Marja ja Risto Liedenpohjan ystavakirje,
Liedenpohjassa 6.8.2022 (kuvassa olemme viela
Odessassa Mustanmeren rantamilla).

Shalom! Toivotamme teille kaikille Jumalan
rauhaa
tässä
rauhattomassa
maailmanajassa!
Kuinka kesanne on mennyt? Meilla ihan hyvin.
On ollut leireja ja Sade paasi kesakuussa jo
ripille. Marjan synttarit oli 30.7. ja 31.7. Lauri
taytti jo 11 v. Pienta vastoinkaymistakin on
ollut, kun vasempaan jalkaani (Risto) tuli pieni
kolmion muotoinen murtuma. Ensin nelja
viikkoa kovapohjaista kenkaa, mutta ei se
vielakaan kunnossa ole puolentoista kuukauden
jalkeen. Edelleen turvotusta ja haittaa
kavelemista. Sitten tuli viela vasempaan jalkaan
laskimotukos. Kuulemma murtuma edesauttaa
sen syntymista. Tytoilla oli myos vastikaan
koronaa. Sadella se meni ohi ilman kuumetta.
Linnealla nousi sen sijaan ensin kova kuume,
mutta tuntuu sekin nyt onneksi aika akkia
menevan ohi. Talla viikolla teimme myos
aanityksia seuraavaan YouTube-sapattiin.
Jumalan johdatuksessa
Jumala johdatti meita siina, etta tulimme
Suomeen juuri oikeaan aikaan. Taivaan Isa tiesi
mita oli tulossa. Saimme ulkoministeriolta
viestia, etta kaikkien suomalaisten tulee poistua
maasta ja niinpa lensimme Suomeen lauantaina
19.2. AirBalticilla Odessa-Riika ja Riika-Helsinki,
kun sitten jo torstaiaamuna 24.2. alkoi Putinin
maaraama suurhyokkays Ukrainaan, ja kaikki
lennot peruutettiin. Kylla se yllatti ja jarkytti

meita.
Olette varmasti tiedotusvalineista nahneet ja
lukeneet sodan kauheuksista. Tilanne on ollut ja
on edelleen hirvittava monissa kaupungeissa.
Niissakin kaupungeissa, joissa ei ole tapahtunut
taystuhoa, ihmiset joutuvat jatkuvasti olemaan
varuillaan, kun tulee ilmahalytyksia ja
pommituksiakin.
Jatkuva
aivan
kuin
halytystilassa oleminen ei voi olla vaikuttamatta
ihmisiin. Epatietoisuus ja huoli tulevasta voi
myos olla raastavaa, kun ihmiset eivat tieda
onko oma kotipaikka seuraava pommitusten ja
hyokkaysten kohde. Se koskee myos meidan
Ukrainan
kotikaupunkiamme
Odessaa.
Vammaistyontekija Vladislav pyysi rukoilemaan
ihmisten henkisen hyvinvoinnin puolesta.
Odessa on Jumalan armosta saastynyt
pahimmalta, mutta myos siella on ollut usein
ilmahalytyksia, ja kohteita on pommitettu. On
myos ollut lahellakin tapahtuneita rajahdyksia.
Odessan luterilaisen seurakunnan pastori Oleg
Schewtschenko kirjoitti meille: ”Rauhaa teille,
lahella rajahti. Naimme sen... Tuli hyvin
voimakas paineaalto, mutta Jumala armahti."
Olegin vaimo ja lapset ovat turvassa Saksassa,
mutta he ovat olleet erossa toisistaan nyt jo
monta kuukautta.
Leonid Vasserman, messiaanisen seurakunnan
pastori kirjoitti: ”Kahdeksas rajahdys oli niin
voimakas, etta talo tarisi, pihalla autojen
varashalyttimet alkoivat ulvoa ja sisallani kaikki
tuntui puristuvan kokoon." Hankaan ei ole
tavannut vaimoaan moneen kuukauteen.
On
jarkyttavaa
mita
hyokkayssota
ja
siviilikohteiden pommitus voi saada aikaiseksi.
Vaikka Odessa on saastynyt pahimmalta, niin
yksikin ohjus voi tuottaa suurta tuhoa ja
inhimillista karsimysta. Odessan kotimme
naapurissa perheen aiti, 3-kuukautinen vauva ja
isoaiti kuolivat paikallisen paasiaisen aikaan
ohjusiskussa, silla aikaa kun perheen isa oli
ostamassa ruokaa perheelleen. Meidankin
lapsemme ovat usein kayneet leikkimassa tuon
naapurikerrostalon pihalla. Kirjoitus Odessan

