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-seurakunnan
uusi
jumalanpalveluspaikka
Chernomorkassa, joka on asuinkeskittymä jo
hieman Odessan ulkopuolella (aloitettu viime
syksynä).

Shalom! Kevät yllätti Odessassa!
Kevät yllätti meidät iloisesti täällä Odessassa.
Ensin oli pitkään viileää, mutta sitten yhtäkkiä
lämpötila nousi 10 astetta, niin että nyt on päivällä
jo plus 20 astetta lämmintä. Puunlehdet ja ruoho ja
kukat kasvavat ihan silmissä. Ensimmäiset punaiset
ja keltaiset tulppaanit ovat avautuneet pihalla. Vielä
kotimme ikkunasta kahdeksannesta kerroksesta
näkee alas pihalle lasten leikkipaikalle, mutta pian
puitten lehdet jo peittävät näkyvyyden. Lapset ovat
olleet innoissaan, kun on ollut hyvät kelit olla
pihalla. Yläkerran Anjan kanssa on ollut kiva käydä
myös naapuritalon leikkipaikalla.
Pesah - juutalaisten pääsiäinen
Sää ennen pääsiäistä oli vaihtelevaa. Jopa lunta
satoi. Niinpä kutsutraktaattien jakaminen Odessan
kaduilla ja toreilla ei ihan mennyt suunnitelmien
mukaan, mutta saimme kuitenkin kaikki 80 000
jaettua parin viikon aikana. Minäkin sain vielä lisää
jaettavaa eli jaoin kutsutraktaatteja yhteensä 10 000
kappaletta.
Välillä
olin
juutalaisen
kulttuurikeskuksen lähellä ja välillä yhden
oppilaitoksen lähellä, jossa oli paljon väkeä
liikkeellä päiväsaikaan.
Kutsussa oli kolme
pääsiäissederille:

ajankohtaa

ja

osoitetta

1. pe 30.3. klo 18.30 messiaaninen Luvattu maa
-seurakunta (Kotovskajan kaupunginosa)
2. la 31.3. klo 17.00 messiaaninen Uusi Jerusalem
-seurakunta (Cherjomushkinin kaupunginosa)
3. su 1.4. klo 10.00 Uusi Jerusalem

Kuva. Luvattu maa srk:n pääsiäissederiltä.
Neljäntenä vielä erikseen minulla oli kutsuja Jews
for Jesus (Juutalaiset Jeesukselle) -sederiin
perjantaina 30.3. klo 17 Keskushotellin salissa.
Useampana päivänä ja iltana myös soitin
juutalaiskoteihin ja kutsuin heitä pääsiäissederille.
Ahkera kutsujen jakaminen ja soittaminen tuotti
tulosta. Pääsiäisjuhlia vietettiin neljään kertaan.
Perjantain molempiin sedereihin tuli noin 110
henkeä, lauantain sederiin lähes 180 henkeä ja
sunnuntainakin
oli
osallistujia vielä
30.
Osallistujista juutalaisia oli noin 40-50 %.
Keskushotellin sali täyttyi JFJ-sederissä ääriään
myöten. Kun jo hyvin vanha juutalaisnainen
Tamara vielä saapui kepin kanssa myöhässä, niin
viimeinenkin tuoli täyttyi. Tunnelma oli tiivis, ja
vieraita siis kaikkiaan 110. Mukaan tuli niin
vanhoja tuttuja kuin myös ensi kertaa mukaan
uskaltautuneita. Jotkut heistä rukoilivat myös
katumusrukouksen ja vastaanottivat Jeesuksen
omaksi Messiaakseen.
Myös Jeesus opetuslapsineen vietti juuri sederateriaa (Luuk 22:14-16): Kun hetki koitti, Jeesus
kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa. 15 Hän
sanoi heille: "Hartaasti olen halunnut syödä
tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen
kärsimystäni. 16 Sillä minä sanon teille: enää en
syö pääsiäisateriaa, ennen kuin se saa
täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa."
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kanssa ja oli tällä kertaa jotenkin hyvin kriittinen ja
sanoi, että Uusi Testamentti on vain kristityille, ei
juutalaisille. Hän oli käynyt vierailevan pastorin
seurakunnassa, mutta sanoi ettei ollut pitänyt siitä.
Hänen äitinsä on juutalainen ja isä muslimi. Hän
on ollut viisi vuotta vankilassa.
Viime viikon puolella oli torstaina JFJ
vapaaehtoispäivä eli menimme kadulle jakamaan
traktaatteja yhdessä eri seurakunnista mukaan
tulleiden
vapaaehtoisten
kanssa.
Lopuksi
kokoonnuimme kaikki JFJ:n toimistolle pizzan
ääreen ja rukoilemaan.
Kuva. Uusi Jerusalem srk:n pääsiäissederiltä.

Koulukuulumisia

Välillä sairastimme

Linnea ja Sade ovat päässeet mukavasti sisään
uuden koulun touhuihin. Ulkoaopettelut eri kielillä
(englanniksi, venäjäksi ja ukrainaksi) teettävät
kuitenkin kovasti työtä iltaisin niin tytöille kuin
Marjalle. Niitä on nyt aikaisempaa enemmän tässä
uudessa koulussa, vaikka muuten kaikki on
paremmin. Huomenna on erikoispäivä, kun tekevät
retken puistoon. Säätiedotus lupaa max 20 astetta,
mutta tuulta 9 m/s. Tytöt tykkäävät kovasti
askartelusta. Niinpä molemmat osallistuvat
uudessa koulussa oppituntien jälkeen kahtena
päivänä askartelukerhoon. Ovat tehneet siellä esim.
pääsiäiskoristeita. Nyt on meneillään kukkien teko
ohuesta silkkinauhasta.

