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Rakas Lähetysystävämme!
Lämmin tervehdys täältä Pohjois-Kreikasta ja
sydämellinen kiitos esirukouksistasi!
Olimme elokuun lomalla Suomessa ja oli
ihanaa nähdä lapsiamme, sukulaisiamme ja
ystäviämme, mutta ennen kaikkea
lapsenlastamme pientä Vilja-tyttöä, joka
täytti 8.10. yhden vuoden. Syyskuussa
vierailimme Alavudella, Kullaalla, Mynämäellä, Raumalla ja Yläneellä, ja saimme tavata joitakin
teistä lähettäjistämme.
Pohjois-Kreikassa olevaan kyläämme tulimme 22.9. illalla. Meitä oli täällä vastaanottamassa
Ateenasta tullut perhe, joka on tullut tekemään pakolaistyötä kanssamme. Perheeseen kuuluvat
äiti Marieke ja isä Sina sekä lapset Sogand ja Taha. Marieke on kotoisin Hollannista ja Sina KeskiAasiasta. Sogand on 13-vuotias yläasteella opiskeleva tyttö ja Taha on 10-vuotias ala-asteella
opiskeleva poika. Sina puhuu hyvää persianfarsia ja Marieke puhuu englantia ja farsia. Lapset
puhuvat farsia, englantia ja kreikkaa sujuvasti.
Sinalla on yhteyksiä pakolaisiin, joten pystyimme aloittamaan työmme. Siivosimme isoimman
pakolaisasunnoistamme, joka sijaitsee vanhan evankelisen kirkon yläkerrassa. Se on
vinttihuoneisto, jossa on neljä tilavaa makuuhuonetta, olohuone, kaksi kylpyhuonetta sekä
pienehkö keittiö.
Viikko saapumisemme jälkeen olimme jo menossa Thessalonikiin, jonne on täältä noin 80 km.
Sieltä haimme 9-paikkaisen
pakettiauton ja sitten ajoimme 40
minuuttia Turkkiin päin, josta löytyi
pakolaisleiri keskeltä ei mitään.
Pakolaisleiri koostui valkeista rekan
konteista. Mieleen tuli suomalaiset
karavaanialueet. Konttien sisällä oli
vessa ja suihku, keittiö, olohuone ja
makuuhuone. Huonekaluja ei ollut
vaan istuimme joko lattialla tai
patjan päällä.

Sina on evankelista ja hän piti kontissa persiankielisen raamattutunnin. Oli hienoa nähdä, miten
keskittyneesti ja hartaasti ihmiset kuuntelivat Jumalan sanaa. Olimme leirillä muutaman tunnin, ja
lopuksi mukaamme lähti viisi aikuista ja neljä lasta tänne kyläämme.
Vietimme ikimuistoisen leirin vanhan kirkon yläkerrassa. Me järjestimme aamupalan ja pakolaiset
tekivät lounaan ja päivällisen. Tämä sen vuoksi, että he osaavat paremmin keittää riisin ja tehdä
heille tuttua ruokaa. Olimme mukana leirillä koko ajan. Pakolaiset auttoivat meitä myös
siivoamaan lisää asuntoja seuraavia
isompia leirejä varten. Sina opetti
leirillämme Raamattua ja asioista
keskusteltiin vilkkaasti.
Veimme pakolaiset takaisin
pakolaisleiriin neljän päivän kuluttua.
Tämä sen vuoksi, että leiriltä ei voi olla
poissa kuin viikon kerrallaan. Muuten
tipahtaa pois ns. pakolaisohjelmasta.
Toinen syy on lasten koulunkäynti,
jonka vuoksi leiri voi olla myös
viikonlopun pituinen. Osa pakolaisista
käy myös töissä Thessalonikissa.
Tällä hetkellä valmistelemme uutta
viikon pituista leiriä, joka alkaa 18.10. maanantaina. Meillä on vielä paljon tehtävää varsinkin Sinan
ja Marieken asunnon kanssa. He muuttavat vanhaan pastorin asuntoon, joka on vanhan kirkon
takana. Sen saattaminen asuttavaan kuntoon on hyvin haasteellista, ja mm. huonekaluja täytyy
hankkia sinne. Sina ja Marieke lapsineen asuvat nyt meidän laillamme näissä pienissä
pakolaisasunnoissa, joissa on vain keittiö ja makuuhuone. Me jatkamme asumistamme tässä,
mihin muutimme jo heinäkuussa. Otimme lisäksi käyttöömme viereisen pakolaisasunnon lisätilaksi
ja olemme tähän järjestelyyn tyytyväisiä.

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme

”Älä anna köyhyyttä, älä rikkauttakaan. Anna ruokaa sen verran kuin
tarvitsen.” (Sananl. 30:8)
Jokapäiväisellä leivällä tarkoitetaan kaikkea sitä mitä ihminen tarvitsee
elämäänsä. Näin laajemmin ajateltuna jokapäiväiseen leipään kuuluvat
myös terveys, hyvät ystävät ja työtoverit, luotettavat naapurit ja
esivalta.
Tässä rukouspyynnössä saamme asettaa kaiken hyvän Jumalan kädelle.
Lopulta elämässämme ei ole kuitenkaan mitään asiaa, mihin Taivaan Isä
ei saisi kosketusta. Kaikki on lopulta hänelle mahdollista. Vaikeutena on suostua ja hyväksyä
antamaan kaikki hänen hoidettavakseen. Tyhjän käden kanssa ei ole helppo lähestyä edes Jumalaa.

Tyhjän käden ojennus Jumalan puoleen kertoo kuitenkin uskosta ja luottamuksesta. Hänelle
kelpaa tyhjät kätemme, sillä niihin hän haluaa juuri antaa lahjojaan .

Rukous- ja kiitosaiheita:
•
•
•

18.10. alkava leiri, kaikki käytännön asiat. Tänne tulee 22 pakolaista ja meillä on paljon
tekemistä ennen leiriä ja sen aikana.
Kiitos ensimmäisestä onnistuneesta leiristä
Kiitokset tästä työstä ja lähetysystävistä

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. 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.

