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Lämpimät terveiset täältä Pohjois-Kreikasta ja sydämellinen kiitos esirukouksistasi!
Pidimme lokakuussa pakolaisille leirin täällä kylässämme. Se oli vähän niin kuin suomalainen
rippileiri, mutta käytämme siitä nimitystä raamattuseminaari. Haimme ensimmäiset pakolaiset jo
sunnuntaina 17.10. Maanantaina
haimme sitten loput. Yhteensä
pakolaisia oli 22 kolmelta eri leiriltä.
Meillä on lainassa yksi 9-paikkainen
pakettiauto ja Marieken ja Sinan
henkilöauto. Sen lisäksi saimme
avuksi Alin, joka tuli auttamaan meitä
7-paikkaisella pakettiautolla
kuljetuksissa. Hän on työssä
avustusjärjestössä, jolta olemme
saaneet pakettiautomme lainaan.
Kuljetukset ovat iso homma varsinkin,
kun vain Marieke ja Matti ajavat.
Sinalla ei ole korttia ja Anna Maija
kerää vielä rohkeutta. Maanantaina haimme myös neljä hollantilaista 16-vuotiasta tyttöä
lentokentältä. He tulivat auttamaan lastenhoidossa syyslomallaan. Näin meitä oli yhteensä 33.
Jos menit sekaisin lukiessasi äskeistä kappaletta niin ei huolta, kyllä mekin olimme sekaisin. Mutta
ihmeellisesti kaikki mahtuivat jonnekin nukkumaan. Pakolaiset saivat omat asunnot ja
hollantilaiset tytöt nukkuivat meillä. Ali nukkui Marieken ja Sinan sohvalla. Olimme sopineet jo
etukäteen, että yksi pakolaisista toimisi emäntänä.
Tiistaina alkoi leiri yhteisellä rukouksella ja aamiaisella. Sen jälkeen hollantilaiset tytöt ottivat 11
lastamme huomaansa, ja touhusivat heidän kanssaan klo 10-13, jolloin aikuiset opiskelivat
Raamattua. Lounas syötiin yhdessä ja klo 15-17 oli vielä opetusta. Evankelistamme Sina toimi koko
ajan opettajana. Pakolaiset olivat hyvin innokkaita kuuntelemaan ja keskustelemaan Raamatusta.
Illalla söimme vielä yhteisen päivällisen.
Leirimme pääkeittiönä toimii vanhan kirkon yläkerrassa oleva keittokomero. Keittäjämme oli
tyytyväinen keittiöön, koska se oli pienuudestaan huolimatta aika näppärä. Heti leirimme alussa
tuli ongelmia hellan kanssa. Keittäjämme sai siitä sähköiskun. Matti meni tutkimaan hellaa ja
huomasi siitä vuotavan sähköä. Hän kutsui sähkömiehen paikalle, joka huomasi maadoitusjohdon
olevan irti! Viat eivät päättyneet tähän. Hellan isointa levyä käytettäessä meni sähköt koko talosta.
Mutta kaikista kommelluksista huolimatta joka päivä saimme hyvää persialaista ruokaa.

Raamattuseminaarimme päättyi
sunnuntaina juhlaan, jossa
yhdeksän pakolaista kastettiin. Se
oli hyvin tunteellinen hetki.
Pyydämme esirukousta kastettujen
puolesta. Olemme tehneet
seminaarimme jälkeen useita
retkiä pakolaisleireille tapaamaan
heitä. Olemme samalla vieneet
myös talvivaatteita leireille. Kontit,
joissa pakolaiset asuvat, ovat
todella kylmiä ja vetoisia.
Nyt olemme valmistelemassa uutta
viikon pituista seminaaria, joka alkaa sunnuntaina 19.11. Tänne on tulossa 31 osanottajaa, mikä
tietää vauhdikasta viikkoa meille kaikille. Nyt osaamme onneksi jo paremmin varautua
monenmoisiin asioihin. Saimme ottaa käyttöömme evankelisen seurakunnan vanhan
kirkkorakennuksen. Se on toiminut viime vuodet pakolaisille tarkoitettujen vaatteiden varastona.
Me olemme raivanneet siellä olevia vaatesäkkejä takaosaan, jotta etuosaan saadaan kokoustilat.

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin
anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
”Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka
pelkäävät ja rakastavat häntä.” (Ps. 103:13)
Usein kuulee sanottavan: ”Annan kyllä anteeksi, mutta en unohda
kokemaani vääryyttä” tai “annan anteeksi pitkin hampain”. Sydämen
pohjasta annettu anteeksianto kutsuu meitä katsomaan Jumalaa kohti
ja oppimaan siitä, että emme itsekkään ansaitse muuta kuin, että
taivaallinen Isä armahtaa meitä rikkomustemme tähden. Lopulta vain Jumalan meille osoittama
rakkaus saa meidät tekemään toisille niin kuin Jumala on meille tehnyt. Kaikkivaltiaan
armollisuuden tähden voimme unohtaa meille tehnyt vääryydet ja olla armahtavia sydämen
pohjasta saakka.

Rukousaiheet:
-

Kastettujen hengellinen kasvu
Käytännön järjestelyt seminaarillemme
Pakolaisten pärjääminen leireillä talven tullessa
Oma 9-paikkainen pakettiauto käyttöömme (lainassa oleva auto pitää palauttaa
joulukuussa)
Viisautta ja voimia työhömme
Taloustilanne (työmme tarvitsee tukea)

Hyvä Jumala sinua siunatkoon
T. Anna Maija ja Matti

Ps. Jos myös ystäväsi haluaisi liittyä
lähettäjärenkaaseemme, niin hän on erittäin tervetullut
mukaan. Liittyä voi osoitteessa: www.kylvaja.fi/liitytilaa. Samasta osoitteesta voit halutessasi tilata
ilmaisen Kylväjä-lehden. Osoitteenmuutokset ja
tilausten peruutukset: osoitteenmuutokset@kylvaja.fi
tai ottamalla yhteyttä Kylväjän toimistoon p. 0925325400. 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.

