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UKRAINA TAISTELEE OLEMASSAOLOSTAAN
– SUOMALAISIA KUTSUTAAN AUTTAMAAN
Maalaiskaupungin ja -kylien elämää
itäisessä Ukrainassa

V

ahvistamme tarkistuspisteitä. Ilmahälytys
tulee aina muutaman kerran päivässä. Ei
onneksi osunut Ljubnyn kylään. Rukoilemme
päivittäin kirkolla. Autamme jokaista, joka tulee
kirkolle. Ruokimme ja hoidamme sieluja. Meillä ei
ole täällä mitään suojavarusteita. Kauppojen hyllyt
ovat tyhjiä, vain leipää ja joitakin tuotteita on
saatavilla. Jos asiat eivät mene tasapainoon, on
edessä todella suuri humanitäärinen kriisi.

Yulia Nazarets kertoo, että Poltavan maakunnan alueella
sijaitsevan Ljubnyn asukkaat valmistautuvat juuri näinä
päivinä kohtaamaan hyökkääjän.

Öisin miehet vartioivat kyliä sabotaasien varalta.
Moni pelkää ja turhautuu. Rukoilemme, että tämä
kauhu loppuisi. Herra on tänäänkin puolellamme.
Kiitos poliisista, joka rohkaisi aamulla sanoilla "Jumala auttaa meitä!" Kiitos kaikille, jotka rukoilevat puolestamme. Autamme sotilaiden vaimoja. Kiitos heille, jotka leipovat, tekevät ruokaa vartijoille ja vahtivat
kyliämme. Samoin kiitos heille, jotka lahjoittavat rahaa ja vaatteita. Jotkut keittävät teetä sielunhoitajille.
Niin moni auttaa tässä kylässä!
Yulia Nazarets, Ljubny
Ljubnyn seurakunnan pastori Panasyuk
Pavlovich esittelee kirkkorakennuksen
puulämmitysjärjestelmää suomalaisille
vieraille tammikuussa 2022.

”Tarvitsemme varoja elintarvikkeisiin.
Meidän täytyy hankkia myös suojavarusteita vartijoille ja vapaaehtoisille.” – Yulia
Voit antaa lahjasi Ljubnyn seurakunnan,
vanhainkodin ja sosiaalityön tarpeisiin
kriisiaikana viitteellä 3117.

Raportti Odessasta suomalaisille ystäville
Hyvät ystävät. Tilanne on kaikilla todella vaikea. Yhä
useammat köyhät tulevat kysymään meiltä apua.
Olemme rakentaneet kaksi suurta asuntolakeskusta, ja nyt ne ovat täydellä käytöllä, vaikkakin
keskeneräisinä.

Pyhän Maan Kristittyjen sihteeri, pastori Timo Suutari ja
pastori Niko Seppä vierailivat myös Odessassa
tammikuussa 2022. Kuvassa keskellä kirjoittaja, pastori
Feodor Gerasimov ja Ukrainan turvallisuusjoukkojen
jäseniä huolehtimassa yleisestä järjestyksestä.

Jono Moldovan rajalla on 22 kilometriä pitkä.
Yleensä siellä täytyy jonottaa kahden päivän ajan.
Suomalaisten tuomat ambulanssit ovat olleet
jatkuvassa käytössä (kaksi pakettiautoista onkin
ajettu jo loppuun). Meidän asuntolamme ovat
ylikansoitettuja, koska niin moni pyytää apua.
Monet kerjäävät ruokaa ja lääkkeitä.
Tähän mennessä Moldovaan on kuskattu 786
henkilöä. Asuntoloissamme asuu 178 ihmistä.
Pysykää rinnallamme tässä vaikeassa tilanteessa!
Feodor Gerasimov, pastori, Odessa

”Keitämme joka päivä ruoan 800 ihmiselle. Päivittäin käytämme 900 litraa dieseliä ihmisten evakuointimatkoihin.
Päivittäiset avustuskulumme ovat noin 1200 euroa.” – Feodor
Avustusohjelma toteutetaan yhteistyössä Global Christian Supportin (GCS) kanssa (Help to Survive Program).
Voit antaa lahjasi Novaja Zizn (Uusi elämä) -järjestön hengelliseen sosiaalityöhön kriisiaikana viitteellä 3117.

Jalkaterätön mies on mukana muuraamassa ja rappaamassa tiettävästi jo kolmatta kodittomien asuntolaansa.
Entisten kodittomien osoittama tarmokkuus puhuttelee länsimaista tarkkailijaa. Tällaista saa aikaan kiitollisuus
elämän antajaa kohtaan. Todennäköisesti hänetkin on jo evakuoitu Moldovaan Venäjän pommitusten tieltä.

