
Joulun kertomus ei ole
meille länsimaissa enää
seimen Jeesus, vaan Vapah-
taja, Kuningas, kaikkensa
sinun ja minun puolesta
antanut Pelastaja, joka täytti
Isän tahdon kaikkinensa. 

Osa meidän kummilapsis-
tammekin kasvaa kovaa 

Pienet kasvavat suuriksi

Pohjois- ja Länsi-Etiopian
rauha (projektipaikkakunnat
rauhallisia) 
Lapset saisivat kasvaa
rauhassa lapsina (vaativa
ympäristö)

Vas. Sokorun monikulttuurisia
lapsia luokassa. (kuva: Pauliina
Hildén)  

Rukous- ja
kiitosaiheita
Kiitos:
 - Lapsista, jotka valmistuvat 
   koulusta 
- Jokaisesta jatko-opiakelu- ja 
   työpaikasta, jonka nuoremme 
   saavat
- Lasten terveydestä
Pyynnöt:

Tue kummityötä:
 NORDEA:
 FI83 2070 1800 0283 25
 Swift/Bic-koodi: NDEAFIHH
 OP:
 FI14 5043 1920 0034 52
 Swift/Bic-koodi: OKOYFIHH
 DANSKE BANK:
 FI 83 8000 1501 5451 08
 Swift/Bic-koodi: DABAFIHH

Viitenumero Yleiskannatus:    
           70894 (tärkeä) 
       - kiitos panoksestasi!
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Joulua odotellessa yksi lahja on varma: Jeesus
Kristus kuoli syntiesi puolesta ja saamme vaeltaa
siinä valossa näinäkin marraskuun tummina
päivinä. Terveiset Etiopian matkalta Mikalta ja
Pauliinalta - lapsia ja paikallisia työntekijöitä oli  ilo
tavata. Ihan mykistää se arvostus ja ilo, joka on
jokaisen huulilla siellä - että "MINULLA on kummi."
Että "minä saan käydä koulua kummini tuella!"

kyytiä! Joka vuosi osaa
kummilapseistamme kutsuu
työ tai jatko-opinnot.
Kaikkien tie ei jatku yhtä
iloisissa merkeissä, mutta
me rukoilemme!   Arvok-
kainta on, jos nuori on
löytänyt uskon omaan
elämäänsä, mutta myös
toimeentulo ja köyhyydestä

pois pääseminen ovat todella
lahjoja nuoren kohdalla.
Tänä vuonna kymmenkunta
Soko-run lasta oli
valtakunnalli-sissa koulujen
loppukokeissa, joista voi
hyvillä arvosanoilla päästä
yliopistoon tai ammat-
tikouluun opiskelemaan.    



Ameleworkin onni!
Amelework syntyi köyhän
perheen lapsista viimeisenä.
Hänen äitinsä on
yksinhuoltaja ja Etiopiassa se
tarkoittaa monia huolia, myös
toimeentulossa. Äiti leipoo
enjeraa (paikallinen litteä
leipä, jota syödään ruuan
kanssa) ainoana tulonaan.
Perheen alhaisen elintason 

Kahvitauolla Sokorun kummilapsihankkeessa/ lokakuu 2022 (Kuva: Pirkko Tuppurainen)

Etiopian
kuulumisia 
Terveiset lokakuiselta matkalta
Etiopiaan, jossa kummihankkeissa
vieraili Mika ja Pauliina. Myös Aki
ja Pirkko Tuppurainen oli matkalla
mukana toisissa tehtävissä. 

Kummihankkeet ovat osa vahvaa
ja vakaata Mekane Yesus -kirkon
toimintakonseptia, jonka
tavoitteena on monipuolinen
köyhien lasten, heidän
perheidensä ja jopa yhteisöjen
auttaminen. 

Etiopiassa on meneillään tällä
hetkellä sotatila, mutta sen
vaikutukset eivät ulotu
hankepaikkakunnillemme. Hyvä
muistutus matkalla oli, että
Mekane Yesus -kirkko toimii
kaikkien taistelun osapuolten
alueella. Voimme vain kuvitella
haastetta - rukoillaan voimaa ja
viisautta kirkon johtajille ja kaikille
vastuunkantajille. 

Ota yhteyttä:
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Pauliina Hildén 
SEKL/
hankekoordinaattori
pauliina.hilden@sekl.fi
044 447 7876

vuoksi Ameleworkilla ei ollut
mahdollisuutta hankkia vaat-
teita tai oppikirjoja kouluun.
Reilu kymmenen vuotta sitten
hän pääsi kummiprojektin
siipien suojaan. Projekti aut-
toi Ameleworkia niin paljon,
että tästä keskinkertaisesta
oppilaasta kehkeytyi mainio
oppija. Valmistuttuaan kum-
miohjelmastamme Amele-
work on yksi niistä lapsista/
nuorista, joka pääsi täyt-
tämään haaveensa: hänet
hyväksyttiin Gonderin yliopis-
toon opiskelemaan! Ai sitä
iloa 😊 

Adventtitervehdys
Annetaan Raamatun Sanan
lohduttaa meitä kylminä
talven hetkinä. Hyvää
Adventinaikaa juuri Sinulle!

"Sillä lapsi on meille
syntynyt, poika on meille
annettu, jonka hartioilla on
herraus, ja hänen nimensä
on: Ihmeellinen neuvon-
antaja, Väkevä Jumala,
Iankaikkinen isä, Rauhan-
ruhtinas."
                                 Jes 9:5

Sokorun kummilapsi Amelework saapues-
saan hankkeeseen ja nyt Gonderin 
yliopiston kampuksella.


