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paikalle, ennen kuin he ehtivat kokonaan lahtea
pois.
Juhlasapatit YouTubessa
Saimme
juhlasapatteihin
saarnaa/
raamattuopetusta pitamaan edustavan joukon
messiaanisia juutalaisia; juutalaisen uuden
vuoden sapattiin Valerin Israelista, jom kippur
sapattiin
messiaanisen
Uusi
Jerusalem
seurakunnan
johtajan
Leonidin
ja
lehtimajanjuhlasapattiin Igor Barbanelin.

Shalom! Toivotamme teille kaikille Jumalan
rauhaa! Sita tarvitsemme ihan jokainen naina
aikoina missa tahansa sitten olemmekin.
Kiitos rukouksistanne! Paasimme palaamaan
Ukrainaan syyskuun alussa. Saavuimme tanne
sopivasti juuri ennen juutalaista uutta vuotta ja
syksyn muita juutalaisia juhlia. Syyskuu
menikin taalla oikein hyvin lasten pienta
flunssaa lukuun ottamatta. Olin paljon naiden
viikkojen
aikana
Odessan
keskustassa
jakamassa kutsuja messiaanisten seurakuntien
uuden vuoden juhliin, jom kippur -juhliin ja
lehtimajanjuhliin. Tietenkin maskin kanssa.
Tapasin useita vanhemman polven juutalaisia ja
nuoren juutalaismiehen, jolla oli kipa paassa.
Han sanoi, etta he viela odottavat Messiaan
tuloa heidan rabbinsa opetuksen mukaan.
Voimme yhdessa rukoilla, etta han lukisi kotona
Jesaja 53:n, ja etta Jumala itse avaisi talle
nuorelle miehelle totuuden Messiaasta.
Messiaaniseen Uusi Jerusalem seurakuntaan
voitiin kutsua oikeastaan ensimmaista kertaa
sitten koronapandemian alkamisen jalkeen
enemman myos uusia ihmisia. Ensikertalaiselle
messiaanisen seurakunnan loytaminen ei ole
kuitenkaan ihan helppoa. Niinpa menin aina
ennen jokaista juhlaa hyvissa ajoin etukateen
kadulle, jotta mahdolliset uudet tulijat
loytaisivat perille. Ennen uuden vuoden juhlaa
huomasin kadulla etsijoita, jotka jo lahtivat
vaaraan suuntaan, mutta onneksi ehdin viela

Tassa on linkki sapattikanavaan YouTubessa.
Siita nakee listan kaikista jo aikaansaaduista
sapattilahetyksista, ja voi valita katsottavaksi
haluamansa. Lahes kaikissa sapateissa on
Marjan ja Saden yhteislaulu, ja nyt syksylla
myos Akseli ja Lauri ovat olleet laulamassa
useasti.
Linnea
puolestaan
on
ollut
korvaamaton apu kameran toisella puolella:
https://www.youtube.com/channel/
UCveKvATCbxkHNkFtUwCl7mA

Kuva. Akseli, Marja ja Lauri laulamassa Odessan
kodissamme.
Lehtimajanjuhlasapatista enemmän
Teimme myos lehtimajanjuhla-aiheisen sapatin.
Se on pituudeltaan vain hieman alle puoli tuntia.
Ystavaperheemme
rakensi
lehtimajan
pihamaalleen vanhan auton katolle! Sielta Marja
aloittaa sapatin kynttiloiden sytytyksella ja
perinteisella sapattirukouksella. Alussa Marja ja
Akseli ja Lauri ovat mukana laulamassa Shemaa
eli juutalaisten uskontunnustusta (5. Moos 6:4),
ja Jura siunaa leivan ja viinin. Ystavaperheemme
laulun jalkeen psalmin 23 lukee Aleksei
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Moskovasta. Voitte halutessanne katsoa sapatin
ja
lukea
myos
itse
tassa
mainitut
raamatunkohdat. Sitten on toinen laulu ja
lehtimajanjuhlaan liittyva opetuspuhe, jonka
aluksi Igor lukee 3 Moos 23: 39, 42-43. Sitten
onkin ystavaperheeltamme viela yksi laulu seka
Marjan ja poikien yhteislaulu Odessan
kodistamme seka minun osuuteni (Joh. 7:37).
Sapatin lopuksi Jura laulaa Herran siunauksen
hepreaksi: https://youtu.be/cnGZ78MfECg

kirahvit, toisessa kerroksessa hahmot Ice Ageanimaatiosta,
ensimmaisessa
kerroksessa
vastassa ovat Nalle Puh, Nasu ja Tikru. Ihaa ja
joku muukin hahmo jaivat remontin alle.

