiteilijaksi. Hän osallistuu raamattuopetukseemme ja sapatin
jumalanpalvelukseen. Kunhan koronarajoituksia löysätään, odotan pääseväni yhdessä Kristin kanssa
keskustelemaan hänen kanssaan ja opetuslapseuttamaan häntä kasvotusten. Myös kasteen
mahdollisuudesta on jo ollut puhetta.
Toinen on mies, joka toimii opettajana valtion koulussa, ja hänkin etsi mahdollisuutta oppia Jeesuksesta,
Raamatusta ja varsinkin Uudesta testamentista. Hän ottaa säännöllisesti osaa seurakuntamme Zoomkokoontumisiin ja pyysi saada Raamatun, jossa on myös Uusi testamentti. Olen tavannut hänet kerran
kasvotusten. Suunnitelmani on kulkea tämänkin ihmisen rinnalla kutsuen häntä Jeesuksen seuraamiseen.
Rukousaiheita:
❖
❖
❖
❖
❖

Israelin epidemiatilanne ja seurakunnan kokoontumiset
Immanuel-kirkon työntekijät
Vapaaehtoiset: Carolin, Stefanie ja David Saksasta sekä amerikkalainen Kyle
Kastettu Ben ja kaksi etsijää, joita Bob ja Kristi opastavat eteenpäin
Immanuel Ministries -yhteistyöverkosto ja työn tulevaisuuden suunnitelmat

Ebenezer-koti Haifassa
Ebenezer -kodin johtaja, Johnny Khoury, vertaa kulunutta vuotta myrskyyn, joka yltyi hirmumyrskyksi:
Raskas taakka oli murtaa minut useammin kuin kerran, mutta Jumalan läsnäolo ja hyvyys olivat selvästi läsnä
myrskyn silmässä. Jumala puhui meille suojelemalla ja antamalla rauhan ja viisauden hoitaa asioita niissä
olosuhteissa. Jumala puhui myös teidän kauttanne; teidän rukouksenne ja uskollinen tukenne auttoivat meitä
selviämään kuluneesta vuodesta. Taas kerran Hän on näyttänyt, että tosiaankin ”Tähän asti Herra on
auttanut meitä” (1.Sam.7:12). Emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta me tiedämme, että Hän,
joka antaa päivän, antaa myös voiman.
Annie Van de Veg, kertoo menneestä vuodesta kodin asukkaan
näkökulmasta:
Nimeni on Annie ja asun Ebenezerissä. Kulunut vuosi ei todellakaan
ollut helppo, mutta kiitän Jumalaa etuoikeudesta asua tässä kodissa.
Vaikka emme ole päässeet ulos emmekä voineet tavata perhettä ja
ystäviä, en ole tuntenut yksinäisyyttä. Meillä on koko ajan ollut
mahdollisuus nähdä muita asukkaita, eikä meidän ole tarvinnut
pysyä huoneissamme. Yhteisössämme asuminen on aina ollut meille
siunaus, ja nyt tunnemme sen entistä enemmän.
Olen todella kiitollinen henkilökunnalle kaikesta heidän avustaan –
tapa, jolla he huolehtivat meistä ja tekevät kaikkensa pysyäkseen
terveinä meidän vuoksemme, on uskomatonta. Meille järjestetään
toimintaa kuten bingo ja konsertit, joihin voimme osallistua.
Aurinkoisina päivinä voimme mennä puutarhaan ja laulaa yhdessä sekä nauttia kupin kahvia tai teetä.
Haluan kiittää teitä, rakkaat tukijamme, että olette osa jokapäiväistä elämäämme rukouksin ja lahjoituksin.
Minulla ei ole sanoja kiittää teitä tarpeeksi. Tunnen todellakin Jumalan Hengen läsnäolon ja siunauksen tässä
kodissa. En ole pelännyt yhtään tämän kriisin aikana, ja tiedän, että se johtuu teidän uskollisista
rukouksistanne. Tunnen oloni turvalliseksi henkilökuntamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen hoidossa.
Hänen rauhansa täyttää minut.
Rukousaiheita:
❖ Kiitos Jumalan suojeluksesta ja avusta kriisin keskellä!
❖ Rukoillaan edelleen Jumalan varjelusta ja voimia työtekijöille