KUKA AUTTAA ODESSASSA? POSEIDON VAI
KRISTITTYJEN JUMALA?

O

dessan kaupunkia vartioidaan
huolellisesti. Kaupungin alueelle on
tehty joitakin raketti-iskuja. Sodan
ensimmäisellä viikolla kaupungissa eliminoitiin ainakin kaksi sabotaasiryhmää, jotka
tulivat tekemään tihutöitään. Seurakunnissa
rukoiltiin alueelle myrskyä, koska Krimiltä oli
huhujen mukaan lähdössä 11 maihinnousualuksen laivasto kohti Odessaa.
Tuuli onkin yltynyt ja merenkäynti on vaikeaa,
joten laivaston tulo on siirtynyt. Lehtitiedot
sanovat, että Poseidon-myrskynjumala
suojelee Odessaa. Tosiasiassa kyseessä ovat
uskovien rukoukset. Virolainen rahtilaiva
upposi Odessan edustalla, ja sen syyksi epäillään merimiinaa. Kaupungin yli 2000 kilometriä pitkiin katakombeihin olisi helppoa
mennä turvaan pommituksia, mutta siellä
olisi myös ansassa miehittäjän tullessa.
Odessan juutalaisväestöä on evakuoitu
muutama lentokoneellinen Israeliin.
Myös juutalaisille pyhä kaupunki Uman
hautoineen on ollut raketti-iskujen kohteena.

Odessan kaupungin alla risteilee jopa liki 2500 kilometrin
mittainen katakombiverkosto. Vainajien hautapaikan sijasta
tunnelit ovat muistutus huokoisen hiekkakiven louhimisesta.
Valtavat määrät kellertävää hiekkakiveä on pilkottu
erityisvalmisteisilla sahoilla kuljetettavaksi kohti maanpintaa,
missä niistä on rakennettu kaupungin infrastruktuuria.
Suomalaisten matkaajien oli hankala seurata kiivastahtista
opasta, jonka sanoman keskeisiä kohtia tulkkimme Vitaliy
Zarachencko parhaansa mukaan käänsi.

Timo Suutari, sihteeri

Kiovan luterilainen Pyhän Martin seurakunta rakentaa kodittomien yhteisöä

K

iova on nopeasti kasvava Ukrainan pääkaupunki.
Täällä asuu nyt noin 5 miljoonaa ihmistä ja se kasvaa 7,5 miljoonaan vuoteen 2040 mennessä. Valitettavasti tässä kaupungissa ei ole monia kristillisiä kirkkoja.
Meillä on vain 250 evankelista kirkkoa ja noin yksi prosentti ihmisistä on evankelisia kristittyjä. Evankelisten
kirkkojen pastorit haluavat muuttaa tätä epätasapainoa.
"Kaupungista kaupunkiin" -liike suunnittelee 30 uuden
seurakunnan perustamista 10 vuoden aikana, ja minä
olen mukana tässä työssä. Yhdessä samanmielisten
ystävien kanssa olemme perustaneet uuden seurakunnan, joka keskittyy kodittomien auttamiseen. Nimesimme sen pyhän Martinuksen (Martin) mukaan. Hän
tuli tunnetuksi muun muassa köyhien auttajana.

Pastori Ihor Shemihon ja saarnaajat Alexander
Napreenko ja Sergey Berezin palvelevat Pyhän Martin
seurakuntaa Voskresenkan alueella Kiovassa. Kuvassa
kirjoittaja Shemihon.

