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LA PSE T
HYVIÄ UUTISIA LASTEN MAAILMASTA

Lähetyskenttien lapset ovat
HERRAN LAHJA!
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SYNTYMÄN IHMETTÄ PATMOSSAIRAALASSA



SONGUL – TYTTÖ, JOKA JOUTUI IHMISKAUPAN UHRIKSI
On ihana asia kertoa voitoista, joita rakkaudella annettu kummiapu saa aikaan. 
Koko tämä lehti on täynnä hyvää uutista lapsista, joiden elämän kummit ovat 
muuttaneet apunsa kautta. Olemme hyvin kiitollisia jokaisen kummikohteen 
kummeille. Teidän avullanne lasten elämässä on tapahtunut suuri muutos – pa-
rempaan!
     Mutta, taistelu on kova ja vihollinen ei jätä hetkeksikään rauhaan nuoria, jotka 
etsivät elämäänsä suuntaa. Romania on yksi valitettava esimerkki maista, joissa 
ihmiskaupan uhriksi joutuvat nuoret, jopa lapset. Jopa alle 10-vuotiaita tyttöjä 
myydään lapsimorsiamiksi. Usein voitamme taistelun pimeyttä vastaan, joskus 
valitettavasti menetämme. Tässä on tosikertomus tytöstä nimeltä Songul. Hänet 
menetimme järkyttävällä tavalla.
     Työtoverimme Hardi ja Beti Kubassek johtavat Avoimet ovet -järjestöä Roma-
niassa. He tekevät työtä lasten keskuudessa, jotka ovat vaarassa joutua ihmiskau-
pan uhreiksi. He kertoivat Songulin tapaamisesta: Tapasimme Songulin hänen 
ollessaan 4-vuotias. Sukunsa pakottamana hän kerjäsi kadulla ruokaa, yhdessä 
pienemmän sisarensa kanssa. Avoimet ovet –järjestö vei sisarukset lastenkotiin, 
jonka kautta Songulin piti saada uusi tulevaisuus ja uusi koti. Lopulta hänen suku-
laisensa saivat selville tytön olinpaikan ja veivät hänet ja myivät hänet lapsimor-
siameksi. Joskus tapasimme tytön ja yritimme kutsua häntä takaisin, onnistumatta 
siinä. Hänet lähetettiin toiselle puolelle maata. Songul päätyi prostituoiduksi 
myymään omaa ruumistaan julmille ihmiskauppiaille, joille elämä ei ole minkään 
arvoista.
     Songulin elämä päättyi aiemmin tänä vuonna, kun yksi hänen asiakkaistaan 
tappoi hänet ja hylkäsi tytön ruumiin matalaan ojaan. Songulista löytyi vain osa. 
Kulkukoirat olivat syöneet lähes 80 % hänen ruumiistaan. Murhaaja saatiin kiinni 
ja hänet tuomittiin 23 vuodeksi vankeuteen murhasta.
     Miksi kerron tämän kummilehdessämme?
     Songulin järkyttävä kohtalo saa meidät toimimaan vielä enemmän pienten 
lasten elämän puolesta, ettei yksikään tyttö tai poika joutuisi ihmiskauppiaitten 
käsiin. Kummityö pelastaa juuri tältä kohtalolta, niin Romaniassa, Moldovassa, 
Brasiliassa kuin Egyptissä… kautta koko lasten maailman. Ettemme menettäisi 
enää yhtäkään… Herra, auta meitä tässä työssämme.
     ”Nouse, huuda ja valita yöllä, kun vartiohetket alkavat. Vuodata sydämesi kuin vesi 
Herran kasvojen eteen. Kohota kätesi hänen puoleensa pienten lastesi elämän puoles-
ta, jotka nääntyvät nälkään kaikkien katujen kulmissa”. – Valitusvirret 2:19 (RKK)

Pirkko Säilä 
toiminnanjohtaja
pirkko.saila@patmos.fi

ihmiskauppa merkitsee sy-
vintä mahdollista ihmisarvon 
loukkausta. Ihmiskauppa on 
käsite, johon sisältyy kaikki 
nykyaikainen ihmisorjien kä-
sittely. Kuvitellaan orjakaupan 
kuuluvan etäiseen menneisyy-
teen. Toisin on. 27 miljoonaa 
ihmistä on sananmukaisesti 
orjina juuri tällä hetkellä – ja 
heidän lukumääränsä kasvaa 
päivittäin, useinkin lasten 
ollessa uhrien enemmistönä.

vuosittain 600 000–800 000 
ihmistä kuljetetaan asuin-
maansa rajojen yli vieraisiin 
oloihin. Heistä 80 % on naisia 
ja tyttöjä; puolet alaikäisiä. 
Enemmistö heistä sijoitetaan 
kaupalliseen prostituutioon ja 
seksiteollisuuden piiriin. Jopa 
muutaman vuoden ikäisiä 
tyttöjä myydään lapsimorsia-
miksi. Nykyajan orjakaupassa 
liikkuu vuosittain lähes 10 
miljardin euron pääomat.

Lue tämä kirja
VIATTOMINA VIETELLYT
erikoistarjouksena 5 € /kpl

Kuvan ja Sanan  
verkkokaupasta:

kuvajasana.fi tai soita
09-8567 4999

Viattomina
vietellyt
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Lastenapu on huutavan ääni erämaassa nykyajan orjakauppaa vastaan…
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Terhikki Taddesen

siunattu elämäntyö.
Etiopian lasten äidin,

Dr. Samuel, Dr. Samy ja Dr. Pater  
toimivat Pyhän Simonin 

Patmossairaalan lääkäreinä.

ELÄMÄN LEIPÄÄ ETIOPIAAN

Siunattu palvelutehtävä
7, 12–13  Etiopian Terhikki

Lasten avuksi nämäkin
6       Slummikeskus Taivas 10 vuotta

8–9  Syntymän ihmettä Kairossa

18    Romanilasten koulutiellä

21   Muista lapsia sodan keskellä

24    Rakkaudenvelkaa maksamassa

Tässä numerossa

Patmoslähetti Terhikki Taddesen sydämellä ovat olleet 

Itä-Afrikan, ja erityisesti Etiopian lapset. Terhikki tuli Pat-

moslähetiksi vuonna 2000 Etiopiaan ja on viime vuosien 

aikana ollut johtamassa Sidamon läänin alueella tapah-

tuvaa työtämme: Lokken koulua ja kahta katulapsikotia 

sekä Awassan kaupungin ryhmäkotia nuorille. Lue lisää 

Terhikin siunatusta elämäntyöstä lasten hyväksi tämän 

lehden keskiaukeamalla. Kuvassa Terhikki, yhdessä mie-

hensä Ayelewin ja Jonathan-pojan kanssa.

Kummilasten rukous: Rakas Jeesus, siunaa ja 

johdata meitä, kun tahdomme seurata sinua.
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Harbertin lastenkoti

Kun katselen vuosia taaksepäin aikaan, 
jolloin ensimmäisen kerran tulin 
valtion ylläpitämään ns. Harbertin 
”lastenkotiin”, jossa lapsia oli lähes 
300, ei todellakaan voitu puhua 
lastenkodista, vaan säilytyspaikasta. 
Lapset makasivat likaisilla patjoillaan 
ilman vaatteita. Joillakin lapsilla ei 
ollut edes nimiä, puhumattakaan että 
heitä olisi kosketettu tai syleilty. Osa 
lapsista menehtyi kylmyyden ja hoidon 
puutteen vuoksi.

Sain sanan Jumalalta ennen 
lähtöäni Armeniaan, Ps. 33:13: 
”Herra katsoo alas taivaasta, näkee 
kaikki ihmislapset, asumuksestaan 
valtaistuimeltaan hän katselee kaikkia 
maan asukkaita.” Tämä sananpaikka 
piti minut asemapaikassani ja 
kutsumuksessani. Tiesin, että Herra 
tulee tekemään jotakin suurta näiden 
hyljättyjen lasten elämässä. Lapset 
puettiin, ruokittiin (Matt. 25:40) ja 
heidät kuntoutettiin. Minulla oli tukena 
paikalliset avustajat, joita ohjasin 
kuntouttamaan lapsia. Myös Harbertin 
lastenkodin henkilökuntaa ohjattiin 
ja opetettiin käsittelemään lapsia. 
Ystävät Suomessa rukoilivat ja Jumalan 
siunaava käsi oli työmme yllä. Mikä 
tärkeintä, kaikki lapset saivat kuulla 
rakastavasta Taivaan Isästä, joka pitää 
heistä huolen ja rakastaa.

Tänään Harbertin lastenkoti on 

ympäristöltään lapsiystävällinen 
ja kuntoutusohjelmamme toimii 
edelleen. Meillä on kaksi kokopäiväistä 
Patmos-työntekijää, jotka tekevät 
hengellistä työtä ja järjestävät 
muulle henkilökunnalle seminaareja. 
Koskettavinta lastenkodissa ovat 
lapset, jotka jakavat sanomaa 
Jeesuksesta sanoin ja lauluin ja 
todistavat ihmeistä, joita ovat saaneet 
itse kokea. 

