JOULUTERVEISIÄ MAAILMALTA

Joulukoristeet, -kuuset ja joulupukkikin
ilmestyivät Lubangon kauppoihin jo
lokakuussa. Havukranssit ja vilkkuvalot eivät
istu oikein mitenkään kuumimpaan
vuodenaikaan, jota nyt eteläisessä Af rikassa
elämme. Tämä saa miettimään joulun ydintä:
Jeesus Kristus tuli maailmaan pelastamaan
meidät kaikki.
Tätä rakkauden ja armon ilosanomaa
olemme saaneet tänäkin vuonna välittää
angolalaisille teoin ja sanoin; Martti Luther koulun kummioppilaille, Angolan kirkon
työntekijöille ja seurakuntalaisille,
Shangalalan Instituutin opiskelijoille,
Onnellinen Lapsi –ohjelman lapsille ja
perheille, katolisen orpokodin tytöille ja
naisille sekä kahdeksan vähemmistökielen
puhujille.
Kiitos tämän vuoden yhteisestä matkasta
Jumalan lähetyksen poluilla.
Siunattua Vapahtajan syntymäjuhlaa
Angolasta!

Joulutervehdys
Angolasta

Koronapandemia on tänä vuonna kurittanut
Boliviaa, ja maasta on kantautunut paljon
huolestuttavia uutisia. Pastori Emilion
sanoin:
”Pandemia on opettanut meille, että me
olemme kaikki haavoittuvia. Mutta olemme
oppineet, että elämän suurin arvo on
RAKKAUS. Ja rakkaus elämään. Pandemia toi
meille epävarmuutta jokaiselle päivälle,
jolloin odotimme kotona mitä tapahtuu
tänään, mitä huomenna – ja päivät kuluivat.
Opimme jakamaan, olemaan lastemme,
puolisomme, isovanhempiemme ja
lastenlastemme kanssa. Opimme
rakastamaan lähimmäistämme, kun jaoimme
vähästämme ja kun pidimme huolta toisista,
asuinalueemme vähäosaisimmista, lapsista ja
muista.
Se auttoi meitä olemaan kiitollisia Jumalalle
siitä, että meillä on elämä ja terveys.”
Siunattua Joulua Boliviasta!

Joulutervehdys
Boliviasta

Seurakuntalaisia on koulutettu
seurakuntien vastuunkantajiksi Botswanan
evankelisluterilaisessa kirkossa.
Seurakunnissa on puute työntekijöistä ja
vapaaehtoisia tarvitaan.
Pyhäkoulunopettajat askartelivat
pyhäkouluaan varten rukouskukkaset
vapaaehtoistyöntekijämme Minnan
johdolla.
Evankelistaoppilaat opiskelevat kristinoppia
sekä saavat valmiuksia toimia seurakunnan
perustehtävissä: pitää jumalanpalveluksia ja
tukea pyhäkoulu- , nuoriso- ja
diakoniatyötä.
Aurinkoiset jouluterveiset Botswanan
lämmöstä!

Joulutervehdys
Botswanasta

Suomen Lähetysseuran uusi kumppani
eteläisessä Af rikassa on luterilaisten
kirkkojen yhteistyöjärjestö, Lutheran
Communion in Southern Af rica, LUCSA.
Järjestö toteuttaa Luterilaisen
maailmanliiton ohjelmia ja tekee työtä
yhdessä 15 jäsenkirkon kanssa kymmenessä
maassa. Työnäkynä on
oikeudenmukaisuuden, rauhan ja sovinnon
edistäminen kirkoissa ja yhteiskunnassa
osana kolmiyhteisen Jumalan lähetystä.
Yhdistäen voimat etsitään keinoja tukea
monesti vaikeiden haasteiden keskellä eläviä
kirkkoja.
Jumala on siunannut kristittyjen yhteyttä ja
joulun viettoon käydään rohkein mielin,
toivon kynttilöiden loistaessa.
Hyvää joulua Etelä-Af rikasta!

