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Terveisiä täältä pohjois-Kreikasta ja lämmin kiitos esirukouksistasi!
Ennen joulua meillä oli raamattuseminaari pakolaisille
kylässämme. Vietimme yhdessä heidän kanssaan joulujuhlaa ja
lahjaksi annoimme aivan uudet lenkkarit. Olimme saaneet
näitä lenkkareita varten rahat lahjoituksena. Yksi leiriläinen sai
myös kasteen leirin päätyttyä.
Kyselemme pakolaisilta joskus heidän pakomatkastaan. Yhden
surullisimmista kuulimme joululeirillämme. Pari vuotta sitten
eräs perhe maksoi salakuljettajille ison summan rahaa, jotta
heidät vietäisiin toiseen maahan. Matka kulki vuorten yli ja
heidät yllätti lumipyry. Lumentulo oli niin sakeaa, etteivät he
pysyneet salakuljettajien matkassa vaan eksyivät vuoristoon.
Kolmantena päivänä perheen äiti ja 16-vuotias poika
väsähtivät ja kävivät nukkumaan hankeen. Isä yritti saada heitä
liikkeelle siinä onnistumatta. Pimeässä isä ei uskaltanut jättää
heitä, koska pelkäsi ettei löytäisi heitä enää. Seuraavana aamuna
Kuva: Joululeiriläisiä
lumisade laantui ja isä löysi rajalle. Perheen 8-vuotias tytär istui
koko matkan isän olkapäillä kahden mustan jätesäkin suojassa ja pelastui. Paikasta, johon äiti ja
poika kuolivat, ei olisi ollut enää montaa sataa metriä rajalle.
Tammikuussa meillä on ollut 10 päivän raamattuopetussarja
netissä, joka päivä kuusi tuntia. Niissä on käsitelty Paavalin
kirjettä filippiläisille. Monet syksyllä kastetuista pakolaisista ovat
nyt saaneet paperit ja he voivat lähteä toiseen maahan.
Kävimme hyvästelemässä yhdellä pakolaisleirillä perheen, joka
oli lähdössä Saksaan. Pyydämme teitä rukoilemaan heidän
puolestaan, että saisivat kasvaa uskossa myös uudessa
kotimaassaan.
Kylästämme on pitkä matka pohjoisen leireille. Kävimme erään
pakolaisperheen luona Serreksessä ja matkaa vierailulle tuli
yhteensä 260 km. Emme ole löytäneet vielä pikkubussia ja sen
jättäisimme rukousaiheeksi. Sopivia ja sopivan hintaisia
käytettyjä 9-paikkaisia on yllättävän vähän kaupan.
Tarvitsisimme luotettavan ja turvallisen ajopelin
pakolaiskuljetuksiin.

Kuva: Matkalla Serrekseen

Helmikuussa on suunnitteilla raamattuseminaari, johon porukkaa tulisi Serreksestä. Olemme myös
kartoittamassa uusia pakolaisleirejä, olisiko siellä halukkaita tulijoita seminaareihimme. Lisäksi
olemme suunnitelleet seminaaria, johon pakolaisia tulisi Ateenasta asti. Haluammekin jättää
työmme ja suunnitelmamme rukousaiheiksi.
Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta
Näin pyydämme Isä Meidän-rukouksessa, mutta mitä tuo pyyntö omalla
kohdallamme voisi tarkoittaa? Tunnetko sinä tarvitsevasi suojelusta ja
varjelusta pahan voittamisessa? Tunnetko, että joka päivä kamppailet
monenlaista pahaa vastaan? Jos et, niin sinun ei tarvitse lukea tätä tämän
enempää. Mutta jos huomaat, että tarvitset Jumalalta voimaa kamppailla
pahaa vastaan, niin rukous todella saa olla jokapäiväisenä pyyntönäsi. Jumalan
rakas poika tuli tähän maailmaan käymään läpi ne kärsimykset ja kiusaukset,
joita ihmiset kohtaavat. ”Koska Jeesus on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee
auttamaan niitä, joita koetellaan”(Hepr.2:18)

Siunaavin terveisin 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. 09253 254 27 tai 044-5958252 tai
irene.malinen@kylvaja.fi). Esimerkkejä
viitenumeroista: Pöytyä 3205 351001;
Vihti 3205 35310; Kallavesi 32053
53740; Ulvila 32053 51234.

