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Hyvä kolehtikirjeen lukija, 

Tuomiosunnuntaina 25.11.2018 kerätään kolehti köyhyyden ja perusturvattomuuden 

poistamiseen maailman köyhimmillä alueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta Tästä kirjeestä 

löydät kolehtikohteen esittelyn, esirukouksen ja kolehdin tilitysohjeet. 

 

Kolehtikohteen esittely 

 

Kuvassa on raskaana oleva eteläsudanilainen Betty Valeriano, joka sai suojan itselleen ja lapsilleen Kenian 

Kalebeyein pakolaisleiriltä. Lue Bettyn tarina Kirkon Ulkomaanavun sivuilta: 

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/mita-teemme/kenia/bettyn-unelma-askelen-lahempana-toteutumista/ 

 

Köyhyys on numeroilla mitattavaa puutetta, jossa ihmisellä ei ole riittävästi rahaa ruokaan, 
terveydenhuoltoon, vaatteisiin tai asuntoon. 

Köyhyys on myös kokemus, arvottomuuden, keinottomuuden, yksinäisyyden ja häpeän 
lamaannuttama tila, josta ei pääse pois ilman toisten ihmisten apua. 

Kirkon Ulkomaanapu auttaa kansainvälisen diakonian periaatteiden mukaisesti maailman 
köyhimpiä ihmisiä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Tuemme ihmisiä 
sopimaan riitoja ja katkaisemaan kostonkierteitä, luomaan kestäviä toimeentulon tapoja ja 
tarjoamaan koulutusta lapsille ja nuorille tulevaisuuden rakennuspuiksi. 

Tähän työhön Kirkon Ulkomaanapu käyttää tänään kerättävän kolehdin. Jumala 
siunatkoon lahjanne. 

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/mita-teemme/kenia/bettyn-unelma-askelen-lahempana-toteutumista/
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Kolehtikohteen esirukous 

Pyhä Jumala, 

Me rukoilemme ulkomailla elävien lähimmäistemme puolesta, niiden, joita emme tunne 

henkilökohtaisesti, mutta joiden hätä ja kärsimys puristaa sydäntämme. Kuule sinä, 

Taivaallinen Isämme, lasten itku, äitien ja isien huokaukset, perheiden ja perheettömien 

avunhuudot, köyhien nälkä ja turvattomuus. Synnytä meissä halu auttaa ja avaa väylät 

avun perille menolle. 

Muuta sinä meidän rukouksemme ja kolehtimme ruuaksi, suojaksi sateelta ja 

auringonpaahteelta, lääkkeiksi ja auttaviksi käsiksi, toimeentuloksi ja koulunpenkeiksi, 

rauhaksi ja tulevaisuuden toivoksi. 

Kiitos, että sinä voit luoda uutta ja käytät meitä sinun rakkautesi polkuna ihmiseltä 

ihmiselle. Aamen. 

 

Tilitysohjeet 

Kolehdin tilitys tapahtuu viime vuodenvaihteessa seurakuntaanne lähetetyillä tili- ja 

viitenumeroilla. Tilityksen voi tehdä myös tavallisena tilisiirtona, jolloin viestikenttään 

merkitään ”kolehti tuomiosunnuntai” ja seurakunnan nimi. 

Tilinumerot ovat: 

IBAN    BIC 

Nordea   FI33 1572 3000 5005 04  NDEAFIHH 

Osuuspankki  FI08 5723 0210 0215 51  OKOYFIHH 

Danske Bank FI02 8000 1800 2233 40 DABAFIHH 

 

Adventin valoa seurakuntaasi! 

 

Soili-Sisko Eskola 

yhteyspäällikkö 

soili-sisko.eskola@kua.fi 

p. 0407052195 
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