Kuva. Akseli kotipihamme keinussa.

Kuva Laulamassa juutalaisten uskontunnustusta
HUOM! Emme erikseen laheta ilmoitusta
kaikista uusista sapateista tai juutalaisista
juhlista, joten klikkaamalla YouTubessa TILAA
saatte ilmoituksen myos tulevista lahetyksista.

Pihallemme talon asukkaat ovat omin voimin
rakentaneet varikkaan leikkipuiston, jota joka
vuosi
maalataan
talkoilla
uudestaan.
Puupolleista on tehty niin poyta ja jakkaroita
kuin hyppelyrata. Vanhat autonrenkaat on
kierratetty niin kukkapenkkien ymparyksiksi,
hyppelyradoiksi, keinuiksi ja aidoiksi. Hienoin
on kuitenkin joutsen.

Kurkistuksia arkeen (Marja kirjoittaa)
Milta ihmisten arki nayttaa taalla Odessassa?
Kuvailen nakymia ja tapahtumia parin
kilometrin matkalta kotoa kerhotalolle ja
takaisin.
Asumme
tyypillisessa
neuvostoaikaisessa
kerrostalossa,
joita
koko
valtakunta
rakennettiin tayteen. Asuntomme ovi on raskas
metalliovi, joka suojelee varkailta, niin kuin
lahestulkoon kaikilla naapureillakin. Meidan
ovemme on naamioitu puuoveksi. Kiinalaisen
naapurimme ovi on uusi ja kaunis, punaisen
ruskea. Sitten avaan viela violetiksi maalatun
metallisen portin, ennen kuin paasen
varsinaiseen rappukaytavaan. Vastapaisten
naapureiden portti on vihrea ja muutenkin
erilainen. Se on raollaan, silla naapuri on tullut
sielta tupakille rappukaytavaan.
Juoksen portaat alas, silla en halua riskeerata
juuttuvani hissiin, kun olen menossa hakemaan
Akselia kerhosta. Kolmannen kerroksen
kohdalla kaytavan seinaa koristavat hauskat

Autonrengastaidetta.

Keinujen, karusellien ja kiipeilytelineiden lisaksi
pihalla on paljon pulujen likaamia penkkeja,
seka pikkuinen kauppa, josta voi ostaa
pikkupurtavaa tai vaikka kupin kuumaa kahvia,
jota voi siemailla, samalla kun juttelee muiden
aitien tai mummojen kanssa lasten leikkiessa.
Saa varoa, etteivat mustavarikset pudota
paahan
tammenterhoa!
Hevoskastanjan
piikkinen siemenkota tekee osuessaan vielakin
kipeampaa! Kevatkesalla ilma on hetken aikaa
taynna poppelipumpulia ja maa tulee
valkoiseksi kuin lampimasta lumesta.
Astun ovesta syysaurinkoon, ja tervehdin
penkilla kissojen kanssa istuvia mummoja.
Seuraavasta rapusta astuu ulos mummo
kahteen keppiin nojaten ruokkimaan kissoja.
”Luojan luomiahan nekin ovat”, han sanoo.
Kiirehdin eteenpain, ja lasken, montako kissaa
nakyy talla parin kilometrin matkalla.
Naapuritalon
kohdalla
otan
kuvan
kissaperheesta, niin luulen. Talon asukas
kuitenkin kertoo, etta ne ovat kaikki kolleja.
Pikkukissa, joka lammittelee paa isomman
niskan paalla, oli jostain eksynyt pihaan, mutta
isommat eivat ajaneet sita pois, vaan se jai
asumaan niiden hoiviin.
Nurkan takana saan todistaa erikummallista
nakya: keski-ian reippaasti ylittanyt mies hilaa
vaijerin avulla polkupyoraansa ylospain.
Eparoin, mennako siita ali, mutta mies viittiloi
menemaan. Polkupyora nousee neljannen
kerroksen kohdalle, jossa mies sailyttaa
pyoraansa parvekkeen kupeessa, alemman
parvekkeen katolla.
Jatkan matkaa kioskin luona kahvittelevien
poliisien ohi, ohi penkilla nukkuvan kodittoman
naisen ja mietin, miten voisin hanta auttaa.
Yhtakkia parinkymmenen metrin paassa kaatuu
suuri, laho akaasia! Oli varjelusta, ettei kaynyt
kuinkaan, mita nyt latva osui kaantymassa
olleen auton nokkapellille. Poliisiautokin on
paikalla
selvittamassa
tilannetta
lahes
valittomasti. Puun alle olisi voinut jaada ihmisia
ja autoja, jopa taysi ratikka, mutta se kaatui
jalkakaytavan suuntaisesti kohdassa, jossa
jalankulkijat yleensa kulkevat toisella puolella
katua.

