Rakas lähetysystävämme!
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Lämmin tervehdys täältä sateisesta
ja koleasta Kreikasta! Sydämellinen
kiitos esirukouksistasi!
Pikkubussi
Kerroimme aikaisemmassa
kirjeessämme, että olemme
saaneet lainaksi 9-paikkaisen
pikkubussin. Valitettavasti
jouduimme palauttamaan auton,
koska omistaja tarvitsi sitä itse. Nyt
meidän täytyy pakolaiskuljetuksia
varten vuokrata auto.
Haluammekin jättää tämän
autoasian rukousaiheeksi.
Pakolaisleirillä
Kävimme hiljattain vierailulla pakolaisleirillä.
Parkkipaikalla meitä oli vastassa viime
leiriltämme tuttu mies. Hän vähän hoputti meitä
kiiruhtamaan matkalla konttiin. Sisällä kontissa
meitä odottikin lisää tuttua porukkaa. Heillä oli
auki tietokone, josta he seurasivat
raamattutuntia. Korona-aikana Raamatun
opetus on tullut helpoksi netin välityksellä. Se ei
kuitenkaan korvaa henkilökohtaisia tapaamisia ja
keskusteluja. Raamattutunnin päätyttyä
rukoilimme yhdessä sekä joimme teetä ja
vaihdoimme kuulumisia.
Olemme käyneet kolmella eri pakolaisleirillä
tänä syksynä. Kaksi leireistä on ollut hyvin
syrjässä maaseudulla mutta kolmas on ollut
keskellä kylää. Asunnot ovat olleet
pääsääntöisesti kontteja, mutta olemme käyneet
myös huonokuntoisessa kerrostalossa. Yhdellä
leireistä on ollut järjestyshäiriöitä, ja sinne pitää hankkia erikseen viranomaisilta lupa. Pakolaiset
saavat poistua leiriltä, mutta korkeintaan viikoksi kerrallaan.

Joululeiri
Haluamme kutsua luoksemme vielä ennen joulua yhden pakolaisryhmän. Rukoilemme viisautta
leirin järjestämiseen ja siihen, keitä sinne kutsutaan. Tämä aiheuttaa aina haasteita, koska voimme
ottaa vain rajatun määrän kerrallaan, mutta halukkaita on paljon. Olemme pyytäneet muutamaa
pakolaista vuorollaan toimimaan emäntänä leirillämme pientä palkkiota vastaan. Myös tähän
tarvitsemme viisautta.
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa,
näkee suuren valon”.
Jesajan kirja kertoo valosta, joka tulee pimeyteen kansaa valaisemaan
(Jes.9:1).
Tuo valo on lamppu meidän askeltemme edessä, kirjoitetaan
psalmikirjassa (Ps.119:105). Tuo valo valaisee sydämiemme ajatuksia,
jotta näkisimme ja tuntisimme myös ne pahat ajatukset, jotka
nousevat sydämistämme.
Jumala ei halua peittää armoaan. Hän tietää paremmin ajatuksemme
ja tekomme kuin me itse. Hän haluaa valaista tekojamme, jotta me
näkisimme palata Isän luo. Hänen valonsa paljastaa, lohduttaa ja
näyttää tietä perille. Hän ei jätä pimeään. Hän näyttää tietä
pimeydessä. Paimenetkin olivat kedolla pimeyden keskellä. He tarvitsivat valoa ja kehotusta lähteä
eteenpäin. “Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut”.
Rauhallista Joulua ja Siunausta Uudelle Vuodelle 2022!
T. Anna Maija ja Matti
Ps. Jos myös ystäväsi haluaisi liittyä
lähettäjärenkaaseemme, niin hän on erittäin
tervetullut mukaan. Liittyä voi osoitteessa:
www.kylvaja.fi/liity-tilaa. Samasta osoitteesta
voit halutessasi tilata ilmaisen Kylväjä-lehden.
Osoitteenmuutokset ja tilausten peruutukset:
osoitteenmuutokset@kylvaja.fi tai ottamalla
yhteyttä Kylväjän toimistoon p. 09-25325400.
TALOUDELLINEN KANNATUS Nooa
Säästöpankki IBAN: FI57 4405 0010 0212 96 Jos
haluat maksaa kannatusmaksua, laita tiedonanto-osaan: Kaipaisten työlle sekä oman seurakuntasi
nimi TAI mieluiten käytä pelkkää viitenumeroa, jonka saat kysymällä Irene Maliselta Kylväjän
toimistosta (puh. 09-253 254 27 tai 044-5958252 tai irene.malinen@kylvaja.fi). Esimerkkejä
viitenumeroista: Pöytyä 3205 351001; Vihti 3205 35310; Kallavesi 32053 53740; Ulvila 32053
51234.

