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- Seder, miten sitä juhlivat Jeesus ja hänen
opetuslapsensa?
- Jeesus pääsiäislampaana
Jerusalemin
loppuminen

temppelin

uhrikäytännön

Afikomen
seremonia
(keskimmäinen
matsanpala taitetaan kahtia, kääritään liinaan,
piilotetaan ja otetaan taas myöhemmin esille).

Shalom! Terveisiä Odessasta!
Alkuvuosi
on
mennyt
vauhdikkaasti.
Juutalaisten pääsiäinen alkaa jo olla ovella. Se
on maalis-huhtikuun vaihteessa. Niinpä viime
viikolla sain Jews for Jesus -viikkokokouksessa
oman osuuteni kutsutraktaateista jaettavaksi.
Osuuteni on tällä kertaa noin 10 000, kun väkeä
on tavallista vähemmän. Kaikkiaan jaamme
kutsutraktaatteja 50 000. Sää vain näyttää
olevan lähipäivinä aika lailla huono. Siksi
itsekin aloitin jo viime viikolla torstaina ja
perjantaina niitä jakamaan. Ilma oli vielä
mukavan keväinen. Torstaina oli paljon
erityisesti juutalaisia liikkeellä. Olisivatkohan
sitten
lukeneet
säätiedotuksesta,
että
kylmenevää oli luvassa. Jaoin siis kutsuja
messiaanisten seurakuntien pääsiäisjuhliin.
Moni, erityisesti juutalainen, pysähtyi sen
verran, että antoi yhteystietonsa. Pysähtyneille
annoin messiaanisten seurakuntien kutsun
lisäksi kutsun Jews for Jesus (Juutalaiset
Jeesukselle) -sederiin eli pääsiäisaterialle ja
kotiin luettavaksi 4-sivuisen Bsora Tova – Hyvä
uutinen -lehden, jonka aiheena on: Miten tämä
yö eroaa kaikista muista öistä? Lehdessä on
selitykset ja kappaleet seuraavista aiheista:
- Miksi käärimme kolme matsanpalaa yhteen
liinaan?
- Miksi sederillä murretaan juuri keskimmäinen
kolmesta matsan palasta?
Missä
on
pääsiäislampaamme
pääsiäisuhrimme nykyään?

tai

Myös yksi juutalaisen kulttuurikeskuksen
eläkkeellä oleva organisaattori pysähtyi
juttelemaan kanssani. Ensi kerran keskustelin
hänen kanssaan bussimatkan aikana muutama
vuosi sitten, kun olin matkalla keskustaan.
Sittemmin olen törmännyt häneen useasti. Voitte
rukoilla kaikkien tapaamieni juutalaisten
puolesta, että Jumala vetäisi heitä puoleensa,
niin että he kääntyisivät juutalaisen Messiaan,
Jeesuksen, puoleen, ja että heillä olisi halu ja
mahdollisuus tulla mukaan pääsiäisjuhliin.
Lauantaina ulkona auringon paisteessa
Melkein jo kevät pääsi alulle, kun lauantaina
yhtäkkiä oli jo plus 16 astetta. Minut oli kutsuttu
juuri sinä päivänä lut. srk:n Oleg-pastorin luo
miestenpäivään. Niinpä saimme viettää aikaa
ulkosalla auringonpaisteessa. Vladislav, joka
tekee vammaistyötä, oli liikkeellä autolla ja
keräsi meidät muut mukaan matkan varrelta.
Oleg kun asuu aika kaukana kaupungin
ulkopuolella. Hänellä on vaimo Viktoria ja
puolivuotias
Natanael-vauva.
Sunnuntain
jumalanpalveluksessa Natanael oli Olegin
sylissä lopun Herran siunauksen aikaan.
Miestenpäivä alkoi siten, että saimme kuulla
Aleksanderin tekemän esityksen tulevan
pohdiskelun
pohjaksi
aiheesta
kaupunkiseurakunnan
lähetystyö.
Sitten
kävimmekin jo grillaamaan ja ruokailemaan
ulos laitettujen pöytien ääreen. Aurinko paistoi.
Sitten otimme pöydälle esiin seurapelin, ja
myöhemmin iltapäivällä, kun alkoi jo
viilenemään, siirryimme sisätiloihin pelaamaan
vielä toista peliä. Lopuksi saimme vielä kakkua
ja kahvia ja rukouksen jälkeen lähdimme illalla
paluumatkalle. Oli jo alkanut sataa vettä.
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Linnea ja Sade koulussa

Jumalanpalveluksessa

Lauantai 17.3. oli poikkeuksellisesti koulupäivä,
joten ennen miestenpäivään lähtöä vein Linnean
ja Saden koululle. Naistenpäivä, torstai 8.3., on
täällä tärkeä juhlapäivä, joten silloin oli myös
koulusta lomapäivä. Myös perjantai 9.3. oli
lomaa, joten se koulupäivä korvattiin nyt sitten
lauantaina.