Kuva. Kaatunut puu ja poliisi paikalla.
Tasta voisin jatkaa matkaa kaupunkikuvaan
vuoden poissaolomme aikana ilmaantuneilla
sahkopotkulaudoilla, mutta en ole hankkinut
siihen tarvittavaa sovellusta, joten jatkan
matkaa jalan.
Ylitan kadun ja tulen hedelma- ja vihanneskojun
luo. Valikoimassa on tanaan myos hunajaa ja
erilaisia sienisailykkeita, seka, arvatkaa mita –
mannynkapyhilloa!
Ostanpa
tulomatkalla
sellaisen
kokeeksi.
Jospa
alkaisimme
elakepaivilla Suomen ensimmaisiksi kapyhillon
tuottajiksi! Kapylehmat ovat viela lypsamatta.
Vilkaisen ratikkalinjan takana kohoavaa
hotellia. Lasiseinan lapi nakee, kun siella
halstrataan kokonaista lammasta.
Kiirehdin ohi koulun ja urheilukentan, ali aidan
takaa kurkottavien plataanipuiden oksien.
Kuljen oikopolkua kerrostalojen ja vihreiden
harjakattoisten autotallien lomitse. Joku on
tuonut tyhjalle tontille, ”koirapuistoon”, kissojen
kerrostalon, jossa on kaksi asuntoa ylhaalla,
kaksi alhaalla.
Tulen omakotitaloalueelle. Ensimmainen patka
on kapeaa hiekkatieta. Mita erikoisimpia taloja
nakyy korkeiden muurien suojaamilla pihoilla.
Vanhimmat niista ovat Stalinin aikana
rakennettuja,
harmaaksi
rapattuja
yksikerroksisia harjakattotaloja, uusimpia,
kolmikerroksisia
taloja,
ollaan
vasta
rakentamassa. Ihastelen edelleen komeasti
kukkivia ruusuja ja vanhojen pihojen
viinikoynnoksia. Violeteissa kukissa lepattelee
kaaliperhosia ja iso amiraaliperhonen.
Koira makaa keskella tieta, toinen jolkottaa
vastaan, kolmas haukkuu aidan takaa. Kissoja

siella taalla. Tahan mennessa niita on nakynyt
kolmisenkymmenta. Olen melkein perilla ja
ylitan tien. Oi, joku kissarukka on jaanyt silla
kohdalla auton alle ja siita on tullut lituskaa.
Haen Akselin ja laitan kerhotalon pihaan
astuessani kasvomaskin paikoilleen kuten
kuuluu. Suurin osa ihmisista ei taalla
kuitenkaan kayta maskia tai pitavat sita lahinna
amulettina kaulalla tai taskussa.
Akseli haluaa kayda katsomassa laheisen pihan
kissanpoikasia, joten poikkeamme sinne. AH iti ja
nelja poikasta ovat kaikki paikalla. Sairasta
poikasta ei enaa nay. Joku on niillekin tuonut
pahvilaatikon lisaksi oikean kissatalon ja
ruokaa. Joku meinaa ruokkia niita suoraan
omalta parvekkeeltaan ja heittelee neljannesta
kerroksesta pihalle kananluita. Hyva ettemme
saaneet osumaa!