Joulutervehdys
Etelä-Afrikasta

Tänä syksynä Etiopiassa on saatu päätökseen
pitkään työn alla ollut materiaali ja näin
helpotettu ihmisten jokapäiväistä elämää.
Lähetysseuran työntekijä Mekonnen Mulat
sai valmiiksi viittomakielen sanakirjan
yläkoulun aineopetusta varten. Jatkossa
kuurot opiskelijat voivat oppia paremmin ja
tehokkaammin esimerkiksi biologiaa ja
kemiaa. Sanakirja on osa kuurojen parissa
tehtävää työtä, josta Lähetysseura on myös
palkittu moneen otteeseen viime vuosina.
Etelä-Etiopiassa oltiin perusasioiden äärellä,
kun Lähetysseuran tuella korjattiin
rikkinäisiä vesipumppuja ja kaivoja. Sen
ansiosta yhteensä 18 000 ihmistä pääsi
puhtaan veden ääreen.
Rauhallista joulua Etiopiasta!

Joulutervehdys
Etiopiasta

Hongkongissa sijaitseva Taoshengin
kirjapaino tuottaa kristillistä materiaalia
mannerkiinalaisille kristityille. Kirjapaino on
keskittynyt tänä vuonna erityisesti
tuottamaan kristillistä opetusmateriaalia
Manner-Kiinasta tulleille
maahanmuuttajien lapsille, jotta kiinnostus
kirkkojen toimintaan osallistumisesta
syntyisi jo pienestä pitäen.
Tänä vuonna Taoshengin kirjapaino on
julkaissut sekä lapsille kirjasarjan
jumalanpalveluksesta että
20 minuutin pituisen videon lasten
jumalanpalveluksesta julkaistavaksi
internetissä.
Monet Hongkongiin muuttaneet perheet
ovat vähävaraisia, ja heitä on autettu
lahjapaketein, joissa on lapsille kirjoja sekä
ruokaa ja päivittäistavaroita.
Levollista joulua Hongkongista!

Joulutervehdys
Hongkongista

Pyhällä maalla ja Jordaniassa toimivan
luterilaisen kirkon diakoniatyössä otetaan
isoja askeleita, kun työtä organisoidaan
sosiaalityöntekijä Rana Zeidanin ja diakoni
Sari-Johanna Kuittilon yhteistyössä
ideoiman suunnitelman mukaisesti.
”Muistan jo pikkutyttönä Libanonin sodan
aikaan, kuinka unelmoin siitä, että saisin
auttaa ihmisiä”, Rana kertoo.
Viikko ennen joulua vähävaraisille perheille
tullaan jakamaan jouluinen ruoka-avustus.
”Samalla tapaan vaikeuksissa olevia
perheitä, ja voin kartoittaa, minkälaista
apua he tarvitsevat. Myös henkinen tuki on
osa tätä auttamistyötä”, jatkaa Rana.
Siunattua joulua Pyhältä maalta!

Joulutervehdys
Israelista ja
Palestiinasta

Lähetysseura on tehnyt työtä KoillisKambodžan Kamenin kylässä vuodesta
2013 lähtien. Yksi Kamenin kylän
vanhimmista, herra Thaa, kertoo kylän
ulkoisen ilmeen kohonneen
merkittävästi. Kun työ aloitettiin,
hygienia ja siisteys olivat hyvin
puutteellisia.
Nyt kylä on huomattavan puhdas. Kylä
on saanut myös valtiolta tunnustuksen
yhteisten käymälöiden rakentamisesta.
Pasi Pitkänen Lähetysseurasta iloitsee:
”Kylässä on syntynyt uskoa tulevaan!”
Hyvää ja siunattua joulua Kamenin
kylästä!