Lasten elämän kohokohta oli 
kesän leirit, jotka saimme järjestää 
Patmos-kummien tuella. Leirit 
olivat hedelmälliset ja Herran 
siunaamat. Pidimme kaksiviikkoisen 
kuntoutusleirin Harbertin lastenkodin 
lapsille sekä viikon mittaisen 
kesäleirin Syyrian sisällissotaa 
paenneille pakolaisnuorille. 
Järjestimme pakolaisnuorille leirin nyt 
jo kolmannen kerran. 

Tänä syksynä 70 Harbertin 
nuorta siirtyy uuteen 
asuinympäristöön, missä tuetaan 
heidän itsenäistymistään ja heillä on 
mahdollisuus oppia erilaisia taitoja 
eri työpajojen avulla. Muistetaan 
näitä nuoria rukouksin, sillä työ on 
haasteellista sekä nuorille että myös 
ohjaajille. Tuemme näitä nuoria 
vierailemalla Patmos-tiimini kanssa 
säännöllisesti tulevassa keskuksessa.

Nyt Harbertiin on tullut 30 uutta 
lasta ja kaikki ovat näkövammaisia. 
Olemme juuri Haikin ja Karinen 

(Patmos-työntekijät) kanssa 
suunnittelemassa kuntoutusohjelmaa 
tälle lapsiryhmälle. Ohjelmamme 
koostuu sensomotorisista harjoitteista, 
musiikkiterapiasta, päivittäisten 
taitojen harjoittelusta ja ennen kaikkea 
hengellisistä hetkistä, joissa välitämme 
Jumalan rakkauden kosketuksen lasten 
elämään. Ps. 34:19: ”Lähellä on Herra 
niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän 
pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.”

Näin hymyillään Armeniassa
Vammaisten lasten kummiapu

Lue seuraavalta sivulta 
lisää työstä vammaisten lasten parissa 
Armeniassa.
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Päivä- ja kuntoutuskeskuksen 
toiminnan kuulumiset

Tähän mennessä 450 lasta 
ja perhettä on saanut avun 
kuntoutustoimintamme kautta. 
Lastenkoteihin ei ole enää viety siinä 
määrin kehitysvammaisia lapsia kuin 
ennen, sillä toimintamme kautta 
vanhemmat ovat saaneet oikeaa tietoa 
vammaisuudesta. Nykyisin vanhempia 
tuetaan vanhemmuuteen ja lapset 
voivat asua omassa kodissaan. Usein 
vanhemmat ottavat yhteyttä meihin, 
kun perheeseen syntyy vammainen 
lapsi. 

Kouluikäiset lapset tulevat kotoa 
ja koulusta kuntoutuskeskukseemme. 
Tärkeitä yhteistyötahoja ovat koulujen 
opettajat ja sosiaalityöntekijät, 
joiden kanssa teemme yhteistyötä. 
Moniammatillisen kuntoutustoiminnan 
avulla lapset ovat sopeutuneet hyvin 
kouluympäristöön, mikä näkyy sekä 
vuorovaikutustaidoissa että lasten 
oppimistulosten parantumisessa. 

Tänä syksynä aloitimme uudet 
kuntoutusryhmät. Kuntoutus- 
keskukseen tulee päivittäin 22 lasta. 
Muistetaan näitäkin pieniä rukouksin, 
samoin henkilökuntaa, joka tekee 
haastavaa palvelustyötä. Toisena 

rukousaiheenani on, että saamme 
siirrettyä tämän kuntoutushankkeen 
paikallisten vastuulle.

Hankesuunnitelman 
mukaan vuoden 2016 loppuun 
mennessä meidän tulee luovuttaa 
kuntoutustoiminta ja -malli 
paikallisille. Neuvottelut alkavat 
kuluvana syksynä. Rukoillaan, että 
tämä siirtymäkausi menee hyvin.

Kiitos Jumalalle ja teille kummit 
uskollisuudestanne! Rakkautemme 
ja huolenpitomme lähimmäisiämme 
kohtaan ovat tuottaneet hedelmää. 

Armenian lapset
kummien rakkauden
kohteena

Lähettinne Anneli Turja  Armeniasta
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Rakkaat ystävät, 

Kirjoitan terveisiä Fortalezasta 
raskain mielin Pariisin tapahtumat 
tuoreena kaikkien mielissä. Maailma 
tarvitsee kipeästi Jeesusta! 

Väkivalta lisääntyy kaikkialla, Fortaleza on nykyään 
yksi Brasilian kolmesta väkivaltaisimmasta kaupungista.  
Keskiviikkoyönä pari päivää ennen Pariisin tapahtumia, 
teloitettiin Jangurussun lähialueella 11 nuorta miestä. 
Poliisi tutkii tappoja huumevelkoihin ja -alueisiin liittyvänä 
väkivaltana. Yhä useammin näitä teloituksia myös kuvataan 
ja esitellään internetissä varoituksena muille alueen 
asukkaille.

Slummikeskus Taivaassa vuosi lähestyy loppuaan, 
olemme saaneet tänäkin vuonna kertoa Jeesuksesta ja 
rakastavasta Isästä päivä toisensa jälkeen noin 120 lapselle, 
jotka osallistuivat tänä vuonna keskuksen toimintaan.  

Viime viikolla keskeytimme tukiopetustunnin lasten 
ollessa rauhattomia ja itkuisia, edellisen illan poliisin ja 
huumekauppiaiden ammuskelu oli ajanut alueen perheet 
koteihin piiloon jo iltapäivällä ja lapset viettivät surkean 
illan suljettuina pieniin yhden tai kahdenhuoneen koteihin. 
Seuraavan päivän tukiopetustunneilla edellisen illan 
pelko ja kodeissa vanhempien kireät hermot ja kiukku 
purkautuivat tappeluina ja itkuna. Layla (3) purskahti 
lohduttomaan itkuun, kun toruin leluista tappelemisesta. 
Layla itki myös kuollutta isää ja isäpuolta, molemmat ovat 
kuolleet viimeisen vuoden aikana huumeisiin liittyvissä 
välienselvittelyissä. Laylan turva ja äitihahmo on 9-vuotias 
isosisko Karolina, joka huolehtii nuoremmista sisaruksista 
Laylasta ja Elainesta (2).  Karolina käy koulussa vain 
satunnaisesti, ja on jo niin myöhässä luokkatovereistaan, 
että on vain ajan kysymys, koska Karol jää kotitöihin 
kokonaan. 

Tätä todellisuutta yritämme muuttaa opettamalla 
Karolia lukemaan ja yrittämällä auttaa perusopetuksessa, 
jonka avulla Karol voisi seurata oman vuosiluokkansa 
opetusta. Perheen äiti ja isoäiti jakavat talouden ja 
molemmat punovat paikallisen sokeriruokoviinayrityksen 
pullojen ulkokuoria sokeriruo’osta. Saimme Karolille 
luvan osallistua tukiopetustunneille vain, jos nuoremmista 
sisaruksista ei ole heille työtä tällä välin. Molemmat 
osallistuvat nyt innokkaina eskariryhmäämme parhaansa 
mukaan, että isosiskokin saisi oppia lukemaan. 

Vietimme lokakuussa lastenpäivää, joka 
täällä Brasiliassa on iso juhlapyhä ja jota 
lapset odottavat kuin joulua Suomessa. 
Iloitsemme näistä hetkistä lasten kanssa, 
kun saamme leikkiä ja naurattaa ja 
hullutella usein niin nopeasti aikuisten 
maailmaan astuvia lapsia ja nuoria.

Aloitamme nyt joulun odottamisen ja 

siihen liittyvät valmistelut keskuksen lasten kanssa. On 
kallisarvoista saada kertoa jouluevankeliumia lapsille. 
Kertoa kuinka Jeesus – Kuninkaiden Kuninkaan ainoa 
Poika – syntyi ei palatsissa tai kartanossa tai hienossa 
sairaalassa vaan tallissa. On niin kallisarvoista saada kertoa, 
kuinka paimenet iloitsivat ja enkelit lauloivat ja kaukaisten 
maiden viisaat kokoontuivat tähän talliin, tämän pienen 
vastasyntyneen ympärille! Kiitos rakas Jeesus, että saamme 
tänäänkin kertoa tätä ilosanomaa!

 
Kiitos rakkaat ystävät ja kummit, että olemme saaneet 
jatkaa jo kymmenen vuoden ajan tässä työssä 
Jangurussun lasten puolesta.  
 
Kiitos, ettette ole meitä jättäneet, vaikka varmasti tarpeita 
on monia ja monissa kodeissakin joudutaan nyt kuluja 
tarkkailemaan entistäkin tarkemmin. Kiitos rukouksista 
ja tuesta, sinun avullasi slummikeskus Taivaan ovet 
ovat auki slummin lapsille ja rukousten kautta saamme 
nähdä sydämien kääntyvän Jeesuksen puoleen ja elämien 
muuttuvan.

Lähettinne Silja ja Ronaldo Brasiliasta

Slummikeskus Taivas 10 vuotta
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Etiopian Terhikki

Terhikki Taddesen tervehdys 
sairasvuoteeltaan

Olen ollut täällä syyskuusta 
lähtien. Tullessani olin 

hyvässä kunnossa, mutta 
kuntoni on syksyn mittaan 

huonontunut. Välillä olen ollut 
vuodepotilaanakin, mutta myös 
sängystä käsin näitä töitä pystyy 
johtamaan. Ayelew on kuitenkin 

joutunut tekemään kahden 
ihmisen työt toimistossa. 