Yhteystiedot:
Risto & Marja Liedenpohja, Hollitie 905, 34930 Liedenpohja. - Sähköposti: risto.liedenpohja@kylvaja.fi
Henkilökohtainen sähköposti: Risto rliedenpohja@yahoo.com Marja mliedenpohja@yahoo.com
Osoitteenmuutokset Kylväjän toimistoon p. 09-253 254 00 tai osoitteenmuutokset@kylvaja.fi

tapahtumista: https://www.is.fi/ulkomaat/art2000008774270.html
Muistetaan rukouksin niin taman kuin
meidankin kerrostalomme asukkaita seka
kaikkia pelon alla elavia ukrainalaisia. Taalta
Suomesta kasin voimme olla yhteisessa
rukousrintamassa.

”Hyvaa paivaa! Olen valtavan kiitollinen kaikille
lansimaiden kristityille, jotka auttavat meita
vammaisia tana vaikeana aikana, sodan aikana.
Olemme aarettoman kiitollisia teille! Suuret
kiitokset!”

Apua pakolaisille, vammaisille ihmisille ja
muille avuntarpeessa oleville!
Vammaistyontekija Vladislav Smokvin ja hanen
poikansa ovat edelleen Odessassa. He ovat
voineet
auttaa
yhdessa
pastorien
ja
vapaaehtoisten kanssa seka pakolaiseksi
lahtevia etta Odessaan jaaneita vammaisia
ihmisia. Vaimonsa Natashan Vladislav toimitti
pois maasta Saksaan. Hanella oli vaikeaa.
Heti suurhyokkayksen alussa myos Odessan
lahikaupunkeja pommitettiin. Niista haettiin
ihmisia
turvaan
Odessan
luterilaiselle
seminaarille, jossa heille tarjottiin ruokaa ja
yopymissija.

Kuva. Turvassa seminaarilla.
Seuraavana paivana heidat autettiin Romanian
rajalle. Silla aikaa jo uusi ryhma pakolaiseksi
lahtevia tuli seminaarille. Tallaisia pakolaiseksi
lahtevia ryhmia koottiin useita. Monesta
perheesta lapset ja naiset paasivat turvaan,
mutta traagista on se, etta ei ole taytta
varmuutta siita, etta he viela joskus tapaavat
isansa ja miehensa.
Monet vammaiset ihmiset ovat jaaneet
Odessaan, ja heita Vladislav on nyt voinut
avustaa pakolaisten lisaksi mm. ruoka- ja
laakeavulla. Saimme Vladislavin kautta myos
kiitoksen apua vastaanottaneelta:

Kuva.

Apua

vammaisille

ihmisille.

Kylvaja aloitti avustuskerayksen, jolla on jo
avustettu monia pakolaiseksi lahteneita seka
Odessaan jaaneita vammaisia ihmisia ja muita
avun tarpeessa olevia. Tasta voi halutessaan
ottaa
osaa
heidan
auttamiseensa:
https://www.kylvaja.fi/osallistu/lahjoita/autaukrainaa/
Leonid Vasserman, messiaanisen seurakunnan
johtaja, kirjoitti: ”Saarnaamme Jumalan Sanaa,
rukoilemme ihmisten puolesta ja autamme
heita silla, mita kukakin tarvitsee, toivoen
voivamme nain valittaa heille Jumalan
rakkautta. Viime viikolla autoimme 40 perhetta.
Joukossa oli monilapsisia perheita, iakkaita
ihmisia ja perheita, joissa joku sairastaa.
Jatkamme jumalanpalvelusten viettamista.
Iloitsemme siita, etta niista 14 henkilosta, jotka
vastaanottivat
Jeesuksen
Messiaanaan
purimina, kuusi on ollut sen jalkeen jokaisessa
seurakunnan
kokoontumisessa
mukana.
Jatkamme ihmisten ohjaamista armahtavan Isan
ja kaiken lohdutuksen Jumalan luo.”
2.Kor.1:3-4: Ylistetty olkoon meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava
Isä
ja
runsaan
lohdutuksen
Jumala!
Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme,
niin että me häneltä saamamme lohdutuksen
voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa
olevia.