Kuva. Kissaperhe.
Kotimatkalla
ostamme
piirakkakojusta
uunilamminta leipaa. Arvatkaa, mita ostamme
kaupasta! Finskij hlebia, eli ”suomalaista leipaa”
joka muistuttaa saaristolaisleipaa, oikeasti
suomalaista
Viola-sulatejuustoa,
jota
ei
valitettavasti
myyda
Suomessa,
Raision
puurohiutaleita ja Oltermanniakin loysimme
talla kertaa.
Matkalla poikkeamme myos leikkipuistoon ja
ulkokuntosalipuistoon. Hiekkatiella Akseli oli
vahalla ajaa hurjannakoisen herneenvihrean
rukoilijasirkan yli.
Kotipihassa valkoinen Lada on lahdossa
liikkeelle, mutta ei lahdekaan. Sielta astuu ulos
vanhahko mies, joka huutaa minulle ja
lastenrattaita tyontavalle naiselle: ”Odottakaa
tytot, minulla on teille lahja!” Han kaivaa

takapenkilta esiin sievan kurpitsan ja antaa sen
minulle kertoen samalla, miten siita voi tehda
kurpitsapuuroa. Kiitan ja lahden eteenpain.
Haluan kuitenkin maksaa tuolle miehelle edes
jotain ja kaivan rahan esille. Jaan odottamaan,
etta mies ajaa autollaan kohdalle. Han lahtee
liikkeelle autollaan, mutta pysayttaa sen
melkein heti ja antaa kahdelle mummolle myos
kurpitsat. Kohdallemme ehdittyaan ojennan
hanelle setelin. Han ilahtuu kovasti ja kaivaa
takapenkilta viela ”parin” ensimmaiselle
kurpitsalle.
Huh, olipa lenkki! Ei taalla ainakaan tylsyyteen
kuole. Pian lahden seuraavalle lenkille,
hakemaan Lauria koulusta. Ja viela neljannelle,
Laurin kanssa jalkapalloon.
Koronatilanne
pahenee
dramaattisesti (Risto kirjoittaa)

Odessassa

Kovin kauaa ei vapaudesta saatu nauttia. Nyt
lokakuussa tautimaarat ja koronakuolemat ovat
lisaantyneet viela aikaisempiakin piikkeja
vauhdikkaammin. Talla viikolla tehtiin jo uusia
synkkia ennatyksia niin sairastumisissa kuin
koronakuolemissa:
Tanaan
ilmoitettiin
Ukrainassa 23 800 uutta koronasairastumista ja
614 kuollutta yhdessa vuorokaudessa. Myos
Odessassa on jo puhuttu katastrofaalisesta
tilanteesta. Odessa muuttuikin talla viikolla
punaiseksi alueeksi, ja niinpa Sadella alkoi taas
etakoulu. 1-4 luokat olivat ainakin viela
lahiopetuksessa (Lauri 4lk). Ensi viikolla on
taalla
paikallinen
syysloma.
Ukrainassa
rokotukset ovat vasta hyvin alkuvaiheessa: 1.
annoksen on saanut 15% ja 2 annosta 12%
vaestosta. Talvesta voikin tulla tosi vaikea.
Joka
puolelta
tulee
tietoja
uusista
sairastumisista.
Seurakuntalaisen
kahdeksannella kuukaudella raskaana ollut
tytar Viktoria joutui jopa sairaalaan, mutta
paasi jo pois, ja vauvakin syntyi ilmeisesti
terveena.
Vammaistyontekija
Vladislavin
molemmat Savranissa asuvat vanhemmat
sairastavat parhaillaan koronaa. Samoin Valera,
joka usein pitaa Odessan lut. seurakunnan
jumalanpalveluksia
Oleg-pastorin
poissa
ollessa, on sairaana. Valera on hoitanut myos
dokumenttiasioitamme. Niissa on ollut nyt
hankaluutta ja viivastysta. Emme ole viela