Projektit ovat lähteneet 
hyvin käyntiin. Lokken 

koululaiset ovat innoissaan 
uusista koulupuvuista ja 

-kirjoista. Paljon muutakin uutta 
olemme saaneet koululle. Myös 

katulapset ovat innoissaan 
alkaneet koulunkäyntinsä. He 
osaavat antaa arvoa sille, että 

heillä on turvallinen koti, paikka, 
jossa saa ruoan, koulutuksen ja 

uusia vaatteitakin. 
Köyhien perheiden 

auttamisessa olemme edenneet 
suunnitelmien mukaan.

Nyt kun syyslukukausi 
on lopuillaan ja joulun aika 

lähestyy, haluan kiittää 
sydämestäni kaikkia kummeja 

ja työntukijoita ja auttajia. Ilman 
teitä emme pystyisi auttamaan 

täällä ketään, saati sitten 
pyörittämään näitä projekteja.

Toivotamme teille siunattua 
joulunaikaa!

Terhikki, Ayelew ja  
henkilökunta

Katso kuvaa oikealla:  
Eturivissä kolmas on Muluke-
ta-tyttö, joka eli kadulla ja on 

nyt päässyt kummien tuke-
maan katulapsikotiin. Alla 
Muluketa uudessa kodissa. 

Ilme kertoo kaiken!

Patmoslähetti Terhikki 
Taddese on Jeesuksen esi-
merkkiä seuraten nostanut
lapsia syliinsä ja auttanut 
kummien avulla Etiopian 
lapsia.

T äällä Etiopiassa 
alkoi uusi vuosi 
syyskuun 11. 
päivänä. Täkäläisen 
ajanlaskun mukaan 
aloitimme vuoden 
2008. Uusivuosi 
on suurin juhla 

Etiopiassa, kun se koskee kaikkia 
uskontoryhmiä ja on hyvin maan 
kulttuuriin sidottu kaikenlaisine 
tapoineen. Nyt ihmiset ovat joutuneet 
säästämään kauan rahaa, jotta saisivat 
syödä perinteisesti juhlaruokaa. 
Ruoan hinta on noussut valtavasti. 
Nykyään yksi vuohi maksaa tavallisen 
työläisen kuukausipalkan ja lammas 
vielä enemmän. Kanat, josta tehdään 
perinteistä dorowottia, ovat myös 
hyvin kalliita. Siitä huolimatta 
naapurustossa on kuulunut kova 
määkiminen ja kotkotus. 
 Koska ruoka on kallista, perheet 
jakavat sen valmistuksen joko 
naapurin tai sukulaisten kanssa. 
Yhdestä laihasta vuohesta ei 
kylläkään paljon lihaa saa, mutta 
tuliset kastikkeet lihan ja kanan 
seassa korvaavat lihan vähyyden 
ja antavat erittäin herkulliset maut 
Etiopian erityisillä omilla mausteilla. 
Vihanneksia myös käytetään sekä 
linssejä ja herneitä lihan lisänä ja 
korvikkeina. 
 Etiopia on vielä kovin voimakkaasti 
sidoksissa vanhaan kulttuuriin ja 
siksi evankeliumin vastaanottaminen 

on joskus vaikeaa. Ensin on omat 
kulttuuritavat, sitten on vasta se mitä 
Raamattu sanoo. Raamatun ohjeita on 
joskus todella vaikea saada sisäistettyä 
uskoontulleisiin, kun ensin on se oma 
kulttuuri. Tyttöjen ympärileikkaus 
on yksi niitä vaikeita aiheita, muiden 
lisäksi. 

Kummien apu on elämäntärkeätä

Meillä on vastuullamme täällä kolme 
projektia: Lokken koulu, jossa on 200 
lasta, kaksi katulapsikotia, toinen 
pojille ja toinen tytöille. Jokainen 
lapsi on pelastettu kadulta ja muutos 
heidän elämässään on valtava. 
Katulapsikodeilla on 22 lasta. Lisäksi 
autamme 40 perheen lasta kouluun. 
Näiden työkohteiden lisäksi autamme 
ryhmäkotimme lapsia Awassalla 
itsenäiseen elämään. Jokaisen kummin 
osuus on korvaamattoman arvokasta 
ja tärkeää. Kiitos, kun tuette Etiopian 
lapsia jatkuvan kummiavun kautta.

Lokken koulu 

Oma maaseutukoulumme Lokken 
kylässä on ollut toiminnassa koko 
syksyn. Ayelewilla on ollut monta 
kokousta opettajien, opetusministeriön 
virkamiesten sekä kyläkomitean 
kanssa. Lokken koulussamme on 
200 lasta, joiden elämän teidän 
säännöllinen kummiapunne on 
muuttanut paremmaksi. Tietenkään 
emme pysty kaikkia toteuttamaan. 



Teidän työnne ja vaivannäkönne 
ei ole turha Herrassa. Jälleen 
kerran päivästä toiseen, viikko 
toisensa jälkeen, kuukausi 
kerrallaan ja jälleen tänä vuonna, 
saamme kiittää teitä suuresta 
rakkaudestanne roskienkerääjä-
slummin lapsia kohtaan.  
     Teidän avullanne me olemme 
saaneet auttaa odottavia äitejä ja 
saattaa maailmaan lapsia Pyhän 
Simonin Patmossairaalassa. 
Miten näiden köyhien äitien 
kävisi, jos ei olisi teidän 
kummiapuanne. Ja tämä on vain 
yksi, joskin tärkeä osa työtä, 
jota tuette täällä Mokattamissa. 
Toinen tärkeä osuus teillä on 
koulukeskuksessamme, jossa 
saamme opettaa lapsia koulun 
ja ammattikurssien kautta. 
Teidän apunne kautta monen 
köyhän lapsen koulutie avautuu 
ja sen kautta tie parempaan 
tulevaisuuteen. Ruoka-apu 
on edelleen tärkeää kaikkein 
köyhimmille perheille täällä 
Mokattamissa. 
      Kiitämme Jumalaa joka päivä 
teistä ja kauniista sydämestänne. 
Mekin täällä rukoilemme ja 
siunaamme päivittäin ystäviämme 
siellä Suomessa. Vieraillessani 
Patmoksessa osallistuin 
henkilökunnan Aamupiiriin, 
jossa rukoiltiin ja siunattiin 
lähetyskenttiä, lähettejä, 
esirukoilijoita ja kummeja ja 
lähettäjiä, jotka mahdollistavat 
maailmanlaajuisen työn. Kun 
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palasin Kairoon, otin tämän saman 
käytännön sairaalassamme. 
Kokoonnumme lääkärikollegoitteni 
kanssa, luemme Raamattua 
ja rukoilemme edessä olevien 
toimenpiteiden ja potilaittemme 
puolesta, että Herra itse auttaa 
meitä, kun palvelemme Häntä täällä 
Mokattamin slummin sairaalassa. 
Emme erottele potilaita. Tänne 
ovat tervetulleita niin muslimit 
kuin kristitytkin. Me kaikki, 
lääkärit, hoitajat, kaikki työntekijät, 
rakastamme heitä kaikkia 
Kristuksen rakkaudella. Kukaan ei 
ole toista parempi, vaan samalla 
tavalla kuin Jeesus kumartui 
pesemään opetuslastensa jalkoja, 
me tahdomme palvella perheitä 
Mokattamissa. 
      Olemme saaneet tiimiimme 
kaksi uutta jäsentä, professori 
Samyn, joka on taitava kirurgi ja 
toisena tiimiimme liittyi tri Pater, 
joka avustaa minua synnytyksissä 
ja gynekologisissa operaatioissa. 
Hän on kolme kertaa viikossa 
auttamassa klinikallamme 
      Ottakaa vastaan sydämellinen ja 
lämmin kiitoksemme niin perheiltä 
kuin työntekijöiltäkin ja koko 
Mokattamin koptiseurakunnalta, 
kun autatte meitä kulkemaan 
Jeesuksen, Laupiaan Samarialaisen 
jalanjäljissä.