Arabiankielinen työ
Pirkko ja Elias Said sekä Samuel ja Daniel ovat iloinneet pitkien koronasulkujen päättymisestä ja lasten
pääsemisestä taas koulunpenkille. Israel on ostanut rokotteita koko väestön rokottamista varten, ja Pirkko
ja Eliaskin ovat saaneet jo molemmat rokoteannokset. Pirkko kirjoittaa tunnelmista 7.2.2021:
Tänään unohtumattomana keväisenä päivänä kuukauden kestänyt tiukka sulku, kilometrin liikkumisrajoitus
ja kyläilykielto on poistunut. Oli ihana istua autoon ilman pelkoa poliisin antamista yli sadan euron sakoista
ja ajaa läheiseen Ein Hodin taiteilijakylään, kävellä vuoristossa ihailemassa heräävän kevään kukkien

kauneutta ja kahvikupposen äärellä nauttia vapaudesta. Illalla kokoonnuimme Eliaksen siskon luona Sanan
ääreen. Tuntui ihmeen virkistävältä mennä jonkun kotiin. Seurakuntalaiset kaipaavat kovasti kasvokkain
kohtaamista, keskusteluja ja rukousta asioidensa puolesta, joten kokoonnumme vuorotellen kunkin
perhekunnan kodissa, noin 10 hengen voimin, ja muille saarnat lähetetään äänitettyinä.
Ilonaiheena on myös lasten raamattukerho, joka pääsi luontoon retkeilemään ja tutustumaan Paavalin
elämään. Vanhemmat toivoivat jo pian uutta retkeä. Pirkko kertoo:
Retkellämme meitä puhutteli erikoinen öljypuu. Mitkään tulvat eivät vie sitä mukanaan, sillä sen juuret ovat
lujasti kietoutuneet kalliolle. Tänä aikana, kun monenlaiset tuulet tuivertavat ja haluavat meidät kaataa,
saamme takertua Kristukseen, kuten tämän puun juuret ovat takertuneet kiinni kallioon.
Rukousaiheita:
❖
❖
❖
❖

Arabiankielinen työ Israelissa ja Suomessa
Kiitos uskollisesta tiimistä!
Raamattukerhon lasten elämän juurtuminen Kristus-kalliolle
Kiitos Eliaksen koskettavista saarnoista! Rukoillaan että ne
tavoittaisivat etsijöitä uusien nettisivujen kautta.
❖ Johdatusta
maahanmuuttajien
pariin
suunnitellun
seminaarikiertueen valmisteluun ja toteutukseen
❖ Voimia ja terveyttä paineiden keskelle
❖ Pirkon haurastuva Eeva-äiti ja häntä hoitavat ihmiset Iisalmen
kodissa

Ukraina, Odessa
Jews for Jesus
Marja ja Risto Liedenpohja sekä Sade, Linnea,
Lauri ja Akseli ovat olleet viime kesästä lähtien
Suomessa Ukrainan pahan koronatilanteen
takia.
Vaikka
suurin
osa
heidän
työtovereistaan Jews for Jesus -järjestössä
sekä luterilaisen seurakunnan väki onkin
taudin jo sairastanut, ei se merkitse sitä, että
maahan voisi vielä turvallisesti palata. Jo
vuoden päivät työtä on voinut tehdä vain
etänä, mikä on ollut iso muutos entiseen.
Onneksi etätyöt hoituvat myös Suomesta
Kuvassa viime keväältä näkyy sapatissa mukana sekä Efim
käsin. Katuevankeliointi sekä sapattien ja (mies peränurkassa) että Aleksei.
juutalaisten juhlien järjestäminen ovat
vaihtuneet sosiaalisessa mediassa levitettäviin YouTube-sapatteihin ja -juhliin. Vaikeudet ovat kääntyneet

voitoksi, sillä katsojamäärät ylittävät kymmenkertaisesti entiset kävijämäärät. Rohkaisevaa palautetta ja
uusia katsojia on tullut välillä yllättäviltä tahoilta.
Odessasta tuli juuri tieto, että 62-vuotias Efim, joka Riston kautta aikoinaan löysi tiensä JFJ:n sapatteihin, oli
vastikään siirtynyt ajasta ikuisuuteen sydänkohtauksen saatuaan. Uskomme hänen olevan nyt Jeesuksen
luona, sillä hän oli rukoillut Jeesusta tulemaan elämänsä Herraksi. Rukoillaan lohdutusta ja pelastusta hänen
läheisilleen, myös tästä kertoneelle juutalaiselle naiselle, joka itsekin on kiinnostunut Jeesuksesta.
Samoin on poissa joukosta vanha Aleksei Lvovitsh, joka sapattien lisäksi kävi välillä myös luterilaisessa
seurakunnassa. Päivää ennen kotiinkutsua hän oli vielä soittanut, toivottanut hyvää uutta vuotta ja kysellyt,
milloin sapattikokouksia taas aletaan pitää. Hän kertoi vastaanottaneensa Jeesuksen sydämeensä asumaan
ja kertoi Herran häntä auttavan.
Vammaistyö
Vuonna 2020 tällä vammaisapuprojektilla oli yli 500
hyödynsaajaa, joista yli 300 henkilöä tavattiin
henkilökohtaisesti. Vladislav on tehnyt alkuvuodesta
ahkerasti kotikäyntejä viime vuoden malliin. Samoin hän on
seurakunnan
vapaaehtoisten
kanssa
jakanut
humanitaarista vaateapua sekä erään kaupunginosan
vammaisille että näkövammaisille vammaisyhdistysten
tiloissa. Isoja kokouksia ei vielä voi järjestää, mutta
tarkoitus on jatkaa viime vuoden tapaan erittäin siunatuiksi
koettuja kokoontumisia pienissä 6-10 hengen ryhmissä.