Sunnuntaina
olimme
sitten
jumalanpalveluksessa ja Marja piti vuorollaan
pyhäkoulua. Aiheena oli yhdeksän ensimmäistä
vitsausta. Pyhäkouluhuoneessa oli nyt ensi
kertaa käytössä cd-soitin, joten Marjalla oli
mukana myös venäjänkielisiä Jippii-levyjä.
Kotiin päästyämme yläkerran Anja tuli lasten
kanssa leikkimään. Anja on mieluinen vieras ja
leikit
sujuu.
Lauria
käytin
jalkapalloharjoituksissa läheisellä koululla.
Lauri pitää jalkapallon pelaamisesta ja on joku
kerta tehnyt monta maaliakin. Illalla oli sitten
vielä Sadella ja Linnealla läksyjä ja ulkoa
opetteluja Marjan avustuksella, ja Laurikin teki
omia tehtäviään. Akseli on vikkelä pieni poika,
pääsee kiipeämään vaikka minne ja tekee
sängyllä kuperkeikkaa. Lauri ja Akseli
puuhaavat mielellään yhdessä, mutta silti itkua
tulee välillä milloin mistäkin.

Kiitos rukouksista lasten koulunkäynnin
puolesta!
Kävin
uudessa
koulupaikassa
kysymässä heti tammikuun alussa, ja siellä oli
vapaana juuri yksi paikka Linnealle 2. luokalta
ja Sadelle 4. luokalta. Näin Jumala siis johdatti
hienosti tässäkin asiassa ja juuri oikeaan aikaan.
Tammikuussa tuli yksi viikko lisää lomaa, kun
täällä oli tuhkarokkoepidemian vuoksi kaikki
koulut suljettuna. Vanhassa koulussa oli
luokassa 40 lasta, tässä uudessa 16-20. Ruoka
on parempaa. Vessat ovat myös tavalliset, eikä
vain pelkkä reikä lattiassa niinkuin vanhassa.
Mikä tärkeintä, ilmapiiri ja luokkakoko uudessa
koulussa on sellainen, että siellä on lastemme
paljon helpompi puhua venäjänkielellä. Alku on
ollut hyvin lupaava. Toki rukousta kovasti
edelleen kaivataan, koska koulunkäynti on täällä
Suomea paljon vaativampaa ja opetusmetodit
erilaiset, mm. paljon ulkoa opettelua. Aina ei ole
aamulla niin helppoa lähteä kouluun. Uusikaan
koulu ei ole niin kaukana etteikö sieltä voisi
myös kävellen tulla kotiin. Opetuskielenä säilyy
venäjänkieli. Lisäksi opetetaan ukrainaa,
englantia ja ranskaa. Vanhassa koulussa Sade
olisi myös joutunut ensi lukuvuonna 2. vuoroon
tilojen vähyyden vuoksi.
Lauantaina naapurin Anja oli lähtenyt hakemaan
Marjan, Akselin ja Laurin kanssa tyttöjä
koululta, ja olivat sitten leikkineet ulkona kun
oli lämmintä.
Linnean ja Saden luokilla oli molemmilla omat
naistenpäiväjuhlansa päivää tai paria etuajassa.

Kuva. Saden luokan naistenpäiväjuhla.
Takatalvi täällä Mustanmeren rannallakin
Lauantaina oli tosiaan max 16 astetta, mutta
sitten su-ma välisenä yönä jo miinus 6 astetta, ja
lunta satoi taas maahan. Huomiselle tiistaille on
luvattu runsasta lumisadetta.

Kuva. Linnean luokan naistenpäiväjuhla.