Syntymän ihmettä  
Kairossa TRI SAMUEL MAHER 
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Beetlehemin lähettyviltä tervehdimme teitä, rakkaat Abu 
Joosefin lasten kummit. Lapsillenne kuuluu hyvää.
    Keskuksen vanhemmat lapset siirtyvät varttuneemmille 
lapsille tarkoitettuihin lastentarhoihin. Koetamme 
aina seurata siirtymistä ja huomasimme, että monelle 
siirtyminen onnistui viikon-parin aikana. Kaksi lasta palasi 
kuitenkin takaisin pienten lasten tarhaan Keskukseen, 
koska he eivät vielä pärjänneet isompien kanssa. 
 Uusien lasten saapuminen on haastavaa, ja tilanne on 
vaativa sekä lapselle itselleen että hänen vanhemmilleen. 
He ovat ensimmäistä kertaa kotoa pois. Monien pyrkivien 
joukosta joudumme valitsemaan, kenet otamme tarhaan. 
On mielenkiintoista kuulla, mitä vanhemmat ajattelevat 
lapsistaan ja heidän oppimisestaan. Näiden keskustelujen 
kautta voimme hiljalleen nostaa esiin lapsen hyvinvoinnin 
kannalta tärkeitä näkökohtia. Veljet ja sisaret ovat 
kiinnostuneita myös, ja tahtovat nähdä, minne pieni 
päiväksi joutuu ja tukea häntä nuorina ”isinä ja äiteinä”. 
 Koetamme helpottaa uusien tulokkaiden ensimmäistä 
päivää, niin että mukana on toinen vanhemmista tai 
muu läheinen. Lapselle ei ole helppo jäädä eroon 
vanhemmistaan, joten omaiset saavat olla päivän kuluessa 
mukana niin pitkään kuin haluavat. Tuomme kunkin uuden 
lapsen ryhmään vasta, kun edellinen on rauhoittunut 
ja tottunut tilanteeseen, niin että tarhassa on kerralla 
korkeintaan kaksi tai kolme vanhempaa. Suuri leikkialue, 
joka avattiin keväällä, on tässä avuksi niille tulokkaille, joita 
se kiinnostaa ja jotka viihtyvät siellä erinomaisesti. 
   Uusien tilojen käyttöönotto on merkinnyt Abu Joosef 
taloon suurta muutosta parempaan. Lapsilla on tilaa 
leikkiä ja purkaa energiaa paljon entistä enemmän. 

Vanhemmillekin on nyt tilaa, jos he haluavat keskustella 
henkilökunnan kanssa tai seurata lasten toimia. Yritämme 
kaikin tavoin antaa lapsille turvallisen, viihtyisän ja 
innostavan ympäristön, etenkin kun ilmapiiri kotona 
ikävien uutisten ja monien ongelmien kanssa voi rasittaa. 
Lepopaikka, oppimisen paikka käytännössä keskellä 
kaikkea tätä. Keskuksen tavoitteena on yhteistyö, johon 
lapset omalla tavallaan ja heidän vanhempansa omalla 
tavallaan osallistuvat, jotta päivät tarhassa olisivat 
mahdollisimman antoisia.   
    Jouluvalmistelut ovat tuoneet paljon mukavaa ohjelmaa, 
käsityötä, joulukertomuksen kuuntelemista ja näyttelemistä, 
joulun odotusta ja tietenkin lahjojen odotusta.  
    Toivon, että muistaisitte näinä vaikeina aikoina Abu Joosef 
talon henkilökuntaa esirukouksin, että heillä olisi voimia ja 
viisautta toimia näiden pienten kanssa ja että kaikki saisivat 
kokea käytännössä Jumalan rakkautta ja enkelien suojelua. 
Kiitollisena voin kertoa, ettei mitään vakavaa ongelmaa, 
onnettomuutta, sairautta tai ulkopuolisten aiheuttamia 
huolia ole ollut, ja keskus on saanut toimia täysin rauhassa. 
Opetusministeriön virkailijat kävivät myös katsomassa 
marraskuussa keskusta ja hekin ihastuivat laajennettuun 
osaan ja kaikkeen siellä lapsia varten olevaan.  
    Rukouksemme on, että pienet lapset saisivat kokea 
Jumalan rakkautta heidän vanhempiensa ja omaistensa 
kautta, mutta myös Abu Joosefin Keskuksessa, ja että Jeesus 
lasten ystävä tulisi heille tutuksi ja rakkaaksi.
    Lämmin kiitos kummiavustanne Beetlehemin ja Beit Jalan 
alueen lasten hyväksi. Siunaamme teitä lasten kanssa täältä 
Jeesuksen syntymäkaupungin  alueelta.
Nimeh ja Mikko Louhivuori ja Abu Joosefin lapset

Abu Joosefin talosta
Mitä iloa ja ihmetystä! Heikki ja Riitta Talon rakkaudellisten tekojen seurauksena 
saimme uuden leikkialueen lapsille. Kiitos kaikille kummeille avusta.



imanin lapset saivat vieraakseen Lodin por-
mestarin. Vierailu osoitti, kuinka tärkeä ase-
ma koululla on kuntamme päättäjien silmissä. 
Myös opetusministeriö on tietoinen Limanin 
koulun tärkeydestä ja siksi jatkaa tukeaan.

Uuden kouluvuoden alettua syyskuussa lap-
sia oli kaikkiaan 51. Tänä vuonna meidän täytyi 
jakaa yksi luokka kahtia suuren määrän vuoksi. 
Viime vuonna Limanin koulusta ”valmistui” 16 
lasta. Kaksi heistä lähti erityiskouluun Lodiin ja 
Rishon LeTsioniin ja yksi etiopialaistyttö Holo-
nin kehitysvammaisten kouluun. Lisäksi kaksi 
lapsista hyväksyttiin lievästi kehitysvammais-

ten kouluun, koska Limanissa vietetty aika oli parantanut hei-
dän suoritustasoaan merkittävästi.

Kuluvan vuoden alussa järjestettiin opettajien ja vanhempien 
tapaaminen, joka osoittautui hedelmälliseksi. Israelilaiset, venä-
läiset, etiopialaiset ja arabivanhemmat kokoontui-
vat yhteen auttaakseen toisiaan kohtaamissaan on-
gelmissa. He laativat suunnitelmia ja alkoivat tehdä 
tiivistä yhteistyötä. Viime vuonna käydyn Gazan 
sodan aikana juutalaisten ja arabivanhempien vä-
lillä aisti tiettyä jännitystä, mutta tänä vuonna asiat 
ovat paljon paremmin, mistä olemme kiitollisia.

Uusia oppilaita

Gleb (5) on ukrainalainen pikkupoika, joka pakeni 
äitinsä kanssa sodan keskeltä. Glebin äiti on yksin-
huoltaja, ja he saapuivat maahan omin avuin. Heillä 
ei ole Israelissa ainuttakaan sukulaista tai ystävää. 
Tästä syystä Limanin koulu teki poikkeuksen Uk-
rainassa kehitysvammaiseksi diagnosoidun Glebin 
kohdalla ja otti hänet oppilaaksi välittömästi. Vam-
mansa vuoksi hän ei ollut koskaan päässyt mihin-
kään kouluun tai laitokseen. 
Adelilla (3) on kaksi vanhempaa siskoa. Adel on kehitysvam-
mainen, mutta tällä hetkellä hän on entistä enemmän tietoinen 
ympäristöstään, mikä on erittäin rohkaisevaa. Tytön vanhem-
mat tulivat uskoon muutama vuosi sitten.
Eitanin tila ei ole juurikaan parantunut. Kesällä hänet vietiin Je-
rusalemin Hadassan sairaalan neurologin vastaanotolle ja siel-
tä kerrottiin, että koska hänen tilassaan ei ole tähän mennessä 
tapahtunut minkäänlaista parantumista, niin on hyvin todennä-
köistä, ettei sitä tapahdukaan. Eitan tulee uskonnollisesta kodis-
ta. Hän syntyi täysin terveenä, mutta joutui autokolariin isänsä 
kuljettamassa autossa. Hän sai vakavia vammoja päähänsä, min-
kä seurauksena hänelle jäi pysyvä aivovamma.
Olemme hyvin kiitollisia Patmos Lähetyssäätiölle ja suomalai-
sille Limanin lasten kummeille kaikesta saamastamme avusta. 
Olette tukeneet meitä uskollisesti kaikkina näinä vuosina ja 
mahdollistaneet entistäkin paremman paikan näille lapsille.
Pastori David Zadok Armo ja Totuus -seurakunnasta
 

L
Limanin lapset Israelista
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Lokken maaseutukoulumme 
lapset voivat kaikki hyvin. Teemme 
ahkerasti työtä opettajien kanssa, että 
kouluamme voitaisiin kehittää koko 
ajan paremmaksi. Koulussamme on 
ollut budjetin korottamispaineita. 
Pakollisia ovat opettajien palkan-
korotukset ja koulutarvikkeiden 
osto. Yritimme saada kyläkomiteaa ja 
vanhempien neuvostoa yhteistyöhön, 
jos he jollakin tavalla osallistuisivat 
kouluvihkojen ostoon lapsille, sillä 
hinnat ovat nousseet tänä vuonna 
todella paljon. Se on erittäin suuri 
investointi meillä aina syksyllä, 
kun jokainen oppilas tarvitsee 5-9 
paksua vihkoa kaksi kertaa vuodessa. 
Koulukirjoja ei nimittäin täällä vielä 

ole lainkaan – paitsi opettajilla – ja 
kaikki kirjoitetaan taululta vihkoihin. 
Mutta kun vanhemmat ovat tottuneet, 
että koulutarvikkeet tulevat koululta 
ilmaiseksi, niin neuvotteluilla ei ollut 
tulosta. Ilman vihkoja lapset eivät 
pärjää. Koulullemme on ilmoittautunut 
nyt 200 oppilasta ja enempää emme 
pystyisi ottamaankaan. Kiitos 
kummien tuen, olemme voineet 
hankkia kaiken tarvittavan.
 Kuudennen luokan oppilaista 
kolme parasta sai taas mahdollisuuden 
jatkaa Awassan kaupungissa. 
Maksamme heidän koulumaksunsa 
ja koulupukunsa. Koulumatkat he 
saavat järjestää itse, yleensä tietysti 
kävelemällä.

