
Jeesus on Super Sankari! Ronaldo jakamassa Raamattuja Jangurussun pojille.

___________________________________________________________________________________
PATMOS LÄHETYSSÄÄTIÖ, PL 86, 00381 HELSINKI. PUH. 09-8567 4988. DanskeBank (SAMPO) 800011-70502059

PATMOS LÄHETYSSÄÄTIÖN LÄHETTIKIRJE              Talvi 2013

 Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja 
hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella 

nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. (Jes. 9:6) 

Rakkaat ystävät!

Siunattua Uutta Vuotta 2013!

Joulun viettoa Jangurussussa

Televisio-ohjelmat ja kauppojen näyteikkunat esittelevät meille täydellisiä jouluja ja täydellisiä 
onnellisia perheitä, jotka niin usein ovat niin kaukana tavallisten perheiden arjesta. Rakastan 
Jeesuksen syntymästä kertomista lapsille, rakastan sitä, että Jeesus, Kuningasten Kuningas, syntyi 
näiden täydellisten kuvien ulkopuolella, rakastan sitä täällä ja nykyaikana epätodennäköistä 



Janggurussun lasten joulujuhlassa kerroimme kuvaelmin ja lauluin  lapsille, 
että Jeesus rakastaa heitä jokaista ja tahtoo aina auttaa heitä.

tarinaa, jossa erilaiset ja eritaustaiset ihmiset kerääntyvät yhteen, ei herkkujen tai lahjojen, vaan 
Vapahtajan kutsumina. Monet Jangurussussa tapaamistamme perheistä ovat kerran tai useammin 
joutuneet viettämään öitään kadulla, kun heidän kotinsa ovat olleet väliaikaisia tai vain lainassa. 
 Vietimme joulua Jangurussussa lasten kanssa 23. päivä joulukuuta. Olimme valmistelleet koko 
joulukuun ajan joulukuvaelmaa ja tukioppilaat esittivät lapsille ja paikalle saapuneille äideille 
tarinaa Jeesuksen syntymästä. Juhlaan osallistui runsaat 140 lasta ja aikuista. Lapset saivat lelut 
ja suklaata juhlan päätteeksi. Paljon tärkeämpää kuin lahja tai kakkutarjoilu oli saada katsoa 
lapsia silmiin, halata tai leikkiä ja kertoa, kuinka tärkeitä he ovat, kuinka rakkaita he ovat ja 
kuinka paljon heidän elämällään on väliä. 

Ruoka-apu

Jaoimme perusruokapakkauksia jouluaattoa edeltävinä päivinä perheille, joilla on ruoasta eniten 
puutetta. 
 Moises, 15, on yksi nuori, joka sai tänä jouluna ruoka-apua kotiinsa vietäväksi. Moises nousee 
aamuisin ennen viittä viettääkseen aamupäivän pikkuveljien kanssa kerrostalojen jäteastioita 
kaivaen. Niistä pojat erittelevät muovia, pahvia tai muuta kierrätysmateriaalia, jota he myyvät 
kiloittain jätevarastoille. Hiljainen ja varovainen poika on vastuussa suuresta osasta perheen 
toimeentuloa ja kantaa vastuunsa hiljaa ja valittamatta. Työ on raskasta ja vaarallistakin, koska 
pojat kulkevat vilkkaita katuja kärryjä vetäen aamuöisin ja iltaisin. Kiitos teille, rakkaat ystävät, 
että tässäkin kodissa oli ruokaa tänä jouluna. 
 Veimme ruoka-apua myös Juanan kotiin. Ricardo ja Roberto, kaksi perheen kuudesta pojasta, 
olivat mukana joulunäytelmässä. Juhlan jälkeen ymmärsin poikien levottomuuden vasta, kun 
näin Juanan turvonneet ja mustelmaiset kasvot perheen ovella käydessäni. Rukoilin yhdessä 
Juanan kanssa, ja jätimme perheelle ruoka-apupakkauksen, kiitos teidän apunne. 



Kiitollisena jatkamme työtämme vuoden 2013 alkaessa täällä Taivas-slummikeskuksemme tiloissa, 
luottaen teidän apuunne ja rakkauteenne ja tietysti Jumalan uskollisuuteen työssämme 

näiden ainutlaatuisten lasten ja nuorten keskuudessa.

Koulutarvikkeita ja juomavedensuodatin

Osalla kummien lähettämää joululahjarahaa hankimme koulutarvikkeita jaettaviksi tammikuun 
lopussa. Hankimme myös uuden ja tehokkaamman juomavedensuodattimen. Iltapäivisin Taivas-
keskuksen ovelle kerääntyy usein jono lapsia juomaan vettä. Vaikka kaikissa Jangurussun 
kodeissa on televisio, on vain noin kolmanneksella jääkaappi. Lisäksi kaikki, hyvin harvoja 
poikkeuksia lukuun ottamatta, juovat suodattamatonta vettä. Jääkylmä, puhdas vesi houkuttaa 
Taivas-keskukselle uusiakin kasvoja. 