Kuva. Apua monilapsisille perheille.
Pekka Simojoki ja ystävät: He eivät koskaan
sydäntämme saa
Myos Pekka Simojoki ja ystavansa antoivat omat
talenttinsa
kayttoon
apua
tarvitsevien
ukrainalaisten
hyvaksi.
Mukana
myos
ukrainalainen
5-v
Solomiatytto:
https://youtu.be/NRWvgCxfEKI
Laulua voi lahettaa eteenpain ystaville.
Huom! Ukrainalaisille voi lahettaa tueksi ja
rohkaisuksi tata laulun versiota missa on
ukrainanja
venajankieliset
tekstit: https://youtu.be/RhRNrswfT0c
Työ jatkuu!
Olemme voineet olla yhteydessa ystaviimme,
kontakteihimme ja tyotovereihimme Odessassa.
Odessaan jaaneet ystavamme ovat kunnossa.
Myos heista osa on lahtenyt pois maasta.
Korona-aikana kayttoon otetut etatyotavat ovat
edelleen hyvin kayttokelpoisia. Valmistamme
mm. yhteistyossa Odessan ystaviemme ja
tyotovereidemme kanssa YouTube-sapatteja ja juutalaisia juhlia. YouTube-kanavalle tulevat
aina uusimmat sapatit ja juutalaiset juhlat. Niita
voi katsoa tasta alta klikkaamalla. Mukana on
aina
myos
Marjan
laulu:
https://www.youtube.com/channel/UCveKvAT
CbxkHNkFtUwCl7mA
Rukous jatkuu!
Rukous on nyt ensiarvoisen tarkeaa. Sita
voimme tehda kaikki taalta Suomesta kasin.

Odessan luterilaisen seurakunnan Roma 20-v
on puolustamassa maataan sodassa hyokkaajaa
vastaan. Tunnemme hanet 5-vuotiaasta
pikkupojasta alkaen. Han lahetti seurakunnan
ryhmaan
tarkean
viestin
rukouksen
merkityksesta:
”Haluan sanoa suuret kiitokset kaikille, jotka
rukoilevat ja pyytaa, etta eivat lopettaisi. Jumala
tekee elamassani ihmeita, joista haluan kertoa
palattuani kotiin. Suuret kiitokset kaikille ja
jokaiselle teista. Olkaa hyvat ja valittakaa
vilpittomat kiitokseni eri puolilla maailmaa
asuville ystavillenne, jotka rukoilevat. Pyytakaa
minun puolestani, etta eivat lopettaisi. Kun on
kahdesti ollut mahdollisuus jattaa hyvastit
elamalle, niin alkaa todella arvostamaan tata
lahjaa. Olen kiitollinen Jumalalle joka paivasta,
tunnista, minuutista, sekunnista. Valitettavasti
tamakaan ei mene ohi jalkia jattamatta, mutta
olen hengissa yksin Hanen ansiostaan. Kunnia
Herrallemme ja Vapahtajallemme Jeesukselle
Kristukselle!”
Tulevaisuus?
Tulevaisuuttahan me emme nae, mutta siita
huolimatta saamme olla kaikki rauhallisin
mielin Jumalan kammenella.
RUKOUSAIHEITA:
• Rukoillaan Ukrainan maan ja kansan puolesta,
että maahan tulisi pian rauha ja
jälleenrakentaminen voisi alkaa.
• Pyydetään presidentille ja muille päättäjille ja
vallanpitäjille viisautta, isänmaataan puolustaville,
kuten lut. srk:n kahdelle Romalle, uutta voimaa ja
rohkeutta ja varjelusta.
• Ole Herra lähellä niitä, jotka ovat jääneet sodan
jalkoihin tai joutuneet pakenemaan kodeistaan.
Auta uuteen alkuun ja anna toivoa huomiseen.
Varjele heidän sydämensä vihalta ja
katkeruudelta. Kiitos salatusta työstäsi, jota teet
ihmisten sydämissä kaikkien vaikeuksienkin
keskellä.
• Siunaa Leonidin luotsaamaa messiaanista
seurakuntaa ja Oleg-pastorin johtamaa luterilaista
seurakuntaa sekä heidän tekemäänsä
evankeliointi- ja avustustyötä. Kiitos uusista
ihmisistä, jotka ovat ottaneet Sinut vastaan
Vapahtajanaan.