Rukousaiheita:
❖ YouTube-sapattien kuvaukset, koostamiset ja
lähettäminen katsojille
❖ YouTube-sapattien katsojat: uskon syntymistä
ja vahvistumista sydämissä
❖ Lohdutusta ja pelastusta Efimin ja Aleksei
Lvovitshin läheisille
❖ Irina Rozenfeldin veli ja vanha äiti Harkovassa,
että he saisivat tulla tuntemaan Jeesuksen
❖ Odessasta muuttaneet Nina ja Grigori
Israelissa, Grigorin sädehoidot
❖ Julia Koganille parantumista koronaviruksen
jälkitaudeista
❖ Kiitos Vladislavin tekemästä vammaistyöstä!
Voimia ja Jumalan johdatusta työhön ja
pelastusta monille vammaisille.
❖ Liedenpohjien Odessaan paluu oikeana
ajankohtana
❖ Rauhaa Ukrainaan

Venäjä, Pietari
Pyhän Johannes Kastajan evankelisluterilainen messiaaninen seurakunta
Seurakunnan pastori, Aleksei Karkaltshev, valmistui teologian maisteriksi Kelton teologisesta instituutista 22.
joulukuuta. Hän sai koronarokotuksen helmikuun alussa ja voi sen tähden nyt vapaasti opettaa ja palvella
seurakuntaa. Kokoontumisrajoitusten päätyttyä maaliskuun puolivälissä seurakunta on päässyt jälleen
pitämään jumalanpalveluksia.
Aleksei kiittää suomalaisten ystävien rukouksista seurakunnan puolesta ja haluaa esitellä seurakuntalaisiaan,
jotka ovat vastaanottaneet Jeesuksen Pelastajakseen ja Vapahtajakseen. Tällä kertaa hän kertoo Raijasta:
Tunnette toki kaikki Raijan, pienen, mutta innokkaan naisen, joka on
ollut seurakunnan jäsenenä sen alusta alkaen. Raija tietää omasta
kokemuksestaan, mitä merkitsee olla juutalainen. Hänen perheellään
on elävät muistot holokaustista. Oli todellinen ihme, miten hänen
äitinsä pelastui ja vietiin pois kylästä Länsi-Valkovenäjällä saksalaisten
miehittäjien tuloa edeltävänä yönä. Monet sukulaiset ja naapurit eivät
olleet halunneet lähteä, koska olivat varmoja, että kaikki saksalaiset
olivat mukavia ja älykkäitä ihmisiä, jotka eivät voineet aiheuttaa harmia
juutalaisille. Kaikki kuolivat. Kaikki sukulaiset ja naapurit, jotka jäivät
kylään. Raijalle on ollut tärkeää säilyttää nämä muistot ja kulttuurinen
identiteetti. Siksi hän käy säännöllisesti myös Pietarin synagogassa ja
osallistuu juutalaisiin juhliin. Mutta Raijalla on salaisuus. Hänen
kristillistä uskoaan ei arvosteta synagogassa ja juutalaisissa piireissä.
He väittävät, että kristinuskon omaksuminen tarkoittaa juutalaisuuden
ja isien uskon pettämistä. Raija haluaa kertoa kokemuksestaan. Hän
tuntee itsensä salaiseksi agentiksi vihollisen leirissä. Hän kertoo joillekin juutalaisille Jeesuksesta, mutta
hänen on tehtävä se salaa. Jumalan armosta jotkut Raijaa kuunnelleista ovat tulleet seurakuntaamme.
Raijan tarina muistuttaa minua apostolien ajasta, kun opetuslapset julistivat Jeesuksen ylösnousemuksesta
juutalaisille. Jotkut, kuten Stefanus, tapettiin. Mutta niistä, joilla oli todellinen usko, kuten Raijalla tänä
päivänä, tuli pelottomia Kristuksen todistajia.
Rukousaiheita:
❖ Kiitos mahdollisuudesta kokoontua jälleen normaalisti!
❖ Evankeliumin leviäminen eteenpäin seurakuntalaisten kautta
Kiitos sinulle, työmme ystävä, rinnallamme kulkemisesta! Siunattua pääsiäisaikaa!

Seuraa meitä Facebookissa:
Kylväjä juutalaistyössä ja
arabiankielisten parissa

Kylväjän juutalaistyön puolesta,

Marja Liedenpohja