OPERAATIO PAKOLAISTEN NOUTAMISEKSI
SUOMEEN ON KÄYNNISSÄ – VARAT OLEMASSA,
RUKOUSTA TARVITAAN

A

jatus siitä, että vastikään Ukrainassa
vierailleina vain seuraisimme uutisointia
ystäviemme kauhun hetkistä on ollut
mahdoton. Siksi Pyhän Maan Kristityt ry:n on
määrä toteuttaa viikolla 10 operaatio Pyhän
Maan Pakolaisapu, jossa huomattava määrä
materiaalista apua kuljetetaan Suomenlahden yli
ja Baltian halki Liettuan Kaunasiin. Vaippoja,
lääkinnällistä apua, haavanhoitotarvikkeita, lasten
leluja, turvaistuimia, kenkiä ja muuta tarpeellista
pakataan mukaan satoja kiloja.
Palatessa tarkoitus on ottaa kyytiin 15
ukrainalaispakolaista, pääasiassa naisia ja lapsia.
Alue on yksi Ukrainasta tulevan pakolaisuuden
väyliä kohti Pohjolaa. Kolme kuljettajaa vievät
tavaralahjoitukset Kaunasin Punaiselle Ristille,
joka jakaa lahjoitukset nimenomaisesti
ukrainalaisille maahan saapuville pakolaisille.
Heitä tulee Kaunasin Punaisen Ristin
yhteyshenkilön mukaan päivittäin noin 200.
Määrät kasvavat nopeasti.
Tällä hetkellä Käytössämme on kolme ajoneuvoa
(kaksi farmarihenkilöautoa, peräkärry ja Hiace
Minibus). Virossa toimiva Rauhan Sana on

luvannut minibussin käyttöömme. Tutkimme
myös mahdollisuutta toimittaa lääkinnällistä apua
edemmäs kohti Puolan ja Ukrainan rajaa,
mahdollisesti kuriirin avulla.
Epävirallinen Pyhän Maan Pakolaisapu pitää
päivittäisiä yhteyksiä Länsi-Ukrainassa, Kiovassa,
Ljubnyssa, Vinnitsjassa ja Odessassa parhaillaan
toimiviin ystäviimme. Saamme tietoja pakolaisia
ohjaavilta ja evakuointeja järjesteleviltä Alinalta,
Aminalta, Timiltä, Stanislavilta ja Anatolilta.
Kuitenkin viime päivinä yhteydenpito on
vaikeutunut Venäjän kiihdyttäessä sotatoimia.
Ystäviemme hätä riipaisee.
Tähän erillisoperaatioon tarvittavat varat ovat jo
olemassa, kiitos teidän lahjoittajien. Pyydämme
tiivistä mukanaoloanne esirukouksin näissäkin
suunnitelmissa. Autamme vieläkin useampia
pakolaisyksikköjä löytämään väliaikaiset kodit
Suomesta yhdistämällä majoittajia ja sotaa paenneita kontaktiemme avulla. Pastori Niko Seppä
ylläpitää vielä viikon 10 ajan sähköpostilistaa,
jonka kautta on mahdollista saada päivittäistä
raportointia operaation vaiheista. Voit halutessasi
pyytää liittymistä listalle: nseppa@pm.me.

LAHJASI SODASTA KÄRSIVILLE UKRAINAAN
Pyhän Maan Kristityt ry kanavoi ystäviensä taloudellisen tuen viivytyksettä sotatoimista kärsiville ukrainalaisille Odessaan, Vinnitsjaan, Kiovaan ja Ljubnyyn. Kahdeksan vuoden rinnallakulkemisemme on nyt saavuttanut vaiheen, jossa teot punnitaan. Mitkä ovat työmme mahdollisuudet ja tavat jatkossa, sitä joudumme
kaikki pohtimaan ja rukoilemaan. Kuitenkin voi sanoa, että sotalasten leirit ja Cafe Ukraina pysyvät keskeisinä
toimintamuotoina jatkossakin. Pakolaisuus muodostaa oman suuren haasteensa, johon tahdomme vastata.
Israelin ja lähialueen juutalaisten ja arabien kuulumiset eivät ole myöskään väistyneet sydämistämme.
Tarkemmat ohjeet lahjoittamiseksi muun muassa Israelin-työlle: holyland.fi/lahjoitus. Kiitos lahjastasi!

AKUUTISSA TILANTEESSA LAHJASI UKRAINALAISILLE VIITTEELLÄ 3117!
Pyhän Maan Kristityt ry | FI49 5177 0020 0849 98
Rahankeräyslupa RA/2021/303. Lupa on voimassa 12.3.2021 alkaen. Keräystavat: Yleisöön vetoaminen seuraavien tapojen
kautta: Internet, lehdet ja esitteet, tilaisuudet ja tapahtumat, sähköposti sekä puhelinsoitot. Varoja käytetään Ukrainassa
kodittomien asuntoloiden kunnostamis- ja ylläpitokuluihin, sekä sosiaaliseen avustustyöhön Ukrainassa Global Christian Support järjestön kautta. Varoja käytetään myös Israelia ja Lähi-itää koskevaan tiedotustyöhön, evankeliointityöhön Suomessa sekä
lastenleirien järjestämiseen Ukrainassa ja Suomessa yhteistyössä Global Christian Support -järjestön kanssa (www.gcshelp.org).

