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Hei!
Päätin nyt jo kirjoittaa Ystäväkirjeen, vaikka edellisestä on kulunut vasta vähän aikaa. Olen saanut niin
monta huolestunutta kyselyä Suomesta, että miten voin. Olen Ateenassa. Työni täällä ovat jo alkaneet.
Tulin vähän aikaa sitten. Olen kiitollinen, kun välitätte minusta, muistatte minua ja rukoilette! 
Olette varmaan lukeneet ja nähneet uutisista, mitä siellä Morian
pakolaisleirillä, missä olin töissä, tapahtui. Palot syttyivät tai sytytettiin
tiistai ja keskiviikko välisenä yönä. Koko leiri paloi, eilen vielä loputkin, mitä
oli jäljellä. Kukaan ei kuollut. En voi itkemättä katsoa tuttuja, tuhoutuneita
paikkoja ja tietää, että tutut perheet ja yksinäiset ihmiset ovat menettäneet
senkin vähän, mitä heillä oli. Nyt on yli 12 500 ihmistä kodittomina ympäri
Lesbosta.
Kreikan ja Suomen uutisten mukaan, 1000 pakolaista, jotka ovat
heikoimmassa asemassa, on asutettu isoihin laivoihin, joita on tuotu
Lesbokselle. 2000 pakolaista asuu teltoissa. Osa on paennut vuorille. Poliisit
ovat estäneet pakolaisten pääsyn pääkaupunkiin, koska leirillä oli jo 35
koronatapausta. Nyt monet heistä ovat altistuneet
tartunnoille. Tilanne on senkin puolesta paha.
Suomen uutisissa oli selitys, että koska leiri oli laitettu
karanteeniin, ihmiset eivät enää kestäneet ja siitä syystä
joku sytytti tulipalot. Olen silti vähän pettynyt, kuinka
vähän Suomen uutisissa on asiasta ollut. Mielestäni se on
EU:n yhteinen asia eikä vain Kreikan asia. Kuten kerroin
edellisessä kirjeessäni, tulipaloja oli jo silloin, kun olin
siellä. Tavallaan oli ajan kysymys, koska kävisi näin. Toive
päästä leiriltä eteenpäin on kai niin suuri, että kaikki
konstit käytetään, ehkä. Mutta en ole silti ollenkaan
varma, kuka sytytti palon, enkä ota asiaan mitään kantaa. Täällä epäillään jopa Turkkia.

Pakolaisia suojaa etsimässä.

Soitin kreikkalaisille ystävilleni Lesbokselle. He uskovat, että
pakolaiset itse polttivat leirin. He ovat järkyttyneitä ja vihaisia. En
yhtään moiti heitä. Tilanne on todella vaikea. Olen molempien
puolella. On väärin lesboslaisia kohtaan, että he menettävät
toimeentulonsa pakolaisten takia. Siksi toivon, että muut maat ja
Kreikan mantere ottaisivat pakolaiset, koska mantereelle turistit
joka tapauksessa tulevat. Lesbos saisi turistinsa takasin. En tiedä.
Mutta samaan aikaan sydämeni itkee pakolaisten rankkoja
kohtaloita. Muistan 12 v pojan, jonka Taliban kidnappasi. He pitivät poikaa maakuopassa sidottuna, kuusi
päivää. Isä joutuu myymään koko arvokkaan bisneksensä saadakseen poikansa takaisin. Mutta poika
sentään palautettiin, koska naapuri hommasi myös suuret rahat Talibanille ja hänen poikansa tapettiin. Tai
muistan lapset 8, 9 ja 10 v, jotka alkoivat itkeä, kun lentokone lensi leirin yli, koska olivat nähneet
lentokoneen pommittavan vanhempansa kuoliaaksi. Onneksi heillä on hyvät isovanhemmat.
Euro Relief eli se järjestö, jossa olin vapaaehtoisena, jakaa
Lesboksella nyt pakolaisille ruokaa ja vaatteita. Heillä on varasto
täynnä hienoja vaatteita ja uusia kenkiä. Kiitos Jeesus niistä!

 Kiitos Jeesus, että kukaan ei kuollut palossa!
 Armahda ja auta pakolaisia ja kreikkalaisia!
 Anna päättäjille viisautta pakolaisten sijoittamisessa.
 Suojele Turkin kanssa yhä edelleen kiristyvässä tilanteessa!

”Minä olen kuullut rukouksesi, olen nähnyt kyyneleesi” Jes. 38:5
T.

Minna 😥
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