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ODESSA: - VALTAVIA JUMALAN IHMEITÄ! 

Pastori Fjodor Odessassa on kokenut uskomattomia 

Jumalan avaamia ovia. Korona-aika lopetti häneltä mm. 

uskollisen leipälahjoittajan, samoin kaupunki ei halua 

ruokkia tai hoitaa korona-aikana juurikaan kodittomia.  

Itäisen Ukrainan rannikolle Fjodor on saanut lupauksen 

kokonaisen miestenkodin rakentamisesta ukrainalaisen 

lahjoittajan avulla. Odessan alueelle hän on saanut 

ulkomailta lupauksen, että lahjoittaja haluaisi rakentaa 

upouuden lastenkodin 50:lle lapselle! Tämä on todella mahtava lupaus uuden sosiaalikeskuksen 

tontille. Tähän mennessä sosiaalikeskuksessa on rakenteilla ja toimii jo 100 miehen miestenkoti 

ja muutaman perheen perhekoti. Keskus on pyrkinyt olemaan omavarainen eläinten ja viljelysten 

suhteen.   

Samaan aikaan Fjodor haluaisi kunnostaa vanhan 

teollisuuskiinteistön 100 vanhukselle. Siellä asuu jo 

kymmeniä vanhuksia kolkoissa vuokratiloissa. Tämän 

keskuksen myötä hänen toimintansa voi keskittyä neljään tai 

viiteen suureen keskukseen. Fjodor on yhä viikoittain 

televisiossa, koska hänen avustustyönsä on paljon 

tavoittavampaa ja tehokkaampaa kuin mikään yhteiskunnan 

olematon ja vähäinen panostus sosiaalityössä.  Odessan työ vaikuttaa kaikkialle Ukrainaan ja on 

kiitollinen jokaisesta auttajasta.  

VINNITSA: Katutyöhön vaikka ilman jalkoja! 

Vinnitsa on Länsi-Ukrainan suuria kaupunkeja. Alueella 

on yhteistyömme Global Christian Support -sosiaalityön 

yhteydessä monia miesten- ja naistenkoteja. Tarkoitus on 

rakentaa myös seurakuntarakennus. Liikuttavaa 

kaupungissa on, että kaikki miestenkodin miehet lähtevät 

mukaan katuaktioihin. Vaikka pyörätuolissa istuen he 

jakavat luettavaa ihmisille. Ilonaihe oli nähdä, miten 

ohikulkija kadulla halusi auttaa aktiotyössä ja toi 

jalattomalle miehelle uuden pyörätuolin kesken aktion. 

Soppaa ja ruokaa ja materiaaliapua saapui työyhteyteen viisi täyttä rekallista Saksasta. Ystävillä 

on täysi työ levittää ja jakaa kaikki projektit ympäri maata. Kodittomien avustustyön talvikausi 

on alkamassa! 



 

KIOVA: - COVID19 CATASTROPH! 

Kiovan sairaaloista yksi, kaupungin sairaala no: 5 on 

valjastettu covid19 sairaiden hoitoon. Erikoista on, että 

sairaalassa ei ole enää hoitajia, eikä siivoojia. Heinäkuun 

sairaala oli kiinni, koska kaikki lääkärit sairastivat 

covid19-sairautta. Sitten lääkärit palasivat työhönsä ja 

pitävät keskinäisellä sopimuksella sairaalaa avoinna. 

Sinne tuodaan kaikki miljoonakaupungin koronasairaat, 

joten tilanne on kaoottinen.    

Sairaalan pihalla päivystää kuusi ambulanssia, ja noin 

neljän minuutin välein joku ambulanssi tuo sairaalaan hoitoa tarvitsevan koronapotilaan. 

