Hyvä kolehtikirjeen lukija,
Yhdeksäntenätoista sunnuntaina helluntaista 20.10.2019 kerätään kolehti rauhan ja vakauden
edistämiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Tästä kirjeestä löydät kolehtikohteen
esittelyn, esirukouksen ja kolehdin tilitysohjeet.
Kolehtikohteen esittely
Rauha on helppo menettää, mutta vaikea saada takaisin. Väkivaltaiset konfliktit alkavat usein
pienestä välikohtauksesta, joka laajenee ja voimistuu hallitsemattomasti. Kostonkierre syvenee,
kuolema niittää uhreja. Ihmiset pakenevat hädissään kodeistaan, kylistään ja kaupungeistaan.
Konfliktit pitkittyvät toisinaan usean sukupolven mittaisiksi.
Kirkon Ulkomaanapu rakentaa rauhaa maailmaan. Tuki konfliktialueille on käytännöllistä: kutsutaan
kiistan osapuolet neuvottelemaan, etsitään riidan juurisyitä ja rauhan edellytyksiä sekä tuetaan
toimeentulomahdollisuuksia ja koulutusta. Rauhan palaaminen tarkoittaa usein sitä, että voi mennä
töihin tai kouluun ilman pelkoa tulla pahoinpidellyksi tai tapetuksi.
Tänään kerättävä kolehti auttaa rakentamaan rauhaa kestävästi. Jumala siunatkoon lahjasi.

Rauhanneuvotteluja käydään kirjaimellisesti ruohonjuuritasolla Keniassa, jossa pokot-heimon naiset
kokoontuivat rauhankokoukseen. Kokous pidettiin piilossa savannilla, jotta kaikki uskaltaisivat tulla paikalle.
Kokouksessa valmisteltiin rauhanneuvotteluja markwet-heimon kanssa. Lue lisää:
https://www.kirkonulkomaanapu.fi/ajankohtaista/artikkelit/rauha-rakennetaan-pala-palalta/
PL 210 (Eteläranta 8)
00131 Helsinki
020 787 1200
kua.fi

Kaipaatko syvempää tietoa Kirkon Ulkomaanavun rauhantyöstä?
Katso Kirkon Ulkomaanavun koordinaattori Marikki Rieppolan haastattelu Yle Areenasta
(haastattelu alkaa kohdasta 1:54): https://areena.yle.fi/1-4573587
Tutustu Kirkon Ulkomaanavun perustaman Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden
rauhanverkostoon: https://www.peacemakersnetwork.org/.

Kolehtikohteen esirukous
Pyhä Jumala,
Me rukoilemme rauhaa kaipaavien ja rauhanrakentajien puolesta.
Vapauta meidät ennakkoluuloista, riidanhaastamisesta, pahansuopuudesta, ahneudesta,
valheista ja vallanhimosta, kaikesta, mikä riistää toisen ihmisen arvoa ja estää sovinnon
syntymistä. Taluta meidät puolitiehen sitä ihmistä tai ihmisryhmää vastaan, jonka nyt
näemme vihollisena. Ojenna kätemme rauhaneleeseen ja pehmitä sydämemme, jotta
myötätunto ja armollisuus voisivat kasvaa meissä.
Me rukoilemme sodan ja väkivallan uhrien puolesta. Seuraamme neuvottomina, kun
yhteistä maailmaamme tuhotaan. Auta meitä ylläpitämään toivoa paremmasta ja
toimimaan omalla paikallamme rauhan puolesta.
Aamen.
Tilitysohjeet
Kolehtirahat tilitetään seurakuntaanne lähetetyillä tili- ja viitenumeroilla. Tilityksen voi tehdä
myös tavallisena tilisiirtona, jolloin viestikenttään merkitään ”kolehti 19. sunnuntai
helluntaista 20.10.2019” ja seurakunnan nimi.
Tilinumerot ovat:

IBAN

BIC

Nordea
Osuuspankki
Danske Bank

FI33 1572 3000 5005 04
FI08 5723 0210 0215 51
FI02 8000 1800 2233 40

NDEAFIHH
OKOYFIHH
DABAFIHH

Siunattua syksyä!

Soili-Sisko Eskola
yhteyspäällikkö
soili-sisko.eskola@kua.fi
p. 0407052195
PL 210 (Eteläranta 8)
00131 Helsinki
020 787 1200
kua.fi

