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Lämmin kiitos esirukouksistasi ja taloudellisesta tuestasi. Ilman
niitä työmme ei olisi täällä mahdollista.
Olemme tutustuneet Thessalonikissa tehtävään pakolaistyöhön ja
sopineet yhteistyöstä heidän kanssaan. Tämän hedelmänä järjestimme pienen raamattuseminaarin viime viikonloppuna. Haimme
meille uudelta pakolaisleiriltä neljä miestä.
Leiri muistutti vankilaa ja neljä miestä olivat huonossa kunnossa.
Leirillä käytetään paljon huumeita, ja nämä miehet olivat selvästi
jonkin aineen vaikutuksen alaisia. Koska olimme kuulleet
etukäteen asiasta, olimme päättäneet pitää vain viikonlopun
pituisen raamattuseminaarin heille ja katsoa kuinka pärjäämme.
Kieltämättä automatkalla tuodessamme heitä tänne tuli mieleen,
että mitähän tästä tulee.
Tultuamme joimme yhdessä teetä ja tutustuimme toisiimme.
Miehet olivat hyvin levottomia ja heidän oli vaikea istua
paikoillaan. Kävi ilmi että heillä oli paljon henkilökohtaisia
ongelmia. Heillä oli vuorokausirytmi sekaisin, ja he valvoivat yöt ja
nukkuivat päivät. Oheisessa kuvassa syömme yhdessä päivällistä.
Täällä päivällinen syödään melko
myöhään, noin klo 20.
Ensimmäisenä yönä miehet
kolkuttivat keittäjämme ovelle ja
pyysivät ruokaa. He olivat
tottuneet syömään öisin. Tästä
viisastuneena täytimme heidän
jääkaappinsa suraavaksi yöksi
ruualla.
Yksi näistä miehistä kertoi olleensa
kristitty yhdeksän kuukautta ja
toinen kertoi olleensa kaksi vuotta.
Heidät oli kastettu mutta he
tarvitsevat opetusta ja paljon
tukea.

Oli hämmästyttävää, miten nämä levottomat miehet rauhoittuivat Raamatun äärellä. Varsinkin
kertomus tuhlaajapojasta kosketti heitä. Miehet olivat kiitollisia, kun he saivat kokea luonamme
kuuluvansa perheeseemme. He
kertoivat ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden tunteesta, joka heitä
vaivasi leirillä. Täällä he kokivat,
että heidät hyväksyttiin osaksi
meidän porukkaamme. Heidän oli
todella vaikeaa herätä aamuisin,
mutta sunnuntaina he kaikki istuivat aamupalalla. Ja yllätykseksemme miehet halusivat tulla mukaamme kylämme evankeliseen
kirkkoon jumalanpalvelukseen!
Sydäntä särkevää oli viedä heidät
takaisin sunnuntai-iltapäivällä takaisin leirille. Suunnitelmamme
on jatkaa heidän kanssaan yhteydenpitoa ja mahdollisuuksien mukaan uusia raamattuseminaareja.

”Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Hän antoi
itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta.” (1. Tim.2:5-6)
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