    Meidän lapsistamme kansallisiin 
kokeisiin osallistui ryhmäkodilta 
kolme opiskelijaa ja poikien 
katulapsikodilta kolme poikaa. Pojat 
pääsivät läpi, mutta ryhmäkodin 
tyttö ei onnistunut. Eli ensi vuosi 
kerrataan. Meidän ihanista, pienistä 
katulapsikodin tytöistämme kaikki 
siirtyivät seuraavalle luokalle. 
Esikoulusta peruskouluun valmistui 
kaksi tyttöä. 

Ruoka-apu

Vastuualueellamme olevat köyhimmät 
perheet ovat saaneet myös ruoka-apua. 
Uusi maissisato saatiin kesäaikaan, 
joka kylläkin on Etiopian talvi, kun 

Kummit auttavat Etiopian        
        lapsia koulutielle



13

on sadeaika. Tuolloin ruoan puute 
on pahimmillaan. Viidenkymmenen 
kilon maissisäkki auttaa elämässä 
eteenpäin. Koululaisemme saavat 
välipalaruoan loma-aikanakin, kun 
meillä on kesäkoulu, vaikkakin 
puolipäiväinen. Kesäkoulussa 
kerrataan edellisellä lukukaudella 
opittua ja valmistaudutaan tulevaa 
lukukautta varten.   

Perheemme kuulumiset

Palasimme perheenä lomalta 
Suomesta syyskuun alussa. Minä 
lähdin myös mukaan tänne Etiopiaan, 
vaikka en olekaan parantunut 
sairaudestani. Lääketieteelliset 

hoidot ovat loppuneet, joten siinä 
mielessä olin vapaa tulemaan. 
Nyt olen siis vain Herran armon 
varassa. Olen rauhallisella mielellä 
ja otan vastaan sen, mitä Jumala on 
kohdalleni suunnitellut. Minulla ei 
ole kipuja, mutta tietysti olen kovin 
väsynyt. Toiset päivät ovat parempia 
ja voin tehdä töitäkin. Kiitos, kun 
muistatte minua ja perhettämme 
rukouksin. Tällainen vakava sairaus 
on koko perheen kriisi, mutta olemme 
selvinneet uskon ja Jumalan avulla. 
Hän pitää viimeiseksi kaikesta huolta, 
siihen uskomme.
     Rukoilemme yhdessä kaikkien 
projektiemme puolesta, kuten myös 
seurakuntien, joiden kanssa olemme 

työyhteydessä. Kiitos, kun rukoilette 
slummiperheiden puolesta, jotka ovat 
apumme piirissä, että he välttyisivät 
sairauksilta ja että lapset jaksaisivat 
käydä koulua köyhistä olosuhteista 
huolimatta.
    Kiitämme kuluneesta kouluvuodesta 
sekä kaikesta avusta, jota olemme 
saaneet. Kiitämme, että meistä on 
huolehdittu niin hyvin sairauteni 
aikana.
    Lämpimät kiitokset teille kaikille 
esirukouksistanne, tuestanne Etiopian 
lapsille, teitä kaikkia siunaten,

Terhikki  ja Ayelew Taddese 
ja Etiopian kummilapsenne

Patmoslähetti Terhikki Taddese on puolisonsa Ayelewin ja kummien kanssa yhteistyössä pelastanut monen katulapsen 
elämän ja auttanut heitä kouluun. Terhikin sydämen vetoomus on: älkää jättäkö Etiopian lapsia, auttakaa heitä!



Muistelemme ilolla kesäleirejä, joista viimeisin pidettiin 
Sadonkorjuun kodissa  syyskuun puolivälissä,  ennen 
koulun alkua. Rmeilehin seurakunnasta saapui ryhmä, joka 
oli valmistanut opetustunteja, joita elävöitettiin esimerkiksi 
piirroksin ja videoin. Myös ulkoilma-aktiviteetteja oli paljon. 
    Erityisesti Vanhan testamentin Ruut nostettiin oikeiden 
päätösten ja niiden seurausten malliksi. PowerPoint-
esityksenä oli ”Ylösalaisin oleva kaupunki”, joka kuvasi 
syntien suurta painoa, joka sai kaupunginkin kääntymään 
päälaelleen. Esityksessä nähtiin henkilö, joka kutsui toisia 
vapautumaan synnin taakasta tekemällä parannus. Moraalia 
ja hengellisiä asioita korostettiin Matteuksen evankeliumin 
luvun 5 jakeella 13, jossa meitä kehotetaan olemaan maan 
suola, sekä Psalmin 1:1–3 ohjein, jossa sanotaan, että 
vanhurskas ”on kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka 
antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu”.

Joukossamme on nyt kuusi uutta lasta, kolme poikaa ja 
kolme tyttöä.

Jamal (11) & Mhammad (10) ovat kaksi 
sunnimuslimiveljestä Kfarshouban kaupungista läheltä 
Libanonin–Syyrian-Israelin rajaa, jossa on hyvin levotonta. 
Poikien isä muutti pois kaupungista (joka oli äidin 
kotikaupunki) 20 vuotta sitten ja asuu nyt Marjayounissa ja 
tekee tilapäistöitä putkimiehenä. Äiti on kotiäitinä. Perheen 
tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi vanhemmat päättivät 
lähettää pojat Sadonkorjuun kotiin, jotta he saisivat kunnon 
koulutuksen ortodoksisessa koulussa. Sekä Jamal että 
Mhammad ovat kohteliaita ja miellyttäviä.     
Lia  (10) on ortodoksityttö Rashaya Fakkharin kaupungista. 
Hänellä on vanhempi veli ja sisar. Vuonna 2005 perheen 
äiti lähti jatkuvien riitojen jälkeen kotoa, eikä hänestä ole 
mitään tietoa. Tämän vuoden huhtikuussa isä sai virallisen 
avioeron, kun äiti julistettiin lopullisesti kadonneeksi, ja 
lasten huoltajuus siirtyi kokonaan isälle.
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    Lia siirrettiin Al Ahmadiyan muslimikouluun Hasbayan 
alueella, jossa harjoitetaan islamilaista sharia-lakia ja 
jossa hijab (huivi) on pakollinen. Lia stressaantui siellä. 
Isä sai järjestettyä riippumattoman kehitysjärjestön 
kautta Lian Sadonkorjuun kotiin, jossa hänet rekisteröitiin 
ortodoksikouluun. Lia on taustastaan huolimatta kohtelias 
ja tottelevainen tyttö ja sulautunut erinomaisesti muiden 
lasten joukkoon.      
Rasha  (4) on pikkuinen maroniittikristitty tyttö 
Kolaiaasta. Sekä Rashan äiti Boshra että isä Tanos ovat 
maanviljelijöitä ja kasvattavat pienellä maatilkullaan 
vihanneksia kauden mukaan. Koska vanhemmat 
tekevät työtä aamusta iltaan, he pyysivät tytölle paikkaa 
Sadonkorjuun kodista, jossa tämä saisi kristillistä opetusta. 
Rasha on suloinen lapsi, hyvin rohkea ja ilmaisukykyinen. 
Hän tuli heti hyvin toimeen toisten lasten kanssa. 
Vanhemmat lapset kohtelevatkin häntä kuin pientä nukkea 
ja hemmottelevat kaikin tavoin.
Mhammad & Hawraa (6) ovat shiiakaksoset Blatin 
kaupungista. Heidän äitinsä on kotiäiti ja isänsä 
Afif työskentelee leipurina Manakishin leipomossa 
Marjeyounissa lähellä Saint Coeursin koulua. Koska 
isän ansiot ovat hyvin pienet, hän ilmoitti lapsensa 
Sadonkorjuun kotiin.
    Mhammad on kuriton ja epäjärjestelmällinen ja masentuu 
helposti. Myös oppiminen on hänelle vaikeaa. Hänen 
kaksoissisarensa on äänekäs, vähän kaoottinen ja huono 
keskittymään. Molemmat tarvitsevat erityishuomiota 
ja ohjausta. Uskomme kuitenkin, että rakkaudellisen 
huolenpidon kautta Jumala auttaa näitä lapsosia 
rauhoittumaan ja kukoistamaan. Niin on käynyt monen 
kohdalla, vaikka lähtökohdat ovatkin joskus olleet vaikeat 
perheolojen vuoksi. 

Lämmin kiitos tuestanne Sadonkorjuun kodin lapsille. 
Herra kaiken rakkautenne palkitkoon.

Lina Bitar ja Sadonkorjuun kodin lapset

 

Libanonin lapset
asuvat turvassa
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Moldovan sairaalatyön-
tekijämme Anatoli Gut-
jum on ollut yhteydes-
sä Tyrnovon tubipa-
rantolaan Kishinevin 
tubisairaalan työmme 
puitteissa jo vuodes-
ta 2001. Alkuvuosina 

Anatoli saattoi Kishinevista lapsia 
Tyrnovoon jatkohoitoon junalla tai 
bussilla. Nykyisin tämä työ jatkuu ja 
molemmat laitokset ovat siitä hyvin 
kiitollisia, koska heillä itsellään ei 
ole kulkuneuvoa eikä henkilökuntaa 
tähänkään tarkoitukseen. Useimmil-
la lapsista ei ole vanhempia, jotka 
voisivat auttaa lastaan pääsemään 
hoitopaikasta toiseen. Patmoksen 
kummiapu on hankkinut Anatolille 
tuiki tarpeellisen auton ja näin kaikki 
käytännön työt sujuvat nopeammin. 