Joulutervehdys
Kambodžasta

Kuvan 8-vuotias poika asuu Nitanin kylässä.
Hänellä on puhe- ja oppimisvaikeuksia. Hänen
vanhempansa ovat töissä kaupungissa ja
poika asuu rintasyöpää sairastavan isoäitinsä
kanssa.
Hänelle ja muille alueen lapsille on annettu
syksyllä lukuvuoden alkajaisiksi koulureput ja
koulutarvikkeita. Näiden perustarvikkeiden
myötä koulunkäynti on helpottunut eikä
tarvikkeiden puute eriarvoista lapsia.
Maaseutukoulujen opettajia on koulutettu
kohtaamaan vaikeista taustoista tulevia
lapsia, sekä huomioimaan lapsia, joilla on
erilaisia oppimisvaikeuksia.
Avun piirissä olevien lasten ja perheiden
elämä on parantunut.
Kiitos tuesta ja iloista joulua Hunanin lapsilta!

Joulutervehdys
Kiinasta

Kolumbialaisille kummioppilaille ja näiden
perheille on järjestetty virtuaalikoulutuksia.
Kaikissa perheissä ei tarvittaviin laitteisiin
ollut varaa, joten 131 kummioppilaalle
lahjoitettiin tablettitietokone. Opinnot ovat
jatkuneet ulkonaliikkumisrajoituksista
huolimatta. Tablettien avulla on seurattu
kummioppilaiden perheiden tilannetta ja
vierailut on toteutettu etänä.
"Olemme saaneet paljon viestejä ja puheluita
kiitollisilta kummioppilailta ja näiden
vanhemmilta", Kolumbian luterilaisen kirkon
kummikoordinaattori Alexandra kertoo.
"Kaikki ovat hyvin onnellisia. He eivät
osanneet uneksiakaan, että heille
lahjoitettaisiin oma minitietokone. Kiitos
Lähetysseuralta saamamme tuen, nämä
lapset ovat pääsevät teknologian maailmaan,
jota he tarvitsevat voidakseen jatkaa
opintojaan."
Lämpimät joulun toivotukset Kolumbiasta!

Joulutervehdys
Kolumbiasta

Pohjois-Laosin Nalamin kylän
kehittäminen on yksi Suomen
Lähetysseuran tukemista uusista
hankkeista.
Kyläpäällikkö Khamteum
Louvankhamin toiveissa kylän
kehittämiseksi ovat mm. kunnon tie,
puhelinlinja, uusien ruokakasvien
siemenet ja parempien
karjankasvatusmenetelmien
oppiminen.
Kyläläiset toivovat lisäksi mm. lasten
koulunkäynnin tukemista,
terveyskasvatusta ja kardemumman
kasvatuksen kehittämistä.
Iloista Vapahtajan syntymäjuhlaa
Nalamista!

Joulutervehdys
Laosista

Mauritaniassakin koronan johdosta
koulut sulkeutuivat muutamaksi
kuukaudeksi, mikä aiheutti monia
haasteita opetuksen jatkamisen
varmistamisessa etänä.
Koulut on jälleen avoinna ja lukuvuotta
on pidennetty tavallista pidemmäksi,
jotta opiskelut saadaan päätökseen
toivotuin tuloksin. Mauritanian
kummihankkeessa lasten hyvinvointi ja
oppimistulokset sekä vanhempien
aktiivisuus lasten koulunkäynnissä ovat
parantuneet.
Tämä vuosi myös osoittanut kuinka
lasten koulutusta arvostetaan entistä
enemmän ja poikkeuksellisinakin
aikoina sen järjestämiseksi löydetään
keinot!
Lämpimät Jouluterveiset Mauritaniasta!

Joulutervehdys
Mauritaniasta

Evankelisluterilainen kirkko
Myanmarissa jakoi sadalle
lapselle ja nuorelle tukea
koulunkäyntiä varten.
Zwekanarin kylän koululaiset
saivat kunnolliset koulureput.
Oppilaiden vanhemmille kirkko
piti seminaarin, jonka aiheina
olivat koulutuksen merkitys,
ilmastonmuutos ja muovin
käytön vähentäminen.
Iloista joulua toivottavat
innokkaat koululaiset
Zwekanarin kylästä!

