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Terveisiä täältä pohjois-Kreikasta ja lämmin kiitos
esirukouksistasi!
Helmikuun raamattuseminaari peruuntui, koska
pakolaisleireillä riehui koronaepidemia. Menimme
kuitenkin tapaamaan pakolaisia leirin ulkopuolelle
läheiseen puistoon. Vietimme siellä aikaa parisen
tuntia keskustellen Raamatusta. Heillä oli paljon
kysymyksiä joihin yritimme parhaamme mukaan
vastata. Matille esitettiin vaikeita kysymyksiä
Ilmestyskirjasta. Veimme pakolaisille myös vähän
ruokatarpeita, lähinnä riisiä ja öljyä, joita he olivat
toivoneet. He saavat leirillä yhden lämmitettävän
aterian päivässä. Olemme nyt saaneet tarpeeksi
rahaa 9-paikkaisen pakettiauton ostoon. Meidän täytyy vielä löytää luotettava autokauppias, joka
maksaa veronsa ja pitää sanansa auton luotettavuudesta.

Maaliskuun alussa kävimme hakemassa
pakolaisia tänne meille. Monet heistä olivat
syksyllä kastettuja, mutta joukossa oli myös
muutamia etsijöitä. Järjestimme heille
raamattutunteja, joissa opiskelun lisäksi
keskusteltiin vilkkaasti. Vanha kirkkomme oli
jäätävän kylmä. Kuvassa istutaan takit päällä ja
pöytä on peitelty vilteillä. Pöydän alla on
lämpöpatteri, että jalat pysyisivät lämpiminä.
Onneksi kaikissa asunnoissa on
ilmalämpöpumput, eikä kenenkään tarvinnut
yöllä palella.

Kaikille pakolaisleireille on tullut vartiointi sisä- ja
ulkopuolelle. Sinne ei voi mennä enää vierailulle ilman, että
anoo ensin luvan. Myöskään kuvia ei saa ottaa ollenkaan.
Tämän Anna Maija sai kokea, kun kuvasi leiriä ulkopuolelta.
Kaikki kuvaaminen on kielletty, joten kuvat piti poistaa.
Leirien ympärillä on paljon kulkukoiria, joista Anna Maija oli
napsinut myös kuvia. Vartija ihmetteli, pitääkö Anna Maija
kulkukoirista. Kuvassa kulkukoiraparka kuuntelee Raamatun
sanaa Ilmestyskirjan seitsemästä enkelistä.

Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Virressä 600 veisataan: ”Hyvyyden voiman uskollinen suoja piirittää meitä,
kuinka käyneekin. Illasta aamuun kanssamme on Luoja. Häneltä saamme
huomispäivänkin.”
Isä Meidän -rukouksen loppusanoissa ja tuossa virressä 600 luodaan katse
parempaan aikaan. Vaikka tänään on pimeää ja vaikka tänään ei mikään
näytä toiveikkaalta edes tulevaisuuden suhteen, on koko maailma lopulta
Taivaallisen Isän kädellä. Tuo käsi ohjaa kohti kirkkautta. Totisesti kerran
on kaikki taistelut, tuskat ja ahdistukset ohitse ja näin Pääsiäisen sanoma
kirkkaudesta ja voitosta toteutuu kerran. Sanattomat huokaukset yltävät
sittenkin Taivaaseen ja kaikki päättyy niin kuin kirjoitettu on. Aamen.
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