Heti Jews for Jesus pääsiäissederin jälkeisenä
iltana sairastuin influenssaan, ja kuumetta minulla
oli noin 39 astetta. Jumala tämänkin tiesi, etten
sairastunut ennen sederiä. Sairastimme itse asiassa
koko perhe. Osa oli sairaana jo ennen sederiä, niin
ettei muu perhe päässyt mukaan. Varsinkin Laurilla
ja Akselilla oli kova yskä ja kuumetta. Olimme
kaikki
jo
suurinpiirtein
terveitä,
mutta
toissapäivänä Sadella ja Marjalla alkoi korvakipu.
Niinpä Sade on ollut jo kaksi päivää poissa
koulusta.
Täytin 31.3. pyöreät 50 vuotta. Merkkipäivä
hurahti siis ohi sairastellessa. Ja niin ne vuodetkin
ovat hurahtaneet aikamoista vauhtia. Luterilaisessa
seurakunnassa on tapana jumalanpalveluksen
jälkeen
antaa
onnittelukortti
ja
rukoilla
syntymäpäiväsankareiden puolesta. Akselikin täytti
2.4. jo kolme vuotta ja sai jälkikäteen lahjaksi
potkulaudan. Toistaiseksi on sillä harjoitellut
sisätiloissa.
Perjantain Jews for Jesus sapattikokoukset
Nyt pääsiäisen jälkeen olemme pitäneet jo pari
tavallista Jews for Jesus (JFJ) sapattikokousta
pejantai-iltaisin.
Ensimmäisessä
meitä
oli
valitettavasti vain 25 henkeä. Nyt toisessa jo
enemmän, kun soitin torstai-iltana uudestaan
kaikille pääsiäissederillä olleille juutalaisille. Osa
heistä tulikin taas mukaan ja meitä oli yhteensä
noin 40 henkeä.
Viime viikkoina sapateissa käyneistä on jäänyt
mieleen erityisesti David, joka tuli ensimmäistä
kertaa mukaan viikko ennen juutalaisten pääsiäistä.
Tuossa sapatissa oli puhumassa vieraileva pastori
ja David rukoili katumusrukouksen. Nyt viimeksi
perjantaina David puhui sapatin jälkeen Arnen

Siunattua kevättä teille kaikille ja läheisillenne!
Kiitos paljon kaikesta mukanaolostanne!
Odessan terveisin,
Risto ja Marja sekä lapset Sade 11v, Linnea 9v,
Lauri 6v ja Akseli 3v
Ajankohtaiset rukousaiheet:
• Kiitos kaikista pääsiäissedereille tulleista.
Erityisest niistä jotka ottat tastaan
Jeesuksen omana Pelastajanaan.
• Että pääsiäissedereille tulleet toisitat käydä
säännöllisest JFJ-sapatkokouksissa tai
messiaanisissa seurakunnissa
• JFJ-sapatkokoukset ja messiaanisten Uusi
Jerusalem ja Lutattu maa seurakunten
jumalanpaltelukset
• Shatuot-juhlat: Jews for Jesus 18.5.,
Lutattu maa 18.5., Uusi Jerusalem 19.5. ja
20.5.
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Johdatusta
katukohtaamisiin
ja
puhelinsoittoihin ennen shatuota ja itse
juhliin, niin että moni juutalaisen kansan
jäsen toisi kuulla ja ottaa tastaan
etankeliumin Israelin kansan Pelastajasta,
Messiaasta
Luterilainen seurakunta etsii uutta tlaaa että
löytyisi sopita tla sopitalta alueelta (tällä
hetkellä kokoonnutaan asunnossa)
Lut. seminaristen pappisopiskelut ja tuletat
sijoituspaikat
Vammaistapaaminen 14.5., Vladislatille
siunausta työhön ja tammaisten puolesta
joiden luo tehdään kotkäyntejä
Kiitos uudesta koulusta ja sopeutumisesta.
Linnealle ja Sadelle edelleen rohkeutta
tenäjän kielen puhumiseen ja käyttämiseen
ja suoriutumista kaikista kottehtätistä ja
ulkoaopetteluista
Tyttöjen katerit: naapurin Anja, Masha, Jaffa
ja Jeta ja uudet koulukaterit
Lasten kastatus ja kaikki kotasiat. Riston
katuetankelioint ja kirjalliset työt
Kaikkien terteys
Krimin
ja
Itä-Ukrainan
tlanteeseen
rauhanomainen ratkaisu
Itä-Ukrainasta paenneen Natashan ja hänen
poikansa puolesta, jotka otat nyt siellä
mummolassa 30.4. saakka. Toissa yönä oli
pitkästä aikaa kuuluunut sodan ääniä ja
läheisen kaupungin asukkaat olitat istuneet
kellareissa pommisuojissa.

Vapaaehtoinen tuki
Vapaaehtoinen tuki Liedenpohjien työlle Ukrainan
Odessassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta.
Voit käyttää seurakunnan mukaista viitenumeroa,
jonka saa Kylväjän toimistosta puhelimitse tai
osoitteesta:
http://www.kylvaja.fi/lahjoita/viitenumerolaskuri

Ilman viitettä kirjoita viestiin lähetin sukunimi ja
kotiseurakuntasi.

Lähetyksen kesäpäivät:
Ensi kesän Lähetyksen kesäpäiviä vietetään
Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa 15.17.6.2018. Ohjelma ja muita lisätietoja löytyy
https://www.kylvaja.fi/lahetyksen-kesapaivat

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