Kuivuus ja lakialoite

Täällä Koillis-Brasiliassa eletään juuri nyt pahinta kuivuutta kolmeen vuosikymmeneen; 
juomavettä kuljetetaan sisämaahan rekoilla. Totuus on, että Brasilian voimakkaasta taloudellisesta 
kasvusta huolimatta maaseudulta puuttuu puhdasta juomavettä ja yhä useammat perheet 
etsiytyvät suurkaupunkeihin. Suurkaupungeissa heitä odottavat slummit ja työttömyys ja lapset 
ajautuvat aikaisin huumeporukoihin.
 Fortalezassa huumeet ja väkivalta ovat kasvava ongelma. Itärannikon kaupungeissa, 
joissa turismi on voimakkainta, prostituutio on osa katukuvaa. Erityisesti lapsiin kohdistuva 
seksuaalinen väkivalta on vaikea asia kaupungin johtoportaalle, kun toisaalta ei haluta levittää 
kielteistä kaupunkikuvaa, mutta toisaalta vaikenemalla ongelma vain pahenee. 
 Tälläkin hetkellä senaatissa on esillä entisen kulttuuriministerin Marta Suplicyn lakialoite. 
Yleistä mielipidettä myötäilevien, seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksien laajentamista 
puoltavien, lakimuutosten keskellä on aloite muuttaa ikää, jolloin lapsi voisi päättää omasta 
seksuaalisuudestaan, 18 vuodesta 12 ikävuoteen! Se tarkoittaisi, että lapsi voisi itse päättää, haluaako 
hän olla seksuaalissa suhteessa jo 12-vuotiaasta alkaen. Se tekisi lapsiprostituutiotapausten 
oikeuteen viemisen todella vaikeaksi. 



, THOMAS JA REBECA

Kiitosaiheita: 
- Kiitämme ihanasta joulusta ja juhlassa nähdyistä monista uusista kasvoista, joille saimme kertoa Jeesuksesta 
  ja Taivas-keskuksen lapsista, joita saimme siunata.
- Kiitämme uudesta vedensuodattimesta, puhdas vesi on yksi sellainen asia, josta emme usein muista edes 
  olla kiitollisia.
- Kiitetään menneestä vuodesta, jokaisesta lapsesta ja perheestä, jonka olemme saaneet kohdata, kummeista 
  ja lähettäjistä, jotka lahjoituksillaan tekevät työn mahdolliseksi ja rukoilijoista, jotka kantavat meitä ja työtämme. 

Rukousaiheita:
- Rukoillaan Moiseksen ja monien muiden roskankerääjäperheiden puolesta, varjelusta ja ovien avautumista
  parempaan huomiseen.
- Rukoillaan Juanan perheen ja perheväkivallan uhrien puolesta niin Suomessa kuin täällä Brasiliassakin. 
  Rukoillaan voimia ja tukea, ystäviä ja tukiverkostoja. Jeesus, poista pelko ja häpeä ja auta näitä lähimmäisiä.
- Rukoillaan viisautta senaattoreille ja kansanedustajille, jotka lakeja täällä säätävät.  Rukoillaan myös 
   sadetta Koillis-Brasiliaan.
- Kiitos jos muistatte myös työtämme rukouksin: viisautta taas uudelle vuodelle, Pyhän Hengen johdatusta 
  kaikkiin suunnitelmiin. Pyydämme myös siunausta ja varjelusta meille perheenä.

KIITOS- JA RUKOUSAIHEITA

RONALDO & SILJA LIMA
Rua 8, 191, CJ Jardim Castelão
CEP 60862-190 Fortaleza, Ceará
BRAZIL

Yhteyshenkilö Patmos Lähetyssäätiössä:
Juhani Säilä
puh. 09-8567 4988
sähköposti: juhani.saila@patmos.fi

 Tämän vuoden kesäkuussa alkavat jo ensimmäiset isot jalkapallo-ottelut Fortalezan 
stadionilla ja sitä kautta brasilialaisten turistien virta kasvaa täällä kovasti. Rukoillaan, että 
uusi kaupunginjohtaja Roberto Claudio pystyisi tekemään voimakkaitakin päätöksiä lasten 
suojelemiseksi ja lapsiprostituution kitkemiseksi. 

Totuus vapauttaa

Joulukuun alussa jaoimme vanhemmille jalkapallopojille Raamatut ja raamatunlukuoppaan 
Johanneksen evankeliumin lukemiseksi. Kilpailuhenkisinä pojat ovat ottaneet lukuoppaan 
tosissaan ja koettavat treenien alussa tarkkana löytää kulloinkin avattua raamatunpaikkaa omista 
Raamatuistaan. 
 Rukoilemme, että Jumalan Sanan vapauttava voima voisi olla totta kaikkien näiden poikien 
elämässä. Muutamat pojista käyvät paikallisseurakunnissa, mutta tahdomme nähdä yhä 
useampien löytävän paikkansa seurakunnassa ja vieläkin enemmän nähdä heidän tekevän hyviä 
päätöksiä. Rukoilemme huumeista irtipysymistä, voimia ja päättäväisyyttä pysyä koulussa. 
 
Kiitos kummeille ja koko lähettäjäperheellemme menneestä vuodesta. On ihmeellistä saada 
täyttää sitä kutsua, jonka Jeesus on antanut sydämellemme ja saada tehdä sitä tietäen, ettemme 
ole yksin. 

Rakkain ja siunaavin terveisin,


