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”Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meille siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme” Room. 5:8
Terveisiä Lesvos-saarelta!
Nyt olen vihdoin 4 kuukauden Suomessa olon jälkeen
päässyt palaamaan takaisin Kreikkaan. Tulin
Ateenaan tiistaina 21.7 ja jatkoin tänne perjantaina
yöllä laivalla. Ateenan lentokentällä juuri minut
valittiin testattavaksi ja sen takia jouduin olemaan
kotona yhden päivän odottelemassa testituloksia.
Ilmeisesti olin terve, kun minuun ei otettu yhteyttä.
Minulla oli siinä hyvää aikaa siivota koti, joka oli ihan
kunnossa. Onneksi ei ollut käynyt varkaita! Ikkunat olivat auenneet tuulessa, mutta puuritilät olivat kiinni.
Puutarha oli kammottava! Siellä oli valtava määrä ihmisten vaatteita, leluja, grilliharja, sandaali, ym. Pesin
kaikki vaatteet ja vein ne käytävän pöydälle. Pöydästä tuli kuin kirpparipöytä! Latino-ystäväni toi miehensä
kanssa minulle lounasta. Voi miten ajattelevaisia he olivat!
Airbnb -asuntoni
Nyt olen siis Lesvos-saarella. En tiedä kirjoitetaanko se
Lesvos vai Lesbos, koska olen nähnyt molempia muotoja.
Olen majoitettuna hostelliin, joka kylläkin markkinoitiin
Airbnb -asuntona. Omistajat ovat mukavia ja auttavaisia.
Paikka vilisee söpöjä kissanpentuja. Myös vanha Lisakoira tulee usein juttelemaan minulle. Paikallisia varmasti
huvittaa, kun höpötän niille suomea ja eräänkin
kissanpennun nenää pyyhin vanulapulla, kun sillä on
varmaan kissanuha. Olen kaksi viikkoa karanteenissa ja
sitten menen kolmeksi viikoksi Morianin pakolaisleirille
töihin. 1.9 palaan takaisin Ateenaan omaan kotiini ja
työhöni. Täällä on +28–34, mikä on aivan ihanaa!
Heti, kun karanteeni oli Suomessa ohi, hain itselleni Kunta Rekryn kautta hoitajan töitä vanhainkotiin.
Halusin siten olla omalta osaltani auttamassa Kylväjää taloudellisesti tässä oudossa tilanteessa, kun monet
lähetit piti lennättää Suomeen. Sainkin heti keikkamaisesti töitä moneksi, moneksi päiväksi. Kylväjä on
työnantajana reilu eli he maksoivat minulle ne päivät, kun en ollut Porin kaupungilla töissä. Muutenkin
Kylväjä ei joutunut lomauttamaan ketään. Kiitos siitä Herralle, uskollisille tukijoille ja kirkoille!
Soittelimme Kylväjältä Ystäväpuheluita korona-aikana Ystäväkirjeen sijaista. Minäkin soitin kaikille teille,
jotka olitte antaneet puhelinnumeronne siinä yhteydessä, kun tilasitte kirjeen. Oli niin siunaavaa tutustua
teihin! Olen todella liikuttunut teidän uskollisuudestanne meitä lähettejä kohtaan. Niin monet teistä
muistavat meitä rukouksin ja taloudellisestikin. Jeesus teitä jokaista kirjeen saajaa runsaasti siunatkoon!
En ollut opiskeluaikojen jälkeen tehnyt hoitajan töitä. Tykkäsin kovasti vanhuksista ja työkavereista, mutta
taas minulle vahvistui käsitys, että lähetystyö ja diakoniatyö ovat minua varten. On kurjaa, kun ei ole lupaa
puhua uskonasioista. Jos vanhus itse ottaa puheeksi, niin silloin on lupa puhua. Muutaman vanhuksen
kanssa syntyikin hyviä keskusteluja. Erään dementoituneen sain laittaa iltarukouksen kanssa nukkumaan
toisen hoitajan pyynnöstä. Dementoitunut ei puhunut enää ymmärretäviä lauseita, mutta rukouksen ajan
hän oli hiljaa. Sitten hän sanoi selvästi: ”Sinä olet kiva, kun juttelet minulle tuollaisia kuin äsken puhuit”.
Monilla vanhuksilla on selvästi kaipuu saada kuulla Jeesuksen rakkaudesta, turvasta ja lohdutuksesta.

Äitini kuoli kesäkuussa. Olin niin kiitollinen Herralle, että sain olla Suomessa hänen
viimeiset elinpäivänsä. Äiti oli 93-vuotias melko kuuroutunut, sokeutunut ja
dementoitunut. Kun menin katsomaan häntä juhannuspäivänä, koin, että Jeesus
sanoi minulle, että tämä on viimeinen kerta, kun näet äitisi. Jeesus pyysi, että sano
nyt äidillesi kaikki, mitä haluat sanoa. Koin vielä uuden kehotuksen, että sano nyt,
että et jää katumaan, kun ei tullut sanottua. Kiitin äitiä kaikista yhteisitä vuosista.
Sitten sanoin hänelle, että hän on ollut hyvä äiti ja hyvä opettaja. Hän oli ammatiltaan
ala-asteen opettaja. Monet ovat tulleet jälkeenpäin kehumaan minulle häntä. Tosin
olin ne jo heti silloin sanonut hänelle. Äiti sanoi: ”Mutta minulla on kieli… paha”.
Silloin ymmärsin, että hän oli huolissaan ikuisuudestaan. ”Äiti, muistatko, että Jeesus
on kuollut kaikkien meidän syntiemme tähden?” kysyin. ”Muistan!” äiti sanoi niin helpottuneena. ”Sinä olet
Jeesuksen oma. Olet pyytänyt syntisi anteeksi ja saanut ne anteeksi. Voit ihan rauhassa jäädä
odottelemaan, kun Jeesus tulee sinua hakemaan”. Kahden päivän päästä siitä, äiti yllättäen kuoli.
Tiesimme, että se hetki tulee, mutta että näin pian, se oli vanhainkodin hoitajillekin yllätys. Olen niin
kiitollinen Jeesukselle, miten Hän antoi kaiken tämän tapahtua!

Kiitos- ja rukousaiheita:
 Kiitos kohtaamisesta äidin kanssa; että sain olla Suomessa, että ehdittiin hoitaa hautajaiset ja muut asiat.
 Kiitos, kun sain palata Kreikkaan ja pääsen Morianin pakolaisleirille töihin.
 Kiitos, että korona ei ole levinnyt sinne, Jumalan suojelusta tästä eteenkin päin.
 Kreikan tilanne pakolaisten, koronan ja Turkin suhteen. Turkki on tälläkin hetkellä uhkaava.
 Kaikkien meidän tilanteemme koronamaailmassa, että se lähentäisi meitä Jeesukseen.
 Niiden puolesta, jotka eivät vielä ymmärrä Jeesuksen rakkautta juuri heitä itseään kohtaan.
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