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Helteinen tervehdys pohjois-Kreikasta!
Kiitos esirukouksistasi!
Täällä sitä nyt viimeinkin ollaan, Neos Milotopoksessa. Ajoimme tänne 24.6. yhdentoista
tietullin läpi +37 asteen helteessä. Ateenasta Milotopokseen on 550 km ja automme
ilmastointi ei toiminut. Olihan se aika näännyttävä matka. Kuumuuden vuoksi yövyimme
puolessa välissä Voloksen kaupungissa.
Neos Milotopoksen asukkaat ovat ystävällisiä ja kyselevät meiltä, mistä olemme kotoisin.
Tähän osaamme sujuvasti vastata, mutta jatkokysymysten kanssa on jo hankalampaa.
Englantia täällä ei juurikaan osata. Kylässä on kaksi pientä ruokakauppaa ja maanantaisin
iso tori, josta voi ostaa hedelmiä, vihanneksia, kanaa, kalaa, makkaraa, vaatteita,
pesuaineita ja monenmoista muuta. Keskellä kylää on ortodoksikirkko ja sen katolla on
haikaranpesä, jossa on yksi poikanen. Kirkon ympäristössä on useita kahviloita.

Koronan vuoksi sisällä ei saa istua, mutta ulos on laitettu jalkakäytäville pöytiä ja tuoleja.
Kaksi ruokaravintolaa on myös, ja ruoka oli hyvää ja edullista. Toisessa oli ruokalistakin,
mutta toisessa tarjoilija kertoi meille vaihtoehdot. Lisäksi kylällä kiertelee usein autoja,
joissa myydään meloneita, perunoita, mattoja tai kalaa. Kovaäänisistä kuuluu selostus,
mitä on tarjolla.
Asumme kaksikerroksisessa talossa, johon on remontoitu neljä noin 40 m2 huoneistoa.
Kodissamme on keittiö ja makuuhuone sekä pitkä ja kapea parveke. Pihallamme on vielä
matala rakennus, jossa on kaksi asuntoa. Nämä kuusi asuntoa ovat pakolaisille
tarkoitettuja ja niissä kaikissa on ilmastointi. Naapurimme on syyrialainen kolmilapsinen
perhe, joka joutui pakenemaan Damaskoksesta v.2015 aluksi Turkkiin ja sieltä veneellä
Kreikkaan.
Milotopoksessa on parituhatta asukasta, mutta hedelmänpoiminta-aikaan tänne tulee
kausityövoimaa Albaniasta. Syyrialaisperheen isä käy myös työssä hedelmätilalla, mutta
töitä ei riitä kuin osaksi vuotta. Lapset käyvät kylän koulua ja kertovat pitävänsä
koulunkäynnistä. He ovat saaneet ystäviä täältä ja oppineet kreikan kielen. Myös englantia
on koulussa opetettu.
Olemme käyneet neljänä sunnuntaina Milotopoksen evankelisessa kirkossa. Siellä
jumalanpalvelukset toimitetaan seurakunnan vanhemmiston ja vierailevien puhujien
toimesta. Musiikissa avustavat vapaaehtoiset ja laulujen sanat heijastetaan
valkokankaalle.

Meillä on elokuussa kesäloma ja olemme tulossa silloin Suomeen. Syyskuussa
vierailemme seurakunnissa:
2.9. Torstaina

Alavuden seurakunta klo 17.00

4.9. Lauantaina

Uudenkaupungin torilla, Alinenkatu 32
Lähetystapahtuma klo 10.00-14.00

12.9. Sunnuntaina

Mynämäen kirkko klo 10.00
Yläneen kirkko klo 18.00

15.9. Keskiviikkona Ulvilan seurakuntatalo klo 18.00

Toivottavasti tapaamme mahdollisimman monia teistä!

TAPAHTUKOON SINUN TAHTOSI

”Jumalan hyvä, armollinen tahto tapahtuu kyllä ilman rukoustammekin, mutta me
pyydämme tässä rukouksessa, että se tapahtuisi myös meidän keskuudessamme.”
(Lutherin selitys tästä pyynnöstä)
Usein ymmärrämme vasta myöhemmin, mitä Jumalamme
tarkoittaa antaessaan elämäämme surua, kipuja ja sairautta.
Tässä Jumalan koulussa ihminen jää sanattomaksi ja
hämilleen: ”Voiko hyvä ja kaikkivaltias Luojamme sallia ja
ohjata kaikkea maailmassa ja minun elämässäni tapahtuvia
asioita?”
Jeesus sanoi: ”Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota
tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni
mukaan, vaan sinun.” (Mark.14:36)
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