Anatoli Gutjum kertoo: ”Tyrnovon 
lapset saavat parantolassa tubihoi-
don, mutta parantola on heille monil-
le myös koti. Heillä ei ole vanhempia, 
jotka ottaisivat heidät kotiin tai sitten 
vanhemmat elävät sellaista elämää, 
että lapsia ei voida kotiuttaa laitok-
sesta heidän hoidettavikseen. Näin 
monien elämä jatkuu Tyrnovossa aina 
18 ikävuoteen asti.

Laitoksen mahdollisuudet huoleh-
tia lasten tarpeista ovat hyvin heikot. 
Ruokaa ei riitä tarpeeksi ja siitä puut-
tuvat varsinkin talviaikaan kaikki he-
delmät ja vihannekset, jotka ovat näil-
le tubisairaille lapsille hyvin tärkeitä. 
Joskus nälkä ajaa varsinkin isommat 
lapset kylälle kerjäämään tai kysele-
mään pieniä töitä, jotta he voisivat an-
saitsemillaan kolikoilla hankkia jotain 
syötävää. Lasten hygieniatarvikkeisiin 
ei ole lainkaan budjetissa varoja, joten 
hammasharjat ja -tahnat, saippuat, 
shampoot ja pesupulverit tulevat tosi 
tarpeeseen. Teini-ikäiset tytöt työntä-
vät minulle salaa pieniä lappuja, kun 
eivät mistään saa tuiki tarpeellisia 
omia hygieniatuotteitaan.”

Ei ihme, että kun Anatolin auto 
kurvaa parantolan pihapiiriin, iso 
lapsilauma hetkessä ympäröi sen ja 
vetää rakastamaansa Anatolia suun-
taan jos toiseen. Kaikki odottavat, 
mitä apua autosta tällä kertaa löytyy. 
Kun Anatoli lukee listastaan, kelle 
on hankittu takki, kelle kengät, kelle 

mitäkin  ei riemulla ole rajoja. Näin 
Anatolin persoonassa ja auton tuo-
misissa Patmos on saanut hyvin ra-
kastetun nimen täällä Tyrnovon pa-
rantalossa. Sama pätee Kishinevis-
sakin. Vaikka harvat tietävät, missä 
sijaitsee sellainen maa kuin Suomi, 
niin Patmoksen nimen Suomesta he 
tietävät!  Kukaan ei aiemmin ole va-
kituisesti asettunut näiden kaukana 
Pohjois-Moldovassa silmin nähden 
heikoissa oloissa elävien sairaiden ja 
hyljättyjen lasten rinnalle auttamaan 
ja osoittamaan heille välittämistä ja 
rakkautta. Näistä lapsista on tullut 
jollekin hyvin tärkeitä, nimittäin Pat-
mokselle ja sen kummeille ja näin 
Patmos on saanut ikuisen paikan 
heidän sydämissään.

Alkaneen uuden työkauden tär-
keänä tavoitteena Anatoli pitää sitä, 
että voisi auttaa yhä useampia lapsia 
ja nuoria löytämään ja vastaanotta-
maan elämäänsä, lukuisten vaikei-
den asioiden ja kärsimysten keskelle, 
Jeesuksen tarjoaman tulevaisuuden 
ja toivon. Joka käynnin yhteydes-
sä Anatoli järjestää lapsille hetken, 
jolloin hän voi jakaa heille Jumalan 
rakkautta ja Hänen Sanaansa. Aivan 
erityisesti hän katsoo kuitenkin jo 
kevät- ja kesäaikaan, jolloin on toi-
veena jälleen päästä lasten kanssa 
retkille ja siellä luonnon keskellä op-
pia tuntemaan jokaista lasta parem-
min, päästä sisälle heidän elämänsä 
kipeimpiin ongelmiin ja Pyhän Hen-
gen avulla löytää avain jokaisen lap-
sen sydämeen. Pyhä Henki voi auttaa 
lasta näkemään Jeesuksen tarjoaman 
rakkauden ja iankaikkisen avun. Jee-
sus rakastaa ihan jokaista lasta.

Yhdessä Anatolin kanssa me kii-
tämme sydämistämme Patmos Lähe-
tyssäätiötä ja kaikkia Moldovan tu-
bilaitosten kummeja, jokaista aivan 
erikseen. Te olette tekemässä sano-
mattoman kallisarvoista työtä Mol-
dovan tubisairaitten lasten elämäs-
sä, niin ajallisesti kuin ikuisuuteen 
asti! Kiitos teille kaikesta ja Jumala 
itse teidän rakkautenne ja uskolli-
suutenne runsaasti palkitkoon!

Anatoli Gutjum ja  
Hannele Suortti
 

Moldovan tubilapset tarvitsevat apua

Evgeni on 5-vuotias pikkupoika ja Elizaveta sis-
konsa vasta 6 kuukauden ikäinen vauva. Lap-
set ovat kotoisin Kishinevista. 

Perhe on asunut vuokralla asuntolan pienes-
sä huoneessa, mutta kun perheen isä menehtyi 
tubiin, huoneesta piti luopua ja äiti muutti las-
ten kanssa asumaan isoäidin luokse. Sieltäkin 
he joutuivat lähtemään pois, kun isoäiti alkoi 
pelätä, että hänkin sairastuu tähän kamalaan 
tautiin. Perheen äiti ja lapset ehtivät saada isäl-
tä tartunnan.

Tällä hetkellä äiti on sairaalassa hoidossa ja 
hänen tilansa on hyvin huono, toiveita siitä, että 
äiti paranisi, ei käytännössä ole.

Lapset ovat molemmat hoidossa Kishinevin 
tubisairaalassa. Varsinkin Elizaveta oli huonos-
sa kunnossa sairaalaan tuodessa, tubin lisäk-
si hänellä oli haavoja ja ihottumaa, sillä äiti ei 
ollut pystynyt huolehtimaan hänestä. Heidän 
mahdollisuutensa parantua tubista on kuiten-
kin parempi kuin äidin. Suurena kysymyksenä 
on kuitenkin se, miten lasten käy sairaalahoi-
don jälkeen. Heillä ei ole mitään kotia, johon 
palata. Keskustelua on käyty siitä, että mah-
dollisesti jotkin kaukaiset sukulaiset ottaisivat 
Evgenin luokseen. Pientä Elizavetaa ei kuiten-
kaan kukaan halua, sillä tyttö on vielä pieni ja 
tarvitsee jatkuvaa huolenpitoa ja hoitoa, lisäksi 
hän on pahasti allerginen. Tässä on rukousai-
he, että tytölle löytyisi hyvä koti, jossa hänestä 
pidettäisiin huolta, eikä hänen tarvitsisi joutua 
lastenkotiin.
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R
akastan sinua!” ovat meille tutut 
sanat, mutta vain harvat slummien 
lapset saavat omakohtaisesti 
kokea ne käytännössä. Heidän 
arkeaan ovat sekä kielellinen 
että fyysinen kaltoinkohtelu ja 
laiminlyönti, jotka koskettavat 
heidän elämäänsä kaikilla tasoilla.

Ympäristö jättää jälkensä 
näihin lapsiin jo aivan pieninä. He 
joutuvat elämään loputtomassa, 
toivoa vailla olevassa sukupolvien 

kierteessä – ellei sitten Jumala hyvyydessään 
katkaise kierrettä ja anna uutta toivoa paremmasta 
tulevaisuudesta.

Evankeliumin ydinsanoma julistaa: ”Jumala 
on rakkaus!” Mutta kun isä ja äiti, lapsen elämän 
auktoriteettihahmot, epäonnistuvat, lapsen on vaikea 
sen jälkeen luottaa mihinkään auktoriteettiin. Jos 
isä on aiheuttanut jatkuvaa tuskaa ja mielipahaa, 
niin jo pelkkä sana isä tuo mieleen jonkun, jota ei voi 
rakastaa ja johon ei voi luottaa.

Meillä, jotka olemme saaneet kokea Taivaallisen 
Isän rakastavaa huolenpitoa, on vastuu ja etuoikeus 
välittää Hänen rakkauttaan näille lapsille. Sanojemme 
ja ennen kaikkea tekojemme kautta Jumalan rakkaus 
voi todellistua heidän kiintymystä ja hyväksyntää 
kaipaavassa sydämessään. Ihminen, olipa hän lapsi 
tai aikuinen, joka ei arvosta itseään, ei osaa rakastaa 
itseään eikä toisia. 

Me muistutamme jatkuvasti näille lapsille, että 
he ovat suunnattoman arvokkaita Jumalalle ja siitä 
todistuksena on Hänen oma Poikansa Jeesus, joka 
kuoli ristillä meidän syntiemme tähden.

