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Shalom Ystävät!
Jumalan siunaamaa joulua, hanukkaa ja
uutta vuotta!
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona
vartioimassa
laumaansa.
Yhtäkkiä
heidän
edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran
kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,
mutta enkeli sanoi heille: »Älkää pelätkö! Minä
ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko
kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa
syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.
(Luuk. 2: 8-11)

Tulipalo (Marja kirjoittaa)
Syyskausi taalla Odessassa alkaa olla lopuillaan.
Monenlaista onkin jo ehtinyt tapahtua.
Ikavaakin. Toissa paivana oli keskustassa
eraassa oppilaitoksessa iso tulipalo, jossa kuoli
ja loukkaantui nuoria ja henkilokuntaa ja osa on
viela kateissa. Valja-niminen tytto luterilaisesta
seurakunnasta opiskelee juuri siella. Hanella
piti olla tunnit rakennuksessa, jossa syttyi
tulipalo, mutta Taivaan Isa varjeli hanet, niin
etta tunnit oli poikkeuksellisesti siirretty
toiseen rakennukseen ennen palon syttymista!
Muistetaan palossa karsineita ja heidan
perheitaan!
Uusi sapatti
Viime kirjeessa Risto kertoi, etta neuvottelee
uudesta paikasta sapattikokouksille. Nyt tuossa
uudessa paikassa, joka paivisin palvelee

kristillisena kirjakauppana, on kokoonnuttu jo
monta kertaa. Olemme olleet siella koko
perheena mukana aina kun mahdollista. Huone
ei ole kovin suuri, mutta kuitenkin tarpeeksi iso
sapattien
pitoon,
kokoontuuhan
siella
sunnuntaisin seurakuntakin. Siella on myos
sahkopiano, jolle toivottavasti tulevaisuudessa
loytyy kayttoa, ja oven takana kaden ulottuvilla
minikeittio. Sapattien konseptia on myos
hiukan muokattu. Kun ennen sapatin lopuksi
osallistujille jaettiin lahtiessa suklaapatukka tai
vastaava, niin nyt tarjoillaan teeta ja kekseja,
seka mahdollisuus keskusteluun.
Anzhela
Pari viikkoa sitten Risto vinkkasi, etta menisin
juttelemaan tummakutrisen kauniin nuoren
naisen kanssa, joka istui oven suussa. Tama
Anzhela kertoi kayvansa synagogassa ja joskus
ortodoksikirkossa. Han piti lauluista, joita
sapatissa
laulettiin.
Han
oli
kovasti
kiinnostunut, mihin seurakuntaan oikein oli
tullut ja miten se erosi synagogasta. Koetin
parhaani mukaan vastata hanen kysymyksiinsa.
Naki, etta hanella oli sydan avoinna.
Muistattehan tata Anzhelaa rukouksissanne,
etta han vastaanottaisi Jeesuksen omana
Messiaanaan!
Sapattimatka
Viime perjantaina korottelimme sapattiin
puolitoista
tuntia
iltaruuhkassa,
vaikka
sunnuntaiaamuna sama matka olisi taittunut
puolessa tunnissa. Onneksi takseilla ei ole taalla
kaytossa taksamittaria, joten maksoin vain
edelta sovitun summan, 200 grivnaa eli alle 10
euroa.
Lahtiessamme pihasta, oli ykkosrapun kohdalla
jotain meneillaan, filmikamera ja valonheitin
korkealla. Mahtoivatko kuvata elokuvaa vai
mita, ei selvinnyt. Ajoimme ensin koululle
hakemaan lapsia, ja sielta jatkoimme matkaa
sapattiin, kohti kaupungin keskustaa.
Minulla ei ole tapana aloittaa kuskin kanssa
keskustelua, vaikkakin keskustelen mielellani,
jos kuski sen itse aloittaa. Onneksi en viela lahes
parinkymmenen vuoden venajankielisessa

