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Lämmin kiitos esirukouksistasi ja työssämme
mukana kulkemisesta.
Meille on muuttanut pakolaisleiriltä
keskiaasialainen perhe leirikeskukseemme.
Tutustuimme heihin viime syksynä, jolloin he
osallistuivat yhdelle raamattuseminaareistamme.
Heidät kastettiin silloin, ja nyt he osallistuvat
kanssamme myös hengelliseen työhön. Toivomme,
että heidän uskonsa saisi kasvaa ja vahvistua täällä
ollessaan.
Perheessä on 7- ja 8-vuotiaat tytöt sekä 4-vuotias
poika. Perheen äiti on vasta 25-vuotias. Äiti osaa
lukea ja kirjoittaa, mutta isä on luku- ja
kirjoitustaidoton. Heillä on ollut aikamoinen matka
ennen Kreikkaan pääsyä. Reilu kuusi vuotta sitten
he lähtivät Iranista pienten tyttöjensä kanssa
kävellen ylittämään vuoria ja onnistuivat pääsemään
Turkkiin asti. Siellä he olivat neljä vuotta tehden
sekalaisia töitä ja keräten matkarahoja. Poika syntyi
heidän asuessaan Turkissa. Kreikkaan he onnistuivat
pääsemään vasta neljännellä yrityksellä. Tosin
silloinkin vene, jossa he lastensa kanssa olivat, rupesi
vuotamaan ja he joutuivat merihätään. Jokin isompi
alus ehti onneksi pelastamaan heidät ennen veden
varaan joutumista.
Perheen lapset olivat aluksi varautuneita. He
katsoivat meitä totisina isoilla tummanruskeilla
silmillään, mutta nyt olemme jo heidän kavereitaan.
Äidille olemme saaneet hyvän kreikan kielen
opettajan, joka voi kertoa hänelle myös
kreikkalaisesta kulttuurista. Isälle pitäisi löytää vielä
opettaja, joka osaisi opettaa häntä lukemaan ja
kirjoittamaan omaa äidinkieltään.
Perhe täydentää mukavasti pientä tiimiämme. He
ovat ottaneet tehtäväkseen leirikeskuksemme ruoan laiton ja asuntojen sekä pihan hoidon.
Olemme iloinneet kovasti tästä perheestä. Heistä on paljon apua työssämme täällä.

Olemme muistelleet aikaamme Kreikassa. Tulimme keskelle koronakriisiä, jolloin kaikkeen
liikkumiseen piti pyytää lupa. Koronan hellitettyä otettaan pääsimme muuttamaan PohjoisKreikkaan. Varsinainen työmme lähti raketin lailla liikkeelle syyskuussa, kun Sinan ja Marieken
perhe muutti leirikeskukseemme. Aloimme tuoda pakolaisia raamattuseminaareihin. Niiden
hedelmistä on tullut työmme perusta. Vauhdikkaan lähdön jälkeen tuli seesteisempi kausi heti
vuoden vaihteen jälkeen. Kevään aikana olemme ruvenneet tekemään yhteistyötä
Thessalonikiassa olevien pakolaistyöntekijöiden kanssa. Vartiointiliikkeet ovat tulleet pohjoisen
pakolaisleireille, eikä niihin ole ulkopuolisilla pääsyä. Olemme saaneet elää lähetyselämää keskellä
pakolaisyhteisöä ja todistaa Jumalan rakkaudesta heille, jotka eivät ole sitä nähneet ja kokeneet
omassa maassaan.
Kesäloman jälkeen jäämme syksyksi Suomeen ja palaamme Pohjois-Kreikkaan jatkamaan
työtämme tammikuussa 2023, jos Herra suo.

”Jumala, joka sanoi: ”Tulkoon pimeyteen valo”, valaisi
itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka
säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se
levittää valoaan. Tämä aarre on meillä saviastioissa,
jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin
Jumalasta eikä meistä itsestämme.”
(2. Kor. 4: 6-7)
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