Joulutervehdys
Myanmarista

Kulunut vuosi on ollut juhlavuosi! 150
vuotta yhteistyötä, kumppanuutta ja
yhteistä historiaa.
Kirkko kunnioitti lähetyshistoriaa
pystyttämällä Omandongolle Martti
Rautasen patsaan, sekä istuttamalla piispa
Nambalan johdolla lähistölle Climate aid järjestön lahjoittamat 150 puun taimea.
Heinäkuussa kokoonnuttiin Omandongolla
yhteiseen juhlajumalanpalvelukseen, johon
osallistui sallitut 250 henkeä, edustajia
molemmista hiippakunnista. Paikalla myös
molemmat piispat, Nambala ja Munyika
sekä kunniavieraana Ondongan uusi
kuningas, Shuumbwa Nangolo.
Ystävyys jatkuu, kun käymme viettämään
sadatta viidettäkymmenettä joulua
yhdessä namibialaisten kanssa.
Siunattua joulua Namibiasta!

Joulutervehdys
Namibiasta

”Namaste ja lämpimät joulun toivotukset
Nepalista!
Dhadingin kukkulaseuduilla sijaitsevaa
chepangien etnisen vähemmistön kylää
olemme tukeneet muun muassa
aurinkopaneeleilla, biokaasuliesillä ja
viljelyskoulutuksilla.
Vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen. Siitä
huolimatta tärkeä työmme Nepalin
haavoittuvimpien ihmisten parissa jatkuu.
Tällä hetkellä joulua odottavia ilahduttavat
maassa upeat valot ja kynttilät, joita
sytytetään Tihar-festivaalin kunniaksi
ympäri Kathmandua. Ovien edustoilta voi
myös bongata upeita värijauhein tehtyjä
mandaloita.
Kiitos tuestanne!

Joulutervehdys
Nepalista

Uskontojen välistä vuoropuhelua edistävän
al Amana -keskuksen varajohtaja Justin
Meyers kertoo:
"al Amana -keskuksessa olen oppinut, että
Pakistan on paikka, jossa monet ihmiset yli
uskonnollisten rajojen työskentelevät
rauhan ja ymmärryksen puolesta. Minua
muistutetaan, että myrskyisältä alueelta
raportoidut kauheat uutiset eivät ole koko
tarina.
Tavatessani Pakistanin suurlähettilään
puhuimme uskonnollisista perinteistämme,
rauhantyöstä ja vuoropuhelun tärkeydestä.
Molemminpuolisesta toivo ja yhteistyö
voisi innostaa ihmisiä noudattamaan niin
kristinuskon kuin islamin korkeita
ihanteita."
Kiitos rukouksistanne ja tuestanne.
Siunattua Joulua Omanista!

Joulutervehdys
Omanista

Joulunäytelmää esitetään kaikkialla
maailmassa joulunajan tapahtumissa,
niin myös Pakistanissa. Näytelmässä on
tuttuja tärkeitä elementtejä kuten
paimenet, tietäjät, enkelit, majatalon
väki ja tietysti Joosef perheineen. Kaiken
keskipisteenä on kuitenkin Jeesus, joka
tuli maailmaan Vapahtajaksi.
Näytelmä sen eri osioineen kuvastaa
hyvin lähetystyötä, jota jo niin pitkään
on Pakistanissa tehty. Meillä kaikilla on
oma osamme suuressa näytöksessä,
mutta keskipisteenä on edelleen Jeesus,
maailman Vapahtaja.
Lämpimät joulun toivotukset Pakistanin
työn puolesta!
Sytytetään kynttilä Pakistania ajatellen
ja rukoillen.

Joulutervehdys
Pakistanista

Papua-Uuden-Guinean saarivaltiossa
puhutaan tuhansia kieliä. Kovain kielelle
Raamattua kääntävä Alan Brown
kertoo:
Ennen lähtöämme kotimaankaudelle
vaimoni ja minä osallistuimme Aimalun
kylän evankelisluterilaisen seurakunnan
jumalanpalvelukseen. Kerroin
seurakuntalaisille, että olemme lähdössä
Suomeen ja selitin, mitä kaikkea me
tulisimme tekemään. Kysyin
seurakuntalaisilta: Haluaisitteko
lähettää terveisiä Suomeen? Sain tämän
kuvan.
Katson sitä ja rukoilen kovaiseurakuntien puolesta. Odotamme sitä
päivää, jolloin pääsemme takaisin
Umboi-saarelle jatkamaan
raamatunkäännöstyötä."