Järjestömme sydämellä ovat erityisesti nämä 
unohdetut lapset ja heidän perheensä. Lapsia 
rohkaistaan uskomaan kaikkivaltiaaseen Taivaalliseen 
Isään, joka rakastaa heitä ehdoitta. Lapset 
puolestaan kertovat Herrastamme vanhemmilleen, 
jotka nähdessään  muutoksen lastensa elämässä 
vakuuttuvat Jumalan olemassaolosta ja Hänen 
rakkaudestaan.

Patmos Lähetyssäätiö ystävineen on ollut 
elämänlanka, joka on tuonut toivoa ja käsin 
kosketeltavaa rakkautta näille kadotetuille ja 
tarvitseville. Patmoksen tuella olemme voineet palkata 

Näet kuvissa onnellisia lapsia. Kiitos kummien, lapset saavat elämäänsä 
uutta merkitystä, kun heitä ruokitaan, opetetaan ja viedään retkille.
Mustameri on vain 30 km päässä heidän asuinalueestaan, mutta kukaan 
lapsista ei ollut nähnyt merta. Kummiapu tuottaa iloa!

Avoimet ovet tuo
toivoa Romanian Medgidiaan



17

muun muassa lapsityöntekijöitä, jakaa ruokaa ja 
vaatteita, järjestää leirejä ja erityistilaisuuksia, 
kuljetuksia sekä joulun aikaan ilahduttaa Operaatio 
Joulun Lapsen kenkälaatikkolahjoilla näitä köyhistä 
köyhimpiä.

Seuraavassa vain yksi esimerkki tuellanne 
tehtävästä työstä. Järjestimme viime elokuussa 
erityistarpeisten lasten ja nuorten leirin, johon 
osallistui myös joitakin vanhempia ja sisaruksia. 
Erityistarpeinen lapsi vaikuttaa monella tavalla 
koko perheen elämään. Maassamme heidän 
kärsimyksensä pidetään yleensä poissa silmistä. 
Nämä lapset eivät ole tervetulleita esimerkiksi 
tavallisille lasten ja nuorten leireille. Ja usein heitä 
hävetään.

Kiitos, rakkaat suomalaiset Patmos-ystävät! 
Teillä on Isän rakastava sydän, joka ei ole 
unohtanut näitä kärsiviä ja puutteessa eläviä. 
Siunatkoon Herramme teitä ylitsevuotavasti!

Hardi ja Beti Kubassek
Avoimet ovet -järjestö
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Äiti hylkäsi Ana-Marian ja hänen  
pikkuveljensä  Oradean rautatieasemal-
le. Sieltä heidät vietiin lastenvankilaan 
ja edelleen turvaan Casa Patmokseen. 
Ana-Maria valmistui juuri Oradean  
kristillisestä lukiosta ja pääsi yliopistoon 
lääketieteelliseen tiedekuntaan. Kuvassa 
Ana-Maria Patmoksen tukeman People  
to People -järjestön Mihaela Galin kanssa. 
Pikkukuvassa Ana-Maria lapsena, kun  
hänet tuotiin lastenvankilasta  
Casa Patmokseen.

Menestystarina

KYLÄKOULUTYÖ JATKUU
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R Joka vaivaista armahtaa, se lainaa Herralle, ja  
hän maksaa jälleen hänen hyvän tekonsa.  

SANANLASKUT 19:17

Tämä raportti kertoo Simonasta ja Nicholasista, jotka ovat olleet mukana 
päivähoito-ohjelmassamme Romania–Suomi-koulussa vuodesta 2013.

Marinin perheeseen kuuluu kahdeksan jäsentä: kaksi sisarusta (äidit) 
ja heidän lapsensa. He kaikki elävät epäterveellisessä ympäristössä, ilman 

lämmitystä ja vettä; talousvetensäkin he joutuvat hakemaan naapureiltaan. 
Heidän elämänsä on ollut hyvin vaikeaa. Toisen sisaren aviomies jätti 

vaimonsa, joka kasvattaa nyt lapsiaan yksin. Hän ei käy töissä, koska yksi 
hänen lapsistaan on vain kymmenen kuukauden ikäinen, ja äiti joutuu 

kamppailemaan toimeentulostaan joka ikinen päivä.
Isähahmon puuttuminen vaikuttaa pieniin lapsiin myös tunnetasolla, 

ja sen näkee heidän käyttäytymisestään. Kaksi heistä, Nicholas ja Simona, 
osallistuvat lastentarhamme ylläpitämään sosiaaliseen ohjelmaan. He ovat 
kilttejä lapsia ja innokkaita oppimaan. Nyt heillä on paikka, jossa heillä on 
paremmat olosuhteet; he saavat lämpimät ateriat, heistä pidetään hyvää 

huolta ja he tuntevat itsensä hyväksytyiksi ja rakastetuiksi.
Äidit ovat hyvin kiitollisia siitä, että heidän lapsensa ovat saaneet 

mahdollisuuden parempaan elämään lastentarhamme kautta. ”Olemme 
saaneet täältä hyväksyntää ja rakkautta; lapsemme ovat hyvissä käsissä. 
Emme edes osaisi pyytää enempää, koska tämä on paljon enemmän kuin 

osasimme odottaa. Kiitos teille kaikesta. Jumala siunatkoon  
hyvyytenne ja palkitkoon teidät.”

Kiitos kaikesta antamastanne tuesta, koska sen kautta nämä lapset ovat 
päässeet mukaan ohjelmamme piiriin. 

Romanian Suomi-koulu

omanian kyläkoulujen 
lapset (viereisen si-
vun kuvissa) ovat kii-
tollisia kummiavusta. 
Koulutus on ainoa tie 
köyhien kylien lapsille 
uuteen elämään.
Jatkuuhan apusi kum-
mina? Tai jos et vielä 
ole kummi, tee hyvä 
päätös, ilmoittaudu:
www.patmos.fi tai soita 
lähetystoimistoon
09-8567 4988
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Lasten jano kuulla Jeesuksesta ja oppia 
rukoilemaan sekä innokas osallistuminen 
tuntien aikana yllätti. Jumala puhuu tavalla 
ja toisella. Olin ensimmäisellä raamattutun-
nilla, kun yksi noin 12-vuotias tyttö kyseli 
tehdessään muistiinpanoja työvihkoonsa, 
mitä tarkoittaa Jeesus Kristus. Onko kyse eri 
asiasta vai samasta, kuka Hän on? Opettajal-
le tuli pysähtynyt ilme. Nämä lapset eivät to-
dellakaan tiedä mitään. Olin iloinen tuosta 
kysymyksestä. Sama opettaja kertoi myö-
hemmin, että hän on opettanut pyhäkou-
lussa yli kymmenen vuotta. Nyt hän haluaa 
tehdä työtä näiden lasten parissa 
    Mongoliassa lähellä Kiinan rajaa noin 
sata lasta sai kuulla sanoman Jeesuksesta, ja 
ottaa Hänet vastaan omaan sydämeensä. 
    Patmosystävät voivat tukea leirityötä 
Lastenavun kautta viitteellä 61133. Lahjoi-
tusten avulla järjestetään leirejä eri kentillä. 
Yhteislähetti Kari Halosen johtaman leiri-
työn pääkohdealueitamme ovat Habarovsk, 
Blagavesnesk, Jakutia, Nisni-Novgorod, 
Pietarin alue ja monet muut, miten Herra 
auttaa ja ystävät tukevat ja rukoilevat.

Kansainvälinen leiritoiminta
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”Täällä on poikanen, jolla 
on viisi ohraleipää ja kaksi 

kalaa, mutta mitä ne ovat näin 
monelle?” (Johannes 6:9)

Näin sanoi Andreas kerran 
Jeesukselle. Hän löysi leivät 

ja kalat, mutta myös itsestään 
epäuskon: ”Mitä ne ovat näin 
monelle.” Yksi asia ratkaisi: 

pieni poika antoi eväänsä, jotka 
ehkä äiti oli antanut mukaansa 

lähettäessään hänet järven toiselle 
puolelle Jeesusta kuuntelemaan. 

Pieni poika luovutti kaikki 
eväänsä Jeesukselle. Se riitti: Hän 

luovutti kaiken Jeesukselle ja 5000 
miestä sekä naiset ja lapset saivat 

vatsansa täyteen.
Rakas ystävä. Tänä päivänä 

riittää se, mitä sinulla on. Ei se, 
mitä sinulta puuttuu. Tässä ei 

ole mitään määrää muuta kuin 
yksi ainoa ehto: Että me yhdessä 

keskinäisestä sopimuksesta 
luovutamme Jeesukselle sen, 

mitä meillä itse kullakin on. Näin 
Jeesuksen Kristuksen, Jumalan 
Pojan, siunaus saa riittämään 

kaikille ja tuottaa suuren 
siunauksen koko maailmaamme. 

