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”Huuda minua avuksesi hädän päivänä! Minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua!” PS. 50:15

Kiitos joulumuistamisista! Olin liikuttunut ja hämmästynyt niitä saadessani! Tuntuu
käsittämättömän hienolta, että minun puolestani rukoillaan! Kiitos! 
Hyvää alkanutta vuotta! Kreikassa kaikki muistavat toivottaa hyvää uutta vuotta toinen toisilleen.
Olen jo melkein oppinut sen toivotuksen kreikaksi. Ehkä ensi vuonna täysin oppinut? Mutta nyt
täällä on sisällä kylmä, joten pidän välillä sisällä pipoa ja hanskoja. Minun
talossani on onneksi lämpö kaksi tuntia illalla päällä. Välillä kun oikein tuulee,
makuuhuoneen ikkuna avautuu itsellään.

Tuli pieni kulttuuritörmäys vuokraisännän kanssa. Hän sanoi nostavansa
vuokraa 30 eurolla toukokuun alussa. Nyt kuitenkin, kun menin käymään
hänen toimistollaan, hän halusikin nostaa vuokran jo tammikuusta. Ihmettelin,
että meillähän oli sopimus, mutta hän sanoi, että koska makuuhuoneen
patterikin on rikki. Se on ollut rikki jo pari kuukautta. Soitin esimiehelleni
Hansille Suomeen. Hans sanoi, että silloinhan vuokraa pitäisi laskea, kun
patteri on rikki. Kyllä minua huvitti, mutta mitä siinä muuta voi kuin suostua.
Makuuhuone kai saa joskus uuden patterin, ehkä kesäksi? Ulko-ovi, joka oli
äärettömän hankala, korjattiin viiden kuukauden päästä. Vessan lattialle tuli
vettä kaksi kuukautta ja sitten putkimies tuli. Tosin hän ensin teki jotain ihan
muuta ja vasta seuraavalla viikolla korjasi vuodon. Kulttuurierot.
Kissallekin voi soittaa.
Kuva: Kanyarat Roemsri

Lähiaikoina eräs paperiton, koditon mies tuupertui kadulle. Onneksi paikalla oli ystävällisiä
kreikkalaisia, jotka soittivat hänelle ambulanssin. Olimme onnellisia, että hän sai viettää viimeiset
neljä yötä oikeassa sängyssä, lakanoiden välissä. Sitten hän kuoli. Kun saimme tietää hänen
kuolleen, ystäväni yritti löytää papin, joka siunaisi hänet hautaan. Se ei ollutkaan helppo työ. Papit
kyselivät, että oliko hän kristitty. Oli ja kastettu. Oliko hän uskossa? No, ihan kuin me muutkin.
Mutta kaikki kaatui rahaan. Jos pappi siunaa, hänen
kirkkonsa maksaa. Monet kirkot ovat täällä taloudellisissa
vaikeuksissa. Sosiaalitoimi hautaa hänet. Ystäväni menee
hautaukseen mukaan. Sovimme, että hän lukee siellä
Raamattua ja rukoilee. Luulen, että Piraeuksen kirkon pappi
olisi haudannut hänet, mutta hän on matkoilla poikansa
luona. Tuntuu surulliselta, että ihminen on joutunut
asumaan kadulla paperittomana parikymmentä vuotta eikä
saa edes kuoltuaan pappia siunaamaan häntä hautaan.

Olin menossa metroon eräänä iltana. Tunsin, että joku koski reppuani. Käännyin heti, mutta en
nähnyt mitään epäilyttävää. Nuori mies oli seurueensa kanssa takanani. He olivat hilpeällä tuulella.
He jopa sanoivat minulle hei, kun lähtivät. Seuraavana aamuna aloin etsiä meikkejäni. Niitä ei
löytynyt mistään. Silloin muistin, että jokuhan koski reppuani. Mahtoi varas pettyä, avatessaan
pussukan ja löytäessään vanhoja meikkejä! Harmi, kun meikkipussi oli Mongoliasta saatu lahja.

Viime viikolla tänne tulivat Leena Juvonen ja Kirsti Rautiainen. He ovat Kylväjän lähetteinä Helping
Hands kristillisessä järjestössä kolmen viikon
ajan. He palvelevat ruuan jaossa,
lastenhoidossa, kaikessa muussa vastaan
tulevassa ja tietenkin juttelevat
turvapaikanhakijoiden kanssa. Vietimme
yhden lauantain yhdessä. Kyllä meillä oli
hauskaa! Nauroimme niin paljon ja juttua
riitti. Mutta heillekin Kreikka osoitti
kummallisuutensa: Kirsti sai automaatista
rahaa, Leena ei, vaikka oli aivan samanlainen
kortti ja tilillä rahaa. Eikä toinenkaan
automaatti suostunut Leenan pyyntöön. ”Tää
on Kreikka!” on minun suosikkilauseeni.
Piraeuksen Pasalimanin venerannasta Kirsti ja Leena

Sain Harjavallasta CD:n, jossa oli koskettavia runoja. Jäin miettimään, että miten ennen
kunnioitettiin Jumalaa, rukoiltiin lasten ja elämän puolesta. Minne me olemme sen kaiken kauniin
kadottaneet? Kreikkalaisilla on sitä vielä. Nuoretkin tekevät ristinmerkkejä eri tilanteissa. Tapa
taikka ei, mutta siinä on syvää Jumalan kunnioitusta, jota toivoisin meilläkin vielä olevan.

 Jeesus, anna meille rakkautta ja kunnioitusta Sinua kohtaan!
 Siunaa Kreikkaa, Suomea ja Israelia! Koko maailmaa. Kiitos Jeesus!
Jos tiedät jonkun, joka on kiinnostunut Kreikan työstä, niin kutsu häntä mukaan!
Renkaaseeni voi liittyä laittamalla s-postia:
osoitteenmuutokset@kylvaja.fi tai soittamalla toimistolle 09 2532 5400.
Työmme katetaan suurelta osin yksityisillä
lahjoituksilla. Suurkiitos tuestasi!
Viitenumeron käyttö säästää rahaa
Kysy seurakuntakohtainen viitenumero
Kylväjän toimistosta tai
https://www.kylvaja.fi/lahjoita/viitenumerolaskuri

Kuva: Kirsti Rautiainen