Kiitos tuestanne ja hyvää joulua!

Joulutervehdys
Papua-UudestaGuineasta

Marhabanin diakoniakeskus tukee
maahanmuuttajanaisia, jotka kohtaavat
monia haasteita integroituessaan
ranskalaiseen yhteiskuntaan.
Kielitaidon puute usein sulkee
yhteiskunnan ulkopuolelle esimerkiksi
työn saamisen vaikeutuessa.
Marhabanin keskuksella naiset voivat
opiskella viikoittain ranskan ja
englannin kieltä sekä esimerkiksi oppia
kädentaitoja.
Tämän ansiosta he saavat lisää
mahdollisuuksia sekä pystyvät
tukemaan lapsiaan entistä paremmin
heidän koulunkäynnissään. Marhabanin
naisten viikottaisten työpajojen ansiosta
naisten itsenäisyys ja näköalat elämässä
kasvavat.
Hyvää Joulua Marhabanista!

Joulutervehdys
Ranskasta

Iranilaiset lapset piirsivät ja kirjoittivat
toiveitaan tulevaisuudesta. Katsojalle
piirustukset välittävät toivoa ja iloa
tulevaisuudesta ja lasten
luottamuksesta Jumalaan.
Saeede ei malta odottaa pandemian
olevan ohi jolloin ”kaikki voivat taas olla
onnellisia”.
”Koronaviruksen jälkeen maailma on
kaunis, vihreä ja täynnä rakkautta ja iloa
kaikille,” sanoo Sarah
Mahan odottaa syntymäpäiväänsä, jota
hän voi juhlia ystävien ja perheen
kanssa.
”Koronaviruksen jälkeen voimme taas
ruveta käymään kirkossa eikä meidän
tarvitse pitää maskeja,” kirjoittaa Diana.
Lasten toiveikkaiden ajatusten myötä
toivotamme iloista joulua!

Joulutervehdys
SAT-7

Senegalissa loppuvuoden lähestyessä
monien mielessä on satokauden anti ja
tulevan vuoden ruokaturva.
Usean vähäsateisen vuoden jälkeen tänä
vuonna sadekausi Senegalissa oli
poikkeuksellisen sateinen – niin
sateinen, että osalle siitä oli haittaakin
tulvien takia. Nyt kuitenkin sadekausi on
jäänyt taakse, ja kohtaamiset kylissä
välittävät ihmisten päällimmäisen
tunteen: ilo ja kiitollisuus runsaasta
sadosta!
Ngayokhèmen kylässä Senegalin
maaseudulla herra Diouf iloitsi
maapähkinöiden paljoudesta ja totesi:
”Tänä vuonna sato on onnistunut!”
Iloista Joulua Senegalista!

Joulutervehdys
Senegalista

Syyrian rauhanhanke on loppukevään ja
talven aikana kerännyt yhteen noin
tusinan syyrialaisnaisia, jotka voivat
omissa yhteisöissään toimia
rauhanvälittäjinä.
Naiset ovat saaneet tietoja ja taitoja
kon iktien selvittelyyn. Perinteisesti
rauhanvälitystä arabimaissa ovat
tehneet miehet.
Naisten osallistaminen
rauhanprosesseihin lisää kuitenkin
tutkitusti rauhan mahdollisuuksia ja
edistää naisten asemaa myös sitten, kun
rauha on saavutettu.
Rauhallista Joulua Syyriasta!

Joulutervehdys
Syyriasta

Työntekijämme ovat jo lähes täysilukuisina
palanneet Tansaniaan ja maan koulut ovat
auenneet. Lähetysseura on aloittanut uusia
työmuotoja. Nyakaton raamattukoululle
Mwanzaan saatiin tabletit kehitystyön
kattojärjestö Fingon tukemana.
Opistolla koulutettiin pienten kylien
evankelistoja ja muutamia opiskelijoita
käyttämään tableteilla opetusmateriaalia.
Pian tabletteja viedään kylien kouluille,
joiden oppilaat eivät muuten pääsisi
verkkomateriaaleihin käsiksi.
Tablettien avulla he näkevät Tansanian
opetusministeriön julkaisemia menneiden
vuosien kokeita, mikä auttaa heitä
valmistautumaan omiin kokeisiinsa.
Lämpimät joulun toivotukset Mwanzasta!