• Pyydetään Aleksandr-piispalle paranemista
sairaudesta.
•Siunaa Vladislavin tekemää vammais- ja
avustustyötä.
•Rohkaise meitä lähestymään lähellämme asuvia
ukrainalaisia ja ystävystymään heidän kanssaan.
• Johdata siinä onko Ukrainaan palaaminen
mahdollista ja anna viisautta työn haasteisiin sekä
auta käyttämään aikamme oikein.
• Terveys ja seuraavien YuoTube-sapattien
valmistaminen
Siunauksin ja terveisin,
Risto ja Marja sekä lapset Sade 15v, Linnea 13v,
Lauri 11v ja Akseli 7v
TERVETULOA MUKAAN kuulemaan työstämme ja
Ukrainan tilanteesta:
Ti 30.8. KUUSANKOSKI klo 18 Ukrainan
lähetysilta Kuusankosken seurakuntatalo,
Valtakatu 43.
Su 11.9. POMARKKU klo 10 jumalanpalvelus,
Pomarkun vanha kirkko, Vanhatie 13. Klo 11.15
”Lähetystyön päivä seurakuntakodilla”,
Törmäläntie 1.
Su 18.9. ESPOO, TAPIOLA jumalanpalveluksen
jälkeen noin klo 11.30 kahvit ja lähetystilaisuus
Tapiolan kirkon seurakuntasali, Kirkkopolku 6.
La 24.9. mukana Israel-päivillä RYTTYLÄSSÄ,
klo 13 Ukrainan osuus. Tästä näet koko ohjelman:
https://kansanlahetys.fi/tapahtumat/israel-paivatuskon-juuret/ (paikan päällä tai verkon kautta)
Su 16.10. KERAVA klo 15-16.30 Olohuonematka
maailmalle-tilaisuus Keravan seurakuntakeskuksen
sali, Papintie 2-6. Aiheena juutalaistyö Ukrainassa.
Su 6.11. VIRRAT klo 10 jumalanpalvelus, sen
jälkeen kirkkokahvit ja lähetyshetki Virtain
seurakuntatalo, Rantatie 9.
Ti 15.11. FORSSA lähetysilta.

Vapaaehtoinen
tuki
Liedenpohjien
työlle
Ukrainan
Odessassa
Lähetysyhdistys
Kylväjän kautta:
Tyomme katetaan suurelta osin yksityisilla
lahjoituksilla. Suurkiitos tuestasi! Voit tarkistaa
seurakuntakohtaisen viitenumerosi Kylvajan
toimistosta
tai
https://www.kylvaja.fi/osallistu/lahjoita/kertal
ahjoitus-ja-viitenumerolaskuri/
Maksettaessa ilman viitetta kirjoita viestiin
lähetin sukunimi ja kotiseurakuntasi. Tilinumero
on kirjeen alalaidassa.
Liittyminen säännölliseksi
kuukausilahjoittajaksi
Tai liity mukaan kuukausilahjoittajaksi:
https://www.kylvaja.fi/osallistu/lahjoita/
kuukausilahjoitus/

