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Hyvä kolehtikirjeen lukija, 

 

Laskiaissunnuntaina 23.2.2020 kerätään kolehti Kirkon Ulkomaanavun 

katastrofirahastolle hätäapuvalmiuden ylläpitämiseen ihmisten ja luonnon aiheuttamissa 

kriiseissä. Tästä kirjeestä löydät kolehtikohteen esittelyn, esirukouksen ja kolehdin 

tilitysohjeet. 

 

Kolehtikohteen esittely 

 

Kirkon Ulkomaanapu auttaa katastrofirahastonsa turvin ihmisiä, joiden elämän 

perusedellytykset ovat murentuneet luonnonkatastrofin tai ihmisten aiheuttaman hätätilan 

vuoksi. Katastrofirahastosta voidaan nopeasti siirtää varoja maailman kriisialueille ja tukea 

katastrofin uhreja selviytymään pahimman yli.  

 

Katastrofirahaston varoilla autetaan esimerkiksi Koillis-Syyrian pakolaisia, joille KUA:n 

paikallinen kirkollinen kumppanijärjestö on toimittanut muun muassa peittoja, ruokaa ja 

keittiötarvikkeita, lasten talvivaatteita ja puhtaan veden turvaamiseen tarvittavia välineitä. 

 

Jumala siunatkoon lahjasi. 

 

”Ainoa unelmani on 

saada lämmitetty huone, 

se on tarpeeksi. Minulla 

ei ole enää muita 

unelmia. Olen väsynyt 

tähän julmaan sotaan.” 

Mariam al-Saleh 

 

Mariam perheineen joutui pakenemaan kotoaan Turkin hyökättyä Koillis-Syyriaan. He 

jättivät taakseen kaiken. Nyt perhe saa suojaa kylmään kouluun perustetusta Al-Jaririn 

pakolaiskeskuksesta. Kaikesta on pulaa: lämmityksestä, talvivaatteista, peitoista ja 

ruuasta. Kirkon Ulkomaanapu auttaa Mariamin kaltaisia sodan uhreja. 

 

Katso Mariam al-Salehin tarina: https://www.youtube.com/watch?v=jlaAg-Ds0vQ 

Lue lisää KUA:n avusta Koillis-Syyriassa: 

https://www.kirkonulkomaanapu.fi/ajankohtaista/artikkelit/sota-teki-kylmista-kouluista-

pakolaisten-koteja-syyriassa/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jlaAg-Ds0vQ
https://www.kirkonulkomaanapu.fi/ajankohtaista/artikkelit/sota-teki-kylmista-kouluista-pakolaisten-koteja-syyriassa/
https://www.kirkonulkomaanapu.fi/ajankohtaista/artikkelit/sota-teki-kylmista-kouluista-pakolaisten-koteja-syyriassa/
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Kolehtikohteen esirukous 

 

Pyhä Jumala, 

 

Me rukoilemme sotaa pakenevien, kotinsa taakseen jättäneiden ja rauhaa kaipaavien 

puolesta. 

 

Me rukoilemme lasten puolesta, joiden leikkikenttinä ovat sodan runtelemat maat. Me 

rukoilemme aikuisten puolesta, joiden toivo paremmasta uhkaa hiipua. Me rukoilemme 

vanhusten puolesta, jotka pelkäävät ja kärsivät sodan tuhoista. 

 

Muuta rukouksemme toiminnaksi, avuksi lähimmäisillemme: ruuaksi ja vedeksi, patjoiksi ja 

vilteiksi, suojaksi ja yösijoiksi, lääkkeiksi ja kouluiksi. 

 

Varjele meitä kyynistymästä ja kadottamasta uskoamme siihen, että sinun rakkautesi ja 

armosi avulla me voimme toimia rauhanrakentajina omalla paikallamme tässä 

maailmassa. 

 

Aamen. 

 

Tilitysohjeet 

 

Kolehtirahat tilitetään seurakuntaanne lähetetyillä tili- ja viitenumeroilla. Tilityksen voi tehdä 

myös tavallisena tilisiirtona, jolloin viestikenttään merkitään ”kolehti laskiaissunnuntai  

23.2.2020” 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 

 

 

Siunattua paastonaikaa! 

 
Soili-Sisko Eskola 

yhteyspäällikkö 

soili-sisko.eskola@kua.fi  

p. 0407052195 
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