Joulutervehdys
Tansaniasta

Ade on 48-vuotias mies. Aden läheiset olivat
neuvottomia, hänen terveytensä oli alkoholin
käytön vuoksi koetuksella, ja hän joutui
sairaalahoitoon monesti. Nyt Ade on asunut
neljä vuotta Armon majatalossa ja ollut
puolitoista vuotta raittiina. Ade opiskelee
ruuanlaittoa ja säästää rahaa maksaakseen
tyttärensä koulumaksut.
Läheiset ovat todenneet hänen muuttuneen
Armon majatalossa vietettyjen vuosien
ansiosta, ja koko perheen elämä on
muuttunut paremmaksi.
Etelä-Taiwanilla sijaitseva Armon majatalo on
päihderiippuvaisten miesten
kuntoutuskeskus, jossa asiakkaat saavat
keskusteluapua sekä opiskelevat uusia
käsityöammatteja.
Siunattua joulua Armon majatalosta!

Joulutervehdys
Taiwanilta

Bangkokin alueen seurakuntien
pyhäkoululeirille vuoden 2020
lopulla kokoontui 14 poikaa ja 2
tyttöä.
Leirillä luettiin Raamatun
kertomuksia, laulettiin ja leikittiin.
Pitkän kokoontumistauon jälkeen
kaikista oli mukava päästä jälleen
yhteen.
Pastori Chanda Saiyotha opetti
leiriläiselle kierrätyksen
merkityksestä. Lajittelua
harjoiteltiin auton lavalla olleiden
roskien avulla.
Siunattua joulun aikaa
Thaimaasta!

Joulutervehdys
Thaimaasta

Casa Hogarin poikakoti on
Lähetysseuran tukemana tarjonnut
suojaa, huolenpitoa ja rakkautta jo
melkein 28 vuoden ajan Venezuelassa.
Pastori Gerardo Hands lähettää
terveisiä Suomeen:
”Kiitämme Herraa siitä, että kaikkien
vaikeuksien keskellä Hän on pitänyt
meistä huolta ja johdattanut meitä
armollaan. Lapset ovat voineet kasvaa
kokonaisvaltaisesti. Jumalan rakkaus
ilmenee konkreettisella tavalla tekojen
kautta."
Kiitämme Lähetysseuraa ja kummeja
rukouksistanne, tuestanne ja
rinnallamme kulkemisesta”.
Olkoon Jeesus kanssamme lähestyvänä
Jouluna!

Joulutervehdys
Venezuelasta

Syksy on takana, koulussa on ahkeroitu,
lasten syntymäpäiviä on vietetty ja
moniin harrastuksiin on osallistuttu
suurella innolla. Lapset ovat saaneet
turvaa, rakkautta ja huolenpitoa. Ihmiset
läheltä ja kaukaa ovat tukeneet Dikonin
lapsia ja nuoria ennen näkemättömällä
tavalla: on tuotu ruokaa, vaatteita ja
syntymäpäivälahjoja.
Vuotuinen kesäleirikin pystyttiin
järjestämään heinäkuussa. Yhteensä 80
haasteellisissa oloissa elävää lasta ja
nuorta Viipurin alueelta sai kolmen
viikon ajan viettää turvallista aikaa
rakkauden ilmapiirissä.
Lämmin kiitos Sinun avustasi ja
rukouksistasi Dikonin lasten puolesta!
Olet antanut heille toivoa ja paremman
tulevaisuuden!
Dikonin perhe toivottaa siunattua
joulua!

Joulutervehdys
Venäjältä

Kiitos teille kaikki suomalaiset ja
virolaiset kollegat ja mahtava
Misjonikeskuksen väki. Teidän
kanssanne