Tämä on ihmeellinen Jumalan 
valtakunnan toimintayksikkö, 
jossa tänä päivänä Patmos saa 
viedä evankeliumin sanaa niin 
aikuisille, jotka eivät ole vielä 

sitä kuulleet, kuin myös lapsille 
kaikkialle maailmaan. Siksi 

luovutamme Jeesukselle itsemme, 
eväämme ja kaiken mitä meillä 
on Isän, Pojan ja Pyhän Hengen 

nimessä.  
Rukoilemme: Jeesus, sinä 

olet arvollinen saamaan kaiken, 
niin kuin pienen pojan eväät, 

siunattaviksesi. Niin myös 
meidän leipämme, kalamme 
ja koko elämämme, jotta se 

siunaus leviäisi yli koko maan 
piirin, Israeliin, ja myös muualle 
maailmaan. Jeesuksen nimessä: 

Aamen.

Matti-pappi Vuolanne

Sinun evääsi riittävät 
Jeesukselle

Muista vainottuja! Kristityt perheet kärsivät 
Lähi-idän sotien ja levottomuuksien ja vainojen 

keskellä. Rukoile erityisesti lasten puolesta

Kansainvälinen leiritoiminta

Kristuksen nimen tähden lapset ja perheet  
joutuvat vainotuiksi, varsinkin tämän päivän  

Lähi-idän levottomuuksissa.
Patmos Lähetyssäätiön Lastenapu toimii Lähi-idän 

vainottujen kristittyjen perheiden hyväksi, 
mm. Syyriassa ja Egyptissä ja muualla Lähi-idässä. 

Kiitos lahjastasi tähän työhön lyhytviitteellä: 
79002 (kiireisin tarve).
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Patmoksen Lastenavun kohteet vuonna 2016Oheisia  
lyhytviit-

teitä käyt-
tämällä 

voi ohjata 
kertalahjoi-
tuksia Las-

tenapumme 
kohteisiin.

Patmos Lähetyssäätiön kummi- ja lastenavun kohteet esittäytyvät. Tutustu ja tee 
päätöksesi ryhtyä kummiksi. Kummiohjelmassamme kummit tukevat koko lapsi-
ryhmää. Kummiksi ilmoittautumisesi jälkeen lähetämme sinulle tervetulokirjeen, 
missä kerromme kummiavun periaatteet ja saat henkilökohtaisen maksuviitteen.
Oheiset lyhytviitteet ovat sinua varten, joka tahdot antaa lahjoituksesi kummikoh-
teisiin silloin tällöin ilman kummiksi sitoutumista. Nämäkin lahjoitukset ovat terve-
tulleita.

ARMENIA  
Harbertin lastenkoti.  

Viite 61010  
Harbertin lastenkodin sosi-
aalis-hengellinen ohjelma. 

Kesä- ja talvileirit.
Tavoite: Vammaisten lasten 

päivittäinen autta-
minen ja aktivointi.

Toimintaterapia. Hengel-
linen työ. Kohde pyritään 
kansallistamaan vuoden 

2016 lopussa.

ARMENIA  
Kouluikäisten, kodeissa 

asuvien vammaisten lasten 
kuntoutusohjelma.  

Viite 61230   
(UM:n kehitysyhteistyöva-
roin, osin Patmoksen kum-
miavun kautta rahoitettu). 

Tavoite: Auttaa kodeissa 
olevia koulu-ikäisiä vam-
maisia lapsia pääsemään 
kuntoutuksen piiriin sekä 
antaa vanhemmille koulu-
tusta ja tukea vammaisen 

lapsen hoitamisessa. Kohde 
kansallistetaan vuoden 
2016 lopussa ja siirtyy 

paikallisten käsiin.

ETiOP iA 
Patmoslapset ja  

katulapset Awassassa.  
Viite 61049   

Tavoite: Kaduilla asuvien 
lasten ja nuorten auttami-
nen kouluun ja sen jälkeen 

itsenäiseen elämään.  
Katulapsille tyttö- ja poika-
koti. Hengellinen kasvatus. 

Tämän ohjelman kautta 
autetaan myös 40 perheen 
lasta pääsemään kouluun.

ET iOPIA 
Lokken kristillisen  
esikoulun lapset.  

Viite 61052
Tavoite: Köyhien perhei-

den lapsille mahdollisuus 
koulunkäyntiin.  

Kristillinen kasvatus. 

LIBANON,  
Sadonkorjuun kodin  

lapset, Bourg el Malukissa.  
Viite 61081

Tavoite:  
Koulutuksen ja  

kristillisen kasvatuksen 
mahdollistaminen  

Etelä-Libanonin lapsille.

Slummityön kohteet:

BRASILIA  
Jangurussun slummin  

lasten auttaminen.  
Viite 61023

Tavoite: Estää lasten ja 
nuorten joutuminen ihmis-
kaupan uhreiksi kaduille, 

rikoksiin ja prostituutioon. 
Slummikeskus Taivas.  

Hengellinen työ.

EGYPTi 
Mokattamin jätteiden- 
kerääjälapset Kairossa.  

Viite 61036  
Tavoite: Lasten kouluttami-
nen. Ammattikurssikeskus. 

Sairaalatyö St. Simon– 
Patmos-sairaalassa. Köyhien 

perheiden avustaminen. 
Ruokintaohjelma 0–7- 

vuotiaille. Tuberkuloosi- 
ohjelma. Odottavien äitien 
neuvolatyyppinen seuranta 
ja synnytykset sairaalassa. 

Hengellinen työ.

Apua Jeesuksen
nimessä!

Liity kummiksi.
Kummimaksu vuodessa 
on 300 euroa/kummi/

kummikohde.
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Patmoksen Lastenavun kohteet vuonna 2016
Kaikki esittelyt löydät myös Patmoksen sivuilta 

www.patmos.fi tai voit ottaa yhteyttä  
lähetystoimistoomme soittamalla  

09-8567 4988 tai sähköpostitse  
patmos@patmos.fi

MOLDOVA  
Tuberkuloosisairaalan  
lapset Kishinevissa ja  
Tyrnovon laitoksessa.  

Viite 61094
Tavoite: Ruoka-, lääke- ja  

vaateavun antaminen 
köyhille lapsille  

tuberkuloosisairaalassa.  
Hengellinen työ.

ROMANIA  
Tincan ja muiden kylien 

kyläkoulujen lapset. 
Viite 61201

Tavoite: Koulun aloittami-
nen romanikylien lapsille. 
Hengellinen työ. Humani-
taarinen apu talvikuukau-

sien aikana. 

ROMANIA  
Medgidian lapset. 

Viite 61175
Tavoite: Ruoka-, vaate- ja  
lääkintäavun antaminen 
köyhien muslimiperhei-
den lapsille. Hengellinen 

opetus.

ROMANIA  
Bukarestin kristillinen Ro-

mania–Suomi-koulu.
 Viite 61214

Tavoite: Vähävaraisten 
perheiden lasten pää-
seminen koulutuksen 

piiriin. Sosiaaliapu 
perheille.

ISRAEL  
Arabilapset Abu Joosefin 

talossa Beit Jalassa.  
Viite 61065

Tavoite: Ylläpitää ja kehit-
tää vauva- ja leikki-ikäisille 
tarkoitettua lastentarhaa ja 
pitää kouluikäisille iltapäi-
visin tukiopetusta. Edes-

auttaa kristillisen todistuk-
sen säilymistä alueella.

ISRAEL  
Juutalais- ja arabilapset 

Limanin esikoulussa 
Ramlassa.  

Viite 61078
Tavoite: Vaikeasti  

vammaisten lasten  
kuntouttaminen ja  

aktivointia kuntoutuksen 
kautta. Laitehankinnat.

LASTEN  
LEiRiTOIMINTA 

Viite 61133 
Lapsille järjestetään 

kesä- ja talvileirejä useissa 
työkohteissamme, mm. 

Armeniassa, Burjatiassa, 
Israelissa, Mongoliassa, 

Moldovassa, Romaniassa, 
Venäjällä ja IVY-maissa. 
Tavoite: Evankeliumin 

julistaminen sekä lasten 
virkistys- ja kuntoutus- 

toiminta.

ROMANIAN 
HUMANiTAA-

RINEN APU  
Viite 61227 

Humanitaarinen auttami-
nen erityisesti talvikuu-

kausien aikana. 

OPERAAT iO 
JOULUN LAPSI 

Viite 74010 
Tavoite: Keräyksellä 

mahdollistetaan Euroo-
pan köyhimpien alueiden 
lapsille ainakin yksi lahja 
heidän elämänsä aikana, 

kerrotaan ilosanoma  
Jeesuksesta ja annetaan 
evankelioiva kirjanen. 
Lapsille järjestetään  
erikseen myös Suuri  

seikkailu -opetus- 
lapseuskursseja, joihin 
kuuluu 12 oppituntia.

Kiitos!

BURJAT IA
Kirjallisuustyö.

Viite 74007

Oikealla vieressä
LASTENAVUN
kohteet:



OPERAATIO JOULUN LAPSI
-KERÄYKSEN TAVOITE VUONNA 2016:

4  
REKKAKUORMAA LAHJOJA!
PATMOSLAPSET  l  Patmos Lähetyssäätiön Lastenavun julkaisu  l  Vastaava Pirkko Säilä  l  PL 86, 00381 Helsinki  l p. 09-8567 4988

www.patmos.fi  l  Etukannen kuva: Humanitaarisen avun jakelua Medgidian köyhille perheille Romaniassa.

LUE LISÄÄ.  TULE MUKAAN.

www.joulunlapsi.fi