saaneet
Kiovasta
takaisin
hyvaksyttya
viisumikutsua. Sen saatuamme meidan pitaa
kayda myos Suomessa viisuminhakumatkalla.
Sota ja kuohuntaa Ukrainassa
Ukrainassa on kayty sotaa jo yli seitseman
vuotta. Venaja miehitti Ukrainalle kuuluvan
Krimin niemimaan talvella 2014. Hieman
myohemmin
alkoivat
Venaja-mielisten
separatistien ja Ukrainan hallituksen joukkojen
yhteenotot
Ita-Ukrainassa,
jonne
ovat
muodostuneet Donetskin ja Luhanskin alueiden
separatistiset ”kansantasavallat”.
Ukrainassa kuohuu myos sisaisesti, kun
Ukrainan
presidentin
ykkosneuvonantaja
yritettiin salamurhata juuri ennen uuden lain
hyvaksymista,
joka
pyrkii
rajoittamaan
oligarkkien valtaa. Autoa kohti ammuttiin
automaattiaseella yli kymmenen luotia.
Neuvonantaja
ei
loukkaantunut,
mutta
autonkuljettaja on tehohoidossa kriittisessa
tilassa.
Raamattuopetusta vammaisille ihmisille
Rukousaiheeksi jattaisimme myos Odessan
vammaiset ihmiset ja Kylvajan tukeman
Odessan vammaistyon. Se on saanut onneksi
jatkua Odessassa koko korona-ajan. Toki
toimintamuotoja on pitanyt valilla tarkistaa.
Tyosta vastaa Vladislav, joka on koronaaikanakin
jarjestanyt
vammaistapaamisia,
tehnyt kotikaynteja ja vienyt ruokapaketteja.
Todella rohkaisevaa oli kuulla, etta vammaiset
ihmiset olivat itse pyytaneet, etta jarjestettaisiin
saannollista raamattuopetusta pienryhmassa.
Ryhma on nyt elokuusta alkaen kokoontunut
viikoittain vammaisyhdistyksen tiloissa noin
kymmenen
hengen
ryhmana!
Vladislav
organisoi myos vaateavustusta, ja korjaa itse
vammaisten ihmisten apuvalineita.
Osa
taloudellisesta tuesta ohjataan tahan Kylvajan
tukemaan vammaistyohon.

Kuva. Vaateapua jakamassa.
Rukousaiheeksi erityisesti nyt syyskuussa eri
tavoin kadulla, messiaanisissa seurakunnissa,
YouTubessa ja vammaistapaamisissa, kohdatut
ihmiset. Etta kylvetty Sanan siemen saisi kasvaa
heissa, ja etta Jumala itse vetaisi heita
puoleensa ja pelastaisi.
Voimme myos rukoilla, etta Laurin (4 lk.),
Linnean (6 lk.) ja Saden (8 lk.) opiskelut
sujuisivat hyvin. Samoin Akselin (6 v.)
kerho/esikoulu. Seka varjelusta koronalta ja
muilta taudeilta, nyt kun koronatartunnat ovat
valitettavasti taas kovasti lisaantymassa.
MUITA RUKOUSAIHEITA:
- Muistattehan myös uusien YouTube sapattien
kuvauksia,
että
niitä
valmistamaan löytyisi uusia innokkaita
tekijöitä, erityisesti raamatunopettajia.
Samoin suunnitteilla olevan lapsille
suunnatun hanukka-videon puolesta.
- Rukoilkaa myös viisumikutsun puolesta,
että se hyväksyttäisiin ja pääsisimme
hakemaan uusia viisumeita.
- Videoiden jälkityö on myös oma osaalueensa. Pyytäkää meille viisautta vastata
oikein niille, jotka ottavat videoiden
johdosta yhteyttä.
- Nina ja Grigori Israelissa, erityisesti
Grigorin syöpä, joka on uusiutunut, mutta
erityisesti pelastusta heille molemmille
- MS-tautia sairastava Irina Rozenfeld
Pietarissa, että Jeesus koskettaisi ja
pelastaisi myös äidin ja veljen

-

-

-

Julia Koganin terveys koronan jälkeen,
kiitos että Herra on vastannut rukouksiin ja
hän on päässyt takaisin töihin.
Kiitos, että Luterilainen seurakunta voi
jälleen kokoontua keskustassa, saksalaisen
seurakunnan tiloissa.
Siunausta
Vladislavin
luotsaamalle
vammaisten ihmisten raamattupiirille,
kiitos siitä!

”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa
saattakaa
pyyntönne
rukouksella
ja
anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle
tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on
kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva
teidän
sydämenne
ja
ajatuksenne
Kristuksessa Jeesuksessa.” (Fil. 4:6-7.)
Siunauksin ja Odessan terveisin,
Risto ja Marja sekä lapset Sade 14v, Linnea 12v,
Lauri 10v ja Akseli 6v
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
Kylvajaan on tullut tiedusteluja, kuinka voi
ryhtya kuukausilahjoittajaksi. Kyselyiden vuoksi
on luotu lomake Liity kuukausilahjoittajaksi:
https://www.kylvaja.fi/osallistu/lahjoita/
kuukausilahjoitus/