Vierailupäivänä sairaalan lääkäri joutui tekemään mahdottoman valinnan: kenelle potilaista hän 

antaisi viimeisen happipullon. Nuori koronasairas lääkäri kuoli, koska hänelle ei riittänyt 

lisähappea. Tämä on katastrofaalinen ja valitettava totuus Ukrainan sairaalatilanteesta. Yhä nuoria 

kuolee koska ei ole avustusvälineitä! 

Vapaaehtoinen Olga huolehtii sairaalan lääkärien hyvinvoinnista. Hän kokee, että se on Jumalan 

hänelle antama tehtävä. Hän on omilla varainkeräyksillä voinut pitää sairaalan suojavarusteissa ja 

hygieniatuotteissa, sekä auttanut lääkäreitä ruoalla ja juomalla. Tällaisia arjen enkeleitä tarvitaan! 

Pyrimme kanavoimaan suojavälineitä ja avustusta sairaalatyöhön Odessan sosiaalityön kautta! 

 

LJUBNY - Jumalan uskollisuus kantaa 

suurta hedelmää 

Keski-Ukrainan Ljubnyn vanhainkodilla on tapahtunut 

seurakunnallinen herätys: kun paikallinen seurakunta 

on alkanut kokoontua vanhainkodin tiloissa, on 

kokoussali viikoittain aivan täynnä! Tämä on 

ihmeellistä pikkukaupungissa, jossa asukkaita ei ole 

paljoakaan.    

Vanhainkoti on voinut toimia vain päivätoiminnan 

keskuksena. Vanhusten asuttaminen huoneisiin on 

pitkä projekti, sillä suuri talo on suurelta osin vielä kylmillään. Huone huoneelta sitä kuitenkin 

kunnostetaan. Seurakunnan sosiaalipäällikkö Julia tekee valtavaa työtä kasvattaessaan itse paljon 

ruokatuotteita ja samalla ruokkiessaan kaupungin vanhuksia. Hän myös haaveilee kodittomien 

asuntolasta tyhjälle peltotontille.  

Ukrainassa ei koskaan uskovilta lopu toimintanäky tulevaisuuden suhteen! Tämä Ljubnyn projekti 

on ensimmäinen Ukrainan sosiaaliprojekteista, joten sen uudelleen nousu ja kasvu on merkki 

Jumalan uskollisuudesta! 



 

LASTENLEIRIT: Uudet avaukset  

 

 
Ukrainan sotalasten leiri Posiolla 
sujui erittäin hyvin tammikuulla 
2020. Koronaepidemia oli vasta 
aluillaan maailmalla, ja lapset saivat 
edulliset matkat Itä-Ukrainasta 
Suomeen ja Etelä-Lappiin. 
Vastaanotto oli erittäin ystävällistä 
Anetjärven kylässä ja Posion 
yhtenäiskoululla sekä 
seurakunnassa.  Koska kiinalaiset 
turistit joutuivat perumaan tulonsa, 
päättivät Lapin turistiyrittäjätkin 
tarjota parastaan sota-alueen 
lapsille lähes lahjoitushintaan! 25 lasta sai unohtumattoman kokemuksen, he saivat mm. 
leikkiä ja hoitaa kokonaista porotokkaa ja samalla elokuvastakin tuttua Ailo-poroa! 
Lastenleirin onnellisen päätöksen jälkeen epidemia aiheutti ketjureaktion, missä muu 
leiritoiminta siirtyi odotetusti Ukrainaan.  

 
 
 
Leirien siirtyminen Ukrainaan on aiheuttanut moninkertaisen siunauksen: Leiriläisiä on 
voitu ottaa moninkertainen joukko, toiminta on ollut huomattavan edullista ja lapsityön 
tiimi Ukrainassa on kasvanut laadukkaaksi. GCS-järjestön leirit ovat kenties 
laadukkaimpia lastenleirejä Ukrainassa, noin 70% leiriläisistä haluaa tulla uskoon ja 
seurakuntaan. Kesällä oli turvallisesti jopa 150 lapsen suurleiri, ja vastaavaa suunnitellaan 
seuraavaankin talveen ja kesään, jopa tuplasti vielä suurempana!  
 