Pääsiäissederit
Tänä vuonna päätimme järjestää Jews for Jesus
(Juutalaiset Jeesukselle) -sederin perjantaina
30.3. klo 17 Keskushotellin salissa. Hotellin ja
salin sijainti Odessan keskustassa on todella
hyvä. Itse hotelli on neuvostoaikainen ja jo
parhaat päivänsä nähnyt, mutta ihan asiallinen.
Samassa salissa pidetään Jews for Jesus
-sapattikokous joka perjantai. Kutsumme
sederiin uusia juutalaisia, jotka joskus ovat
yhteystietonsa kadulla antaneet. Toivomme ja
rukoilemme että mukaan tulisi uusia, ja että
ainakin osa heistä voisi alkaa käymään
sapateissa säännöllisesti kuulemassa Jumalan
Sanaa. Igor ja Galina ovat matkoilla, joten olen
juhlasta kokonaisvastuussa. Itse sederin vetävät
Gennadij ja Larissa.
Tähän perjantain sederiin emme tilan vuoksi
jakaneet kutsuja avoimesti kadulla, vaan annoin
niitä vain kadulla pysähtyneille juutalaisille ja
lisäksi teen puhelinsoittoja juutalaiskoteihin.
Sata henkeä kyllä juuri ja juuri mahtuu
tarvittaessa. Tällä viikolla torstaina myös
laitetaan tiedossamme oleviin osoitteisiin
postitse kutsu niin Jews for Jesus -sederiin kuin
messiaanisten seurakuntien juhlatilaisuuksiin,
joiden otsikkona on Jeeus Kristus juutalaisessa
pääsiäisessä.
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Siunattua pääsiäistä
läheisillenne!

teille

kaikille

ja

Kiitos
paljon
kaikesta
tuestanne
ja
mukanaolostanne!
Kiitos
rukouksistanne,
sähköposteista, kirjeistä ja korteista jouluna ja
taloudellisesta työmme tuesta Kylväjän kautta.

•
•
•

Luvattu maa 18.5., Uusi Jerusalem 19.5.
ja 20.5.
Johdatusta
katukohtaamisiin,
puhelinsoittoihin ja juutalaisiin juhliin,
niin että moni juutalaisen kansan jäsen
voisi
kuulla
ja
ottaa
vastaan
evankeliumin
Israelin
kansan
Pelastajasta, Messiaasta.
Kiitos lut. seurakunnan järjestämästä
lasten joulujuhlasta ja siitä että myös
lasten ystävät Anja, Masha ja Mark
pääsivät mukaan
Luterilainen seurakunta etsii uutta tilaa; että
löytyisi sopiva tila sopivalta alueelta (tällä
hetkellä kokoonnutaan asunnossa)
Lut. seminaristien pappisopiskelut ja tulevat
sijoituspaikat
Vammaistapaaminen 14.5., Vladislaville
siunausta työhön ja vammaiset joiden luo
hän tekee kotikäyntejä
Kiitos että oleskelulupamme uusittiin
26.2.
Kiitos uuden koulupaikan löytymisestä
Sadelle ja Linnealle ja rohkaisevasta alusta
Lapsille edelleen rohkeutta venäjän kielen
puhumiseen
ja
käyttämiseen
ja
suoriutumista kaikista kotitehtävistä ja
ulkoa opetteluista
Tyttöjen kaverit: naapurin Anja, Masha,
Jaffa ja Jeva ja uudet koulukaverit
Lasten kasvatus ja kaikki kotiasiat. Riston
katuevankeliointi.
Perheenjäsenten terveys.
Rauhaa maahan, Itä-Ukrainan sotatoimien
loppumisen puolesta.

Odessan terveisin,
Risto ja Marja sekä lapset Sade 11v, Linnea 9v,
Lauri 6v ja Akseli 2v (2. huhtikuuta 3v)
Rukousaiheemme keväälle:
•

•

•

Kadulla viime viikolla tavatut juutalaiset,
jotka antoivat yhteystietonsa: Jakov,
Zhosana, Moisei, Ljudmila, Efim, Sofija,
Edvina, Larisa, Valentin, Igor, Viktor,
Nikolai, Igor, Lidija, Mihail, Svetlana, Vera,
Valentina, Simeon, Serafima, Zhanna,
Marina, Nina, Josif ja Avrora
Pääsiäiskampanja
19.3.-29.3
ja
sederit: Jews for Jesus 30.3., Luvattu
maa 30.3., Uusi Jerusalem 31.3. ja 1.4.
Shavuot-juhlat: Jews for Jesus 18.5.,

Rukouskortit:
Rukouskortti lähetetään sähköpostitse viikottain.
Korttiin on koottu ajankohtaisia rukousaiheita
työalueilta ja kotimaasta, vuorollaan jokaiselta
alueelta. Rukouskortin voi tilata osoitteesta
rukoukset@kylvaja.fi

HUOM!
Lähtisitkö lähetystyöhön? Hae ensi syksyn
lähetyskurssille 31.3. mennessä..
www.kylvaja.fi/rekry