Yhteystiedot:
Risto & Marja Liedenpohja, P.O.BOX 8, Odessa 65101, UKRAINE. - Sähköposti: risto.liedenpohja@flom.fi
Henkilökohtainen sähköposti: Risto rliedenpohja@yahoo.com Marja mliedenpohja@yahoo.com
Osoitteenmuutokset Kylväjän toimistoon p. 09-253 254 00 tai osoitteenmuutokset@kylvaja.fi

ymparistossa asumisen jalkeenkaan puhu
Venajaa moitteettomasti, niin etta keskustelu
lahtee helposti liikkeelle siita, mista olemme
tulleet ja mita suomalaiset tekevat Odessassa.
Onko taalla muka parempi kuin Suomessa?
Kerroin, etta olemme lahetystyontekijoita. Han
kertoi tuntevansa kaksi uskovaa miesta, toinen
baptisti, toinen ortodoksi. Haneen oli tehnyt
vaikutuksen se, etta mita tapahtuikin, he
pysyivat rauhallisina, toisin kuin muut hanen
tuttavansa. Keskustelimme koko matkan ja
saapuessamme sapatin nurkille, han oli
aanittamassa
puhelimensa
muistiin
suosittelemani seurakunnan osoitetta ja
jumalanpalveluksen aikaa. Muistattehan tata
Vitali-nimista
taksikuskia,
jota
Jumala
selvastikin on kutsumassa!
Hyväntekeväisyysjoulukuu
Lasten koululla on tapana joulukuussa kerata
rahaa hyvantekevaisyyteen. Viime vuonna
kerayksen kohteena oli sairas pikkutytto, jonka
hoitokustannuksiin kerattiin rahaa. Tana
vuonna hyvantekevaisyyskohteita on useita
erilaisia. Laurin luokassa oli kerayslipas, jonka
tuotolla
ostettiin
ruokapussit
parille
liikuntavammaiselle vanhukselle. Opettaja vei
ne itse vanhuksille.

Koko joulukuun ajan on myos erilaisia
maksullisia tyopajoja, joita voivat pitaa oppilaat
ja opettajat. Sade oli jo kylpypommipajassa,
Linnea
piparinkoristelussa
ja
Lauri
magneetinteossa. Viela on lettikampauspaja ja
uuden vuoden vohvelit jaljella. Tulossa on myos
myyjaiset ja huutokauppa, johon jokainen
luokka tuo jotain huutamisen arvoista.
Minusta on todella upeata, etta koulussa
panostetaan hyvantekevaisyyteen. Voisikohan
Suomenkin kouluihin saada jotain vastaavaa
ohjelmaan? Lapset saisivat kokemuksen
auttamisen ja antamisen ilosta.
Eilisessä sapatissa (Risto kirjoittaa)
Kiitos rukouksista! Aloitimme sapattikokoukset
uudessa paikassa Ekaterinskaja-kadulla 18.10.
lehtimajanjuhlan merkeissa. Olemme iloisia ja
Jumalalle kiitollisia Hanen johdatuksestaan, etta
loytyi uusi sapattipaikka. Paikalla oli meidan
jarjestajien
lisaksi
kolmekymmentakaksi
vierasta, joista juutalaisia kaksikymmenta.
Saarnan piti samassa paikassa sunnuntaisin
kokoontuvan seurakunnan Oleg-pastori, joka on
itsekin juutalainen. Oleg itse asiassa itse ehdotti
tata heidan tilaansa. Perjantai-ilta oli
sattumoisin vapaa.

Linnean luokka paatyi tukemaan oman
lippaansa kertymalla vahavaraisten elakelaisten
ilmaisruokalaa. Eilen opettaja, pari vanhempaa
ja osa oppilaista kavi viemassa hankitut tuotteet
perille ja tutustumassa paikkaan.
Saden luokka puolestaan osti koulutarvikkeita
ja kavi koko luokan voimin viemassa ne
nakovammaisten lasten sisaoppilaitokseen.
Siella
he
muun
muassa
kilpailivat
leikkimielisesti koulun asukkien kanssa.

Kuva. Lehtimajanjuhla uudessa paikassa.

Kuva. Lasten koulun pihamaa.

Sen jalkeen olemme pitaneet sapattikokouksia
saannollisesti joka perjantai-ilta klo 18.30.
Aikaisemmin emme voi aloittaa, koska
kristillinen kirjakauppa sulkee ovensa vasta klo
18, sulkee kirjahyllyt ja keraa huoneen keskelta
poydilta kortit ym. kirjakauppatavarat pois. Me
sitten alamme kantaa huoneeseen tuoleja ja
huoneen etuosaan Jura kiinnittaa Daavidin
tahden, jossa lukee venajaksi Juutalaiset

Jeesukselle. Huoneen etuosaan teemme poydan,
johon tulevat sapattikynttilat.
Yleensa tulemme paikalle jo klo 17.20-17.30
tekemaan
valmisteluja
takahuoneeseen:
Teevesi kiehumaan, ulko-oveen juliste, mehut ja
sapattileipa
valmiiksi
sapattikokouksen
alkusiunausta
varten,
lauluvihkot
ja
kolehtilaatikko esille ja tarkeimpana yhteinen
rukous ennen vieraitten saapumista. Hyvista
ohjeista huolimatta kaikki uudet eivat tahdo
aina loytaa perille, joten mina ja Vitali olemme
vuorotelleet kadulla, niin etta noin tunnin ajan
koitamme valilla vuorotellen paivystaa ulkona
ja ohjata etsivia perille.
Ensimmaisen juhlakokoontumisen jalkeen on
vieraita kaynyt hyvin vaihtelevasti kymmenesta
kahteenkymmeneenneljaan. Juutalaisia heista
on ollut kahdesta kymmeneen. Rukousta
edelleen kovasti tarvitaan. Saamme olla mukana
Jumalan tyossa. Inhimillisesti olemme monesti
iloinneet ja valilla olleet hieman pettyneita, kun
moni ei silla kertaa tullutkaan. Jotkut tulevat
vain juhliin tai jos olen heille silla kertaa
erikseen soittanut ja kutsunut mukaan. Siita
olen kuitenkin iloinnut, etta alkaa olla jo
muutamia, jotka tulevat mukaan saannollisesti
ihan oma-aloitteisesti. Saatilakin vaikuttaa: Kun
oli nollakeli ja voimakas, kylma viima Meren
suunnalta, niin silla kertaa moni jatti tulematta.
Vuosien saatossa olemme saaneet kadulla
ollessamme monia uusia kontakteja. Yleensa
teen puhelinsoittoja joka viikko. Talla viikolla
soitin viela tavallista enemman; luin yhden
Raamatunjakeen
ja
kutsuin
sapattiin.
Muutaman sairaan kanssa myos rukoilin
puhelimessa. Soittoyrityksia tein viikon aikana
lahes
sataviisikymmenta.
Noin
kuusikymmentaviisi henkiloa vastasi puheluuni.
Osalla on viela kotipuhelin, mutta moni kayttaa
jo kannykkaakin. Olen myos tehnyt ja
painattanut sapattikokouskutsuja.
Vastaan nyt siis naista uusista keskustan alueen
sapattikokouksista. Muilla kaupungin alueilla
on lisaksi muita kokoontumisia. Tama kaikki on
tehty Jews for Jesus (Juutalaiset Jeesukselle)
Odessan
osaston
taman
vuoden
toimintasuunnitelman mukaisesti. Tammikuun
alussa, kun teimme yhdessa vuosisuunnittelua,
tuli yhdeksi tavoitteeksi jakaa vastuita ja
jarjestaa
sapattikokouksia
eri
puolilla
kaupunkia. Olen nimenomaan organisaattori, en
saarnaaja. Yleensa sanon sapattikokouksen

alussa ja lopussa muutaman sanan ja luen
jonkun Raamatunkohdan.

Kuva. Lehtimajanjuhla uudessa paikassa.
Yleensa sapattikokouksissa Jura ja Arne
perheineen soittavat ja laulavat seka perinteisia
juutalaisia etta messiaanisia lauluja. Talla
viikolla he olivat tyomatkalla Kiovassa, joten
kutsuin sapattiin vieraaksi toisen Juran ja
vaimonsa Oljan. Olja lauloi kauniita, koskettavia
lauluja ennen ja jalkeen saarnan ja Jura piti
saarnan. Raamatunkohtana hanella oli se kohta,
missa Jeesus paransi sokean miehen. Han puhui
myos itsestaan samassa yhteydessa, koska
hanen oma kavelynsa on vaivalloista jalkojen
kehityshairion takia.
Nyt kun aloitimme lokakuussa uudessa
paikassa niin samalla myos mietin aika
tarkkaan illan kulkua ja ohjelmaa. Paakohdat
ovat entiset, mutta jotain hienosaatoa tein.
Kuten Marja jo kirjeen alussa mainitsi, niin nyt
olen kannustanut ihmisia viela jaamaan illan
lopuksi
vahaksi
aikaa
keskustelemaan,
kyselemaan ja tutustumaan toisiinsakin teen ja
piparien lomassa. Olin aiemmin huomannut,
etta moni kaipaisi enemman tallaista yhteista
aikaa. Olen myos kehottanut ihmisia tulemaan
luokseni illan lopuksi, jos heilla ei viela ole
Raamattua.
Eilisessa sapatissa oli toista kertaa mukana
juutalaismies nimeltaan Viktor. Viikko sitten
han pyysi saada itselleen Raamatun ja nyt sain
sen hanelle antaa kotona tutkittavaksi.
Toinenkin nuorempi juutalaismies tuli nyt jo
kolmatta kertaa. Hanelle olin jo ensimmaisella
kertaa antanut Raamatun kotiin vietavaksi.
Larissa oli illan viimeisena kotiin lahtenyt
vieras. Juttelin hanen kanssaan lopuksi

takarivissa ja annoin hanelle isokirjaimisen
Uuden Testamentin, joita olimme vastikaan
hankkineet. Marja ja lapset eivat talla kertaa
poikkeuksellisesti paasseet mukaan, kun
Akselilla on silmatulehdus. Marjan mainitsema
Anzhela tuli nyt mukaan toista kertaa ja
uskaltautui jo toiseen riviin kuuntelemaan
tarkkaavaisesti lauluja ja Jumalan Sanaa.
Yhden lisahaasteen tuo viela se, etta kun ovet
ovat avoimet, niin mukaan on tullut myos
jokunen niin sanottu kadunkulkija. Palvelemme
kaikkia tulijoita Jumalan Sanalla. Inhimillisesti
sitten kuitenkin huomaan miettivani, etta
onkohan tama nyt oikea paikka kaikille vai
voisimmeko auttaa heita jollain muulla tapaa.
Tahankin tarvitsemme kovasti viisautta.
Larissan kanssa jutellessani huomasin torakan
kulkevan seinaa pitkin ja ajattelin mielessani,
etta olikohan se aiemmin silla kohtaa istuneen
asunnottoman miehen mukanaan tuoma.
Illan lopuksi aina rukoilemme lyhyesti ennen
kotiinlahtoa. Yleensa meita on enemman, mutta
eilen loppurukouksessa oli mukana minun
lisakseni vain Vitali (JFJ), Dima (ko.
seurakunnasta) ja Joel. Joel on myos Kylvajan
lahetti, ja han on saanut ollut monessa mukana
taalla Odessassa nama noin puolitoista
kuukautta
odottaessaan
viisumikutsua
varsinaiselle kentalleen Jakutskiin.
Hanukkajuhla ja joulu
Hanukkajuhlaa vietamme uudessa paikassa
Ekaterinskaja-kadulla perjantaina 27.12. Joulun
laheisyyden vuoksi ajankohta on kyllakin
hieman hankala. 28.12. on sitten yhteinen Jews
for Jesus -hanukkajuhla ja 29.12. jarjestetaan
erityinen lasten hanukkajuhla lapsille ja
lapsiperheille. Naista kahdesta jalkimmaisesta
juhlasta, jotka jarjestetaan eri paikassa, en ole
vastuussa, mutta kiva olla niitakin yhdessa
jarjestamassa ja kutsumassa niihin etukateen
erityisesti juutalaisia.