Kiitos Jumalalle niin hyvistä lastenleirien työtiimeistä!. Rukoile, että työ saisi jatkua! 



ISRAEL:  Korona -  Tulipalo ja … 
 

Israelissa koronavirus pandemia on jatkunut läpi vuoden. Nyt odotetaan jo pandemian kolmatta aaltoa. nytkin 

tartuntoja on noin tuhat päivässä. Rajoitukset ovat olleet mittavia mm. turismin, koulu- ja kurssitoiminnan alueilla.  

 

Tulipalot koettelivat syksyllä monia Israelin kaupunkeja. Global 

Christian Support-järjestön edustaja, pastori Sergey 

Bocharnikovin talo Pohjois-Nasaretissa paloi todella huonoon 

kuntoon metsäpalojen seurauksena. Hän kirjoittaa: ”Tällaisina 

hetkinä kaikki hyvä tuntuu niin saavuttamattomalta, että herää 

epäilys, kannattaako jonkun asian puolesta taistella. Eräänä 

aamuna, tulipalon jälkeen, seisoin puutarhani hiiltyneellä 

raunioilla, en tiennyt mistä aloittaa ja riittääkö voimat siihen. 

Mutta tiedätkö, kun kädet putoavat alas, ystäväsi kädet tulevat 

pelastamaan. Olen ikuisesti kiitollinen teille ystäväni, että olitte 

olemassa silloin kun tarvitsin sitä eniten, en olisi pärjännyt 

ilman teitä. Tässä elämässä meidän on tarkoitus kokea monia 

vaikeita hetkiä, mutta ystävien tukeminen auttaa meitä 

selviämään niistä. Hankkikaa siis ystäviä, panostakaa 

ystävyyteen ja vaalikaa sitä. Onhan ystävät lahja Jumalalta elämässämme! 

 

Mutta Jumala haluaa, että kaikesta huolimatta luotamme aina Häneen. Hän ei halua ongelmien rikkovan meitä tai 

tuhoavan meitä. Jumala haluaa meidän vahvistuvan koettelemusten ja vaikeuksien kautta ja selviävän niistä voittajina. 

Älä luovuta, jos asiat menevät pieleen, muista että Jumala tulee aina ajallaan. Ota uskon askel ja näet Jumalan elämäsi 

eri tilanteissa.  
 

Hääjuhla! 

 

   

KeyMedian aktiivihenkilö – Pyhän Maan Kristityt ry:n perustajajäsen Fady Dow solmi avioliiton Howayda 

Spanyolen kanssa 23.8.20020. ”Kiitämme teitä vilpittömästi siitä, että jaoitte kanssamme. Ajatuksesi ja 

onnentoivotuksesi tekivät päivästämme tilaisuuden jota tulemme aina vaalimaan.” Työ Israelissa jatkuu! 

ANNA JOULULAHJASI TÄRKEÄÄN TYÖHÖN! 
 

Pyhän Maan Kristityt ry keräystili:  FI49 5177 0020 0849 98  

Viitenumerot:  Ljubnin vanhainkodin rakentaminen: 3007  

Odessan kodittomat / sosiaalityö: 3117   

Ukrainan sotalasten leiri: 178  

Israel: Haifan Taidekeskus : 110                                                     KIITOS AVUSTASI! 

Rahankeräyslupa  RA/2019/265. Lupa on voimassa 21.3.2019 - 31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta.  Keräystavat: Yleisöön vetoaminen seuraavien tapojen kautta: Internet, lehdet ja esitteet, tilaisuudet ja 
tapahtumat, sähköposti, puhelinsoitot.  www.holyland.fi  Rahankeräyshakemus laitetaan vireille myös vuodelle 2021-22 
vastaavia projekteja varten!  

http://www.holyland.fi/