Kiitokset
Kiitos etta luette naita kirjeitamme. Olemme
teista kaikista kiitollisia. Jumalan johdatusta
teille ja laheisillenne tahan juhla-aikaan ja
alkavaan uuteen vuoteen!
Risto ja Marja sekä lapset Sade 12v, Linnea 10v,
Lauri 8v ja Akseli 4v
Ajankohtaiset rukousaiheet:
Jews for Jesus (Juutalaiset Jeesukselle):
• Kiitos uudesta Odessan keskustan
sapattipaikasta ja siitä että toiminta on
lähtenyt hyvin käyntiin.
• Muistattehan Anzhelaa rukouksissanne,
että hän vastaanottaisi Jeesuksen omana
Messiaanaan! Lisäksi muut eilen sapatissa
olleet juutalaiset: Viktor, Larissa, Aleksei,
Julija, Mila, Lidija, Efim, Tamara ja se yksi
nuori mies.
• Viisautta ja johdatusta jatkossakin
kaikkeen organisointiin ja jokaiseen
perjantai-iltaan.
• Johdatusta puhelinsoittoihin, että nekin
avaisivat vastaajien sydämiä Jeesukselle.
• Hanukkajuhlat 27.12.-29.12.; että Jumala
johdattaisi paikalle juuri oikeat ihmiset ja
vetäisi heitä itse puoleensa.
Vammaistyö:
• Vammaistapaamisissa mukana olleet; että
Jumala itse vetäisi heitä puoleensa.
• Vladislaville viisautta; kuinka kertoa
Jumalasta ja Jeesuksesta.

Luterilaisessa seurakunnassa on puolestaan
jouluaattoillan jumalanpalvelus klo 17 ja
joulujumalanpalvelus joulupaivan aamuna
seminaarilla klo 10. Lapsilla joulupaiva 25.12.
on automaattisesti vapaapaiva koulusta ja
jouluaaton 24.12. otamme myos vapaapaivaksi.
Muuten lasten lomapaivat ovat talla kertaa
28.12.-12.1.
Kuva. Vladislav vammaistapaamisessa 25.11.

Luterilainen seurakunta:
• Kiitos että Oleg-pastori on taas
sunnuntaina kahden kuukauden
poissaolon jälkeen pitämässä
ehtoollisjumalanpalvelusta. Kiitos että
seurakunnan toiminta on sujunut hyvin
poissaolosta huolimatta.
• Jumalanpalvelukset, joulujuhla ja nuorten
toiminta, jota Oleg-pastori vetää.
• Jumalan johdatusta uuden tilan suhteen;
että löytyisi sopiva tila, sopivaan aikaan,
sopivasta paikasta. Että uusi tila olisi myös
vammaisille esteetön.
• Rukoilemme Aljonan puolesta, jonka on
vaikea päästä jumalanpalveluksiin kaupan
kassatyön vuoksi. Samoin miehensä
Leonidin puolesta, joka ei ole uskova, eikä
käy seurakunnassa. Tyttären Katjan
puolesta, jolta on konfirmaatio-opetus
jäänyt kesken.
Lähetit:
• Saden, Linnean ja Laurin koulunkäynti ja
luokkakaverit, Akselin esiopetus ja
kerhokaverit. Erityisesti suureen määrään
kotitehtäviä viisautta ja voimia.
• Että oleskelulupamme jatko olisi kunnossa
luvatusti 20.12.
• Terveyttä, viisautta, voimia ja joulurauhaa
koko perheelle.

Kuva. Jews for Jesus Jom Kippur juhla 11.10.
Vapaaehtoinen tuki
Vapaaehtoinen tuki Liedenpohjien tyolle
Ukrainan Odessassa Lahetysyhdistys Kylvajan
kautta.
Voit
kayttaa
seurakunnan
mukaista
viitenumeroa, jonka saa Kylvajan toimistosta
puhelimitse tai osoitteesta:
http://www.kylvaja.fi/lahjoita/
viitenumerolaskuri
Ilman viitetta kirjoita viestiin lahetin sukunimi
ja kotiseurakuntasi.

Ukraina:
• Ukrainan
ja
Venäjän
välinen
rauhanprosessi; että kaikki taistelut
saataisiin
vihdoin
loppumaan
ItäUkrainassa.

Kuva. Ikkunanakyma
kotipihaan.

syksyiseen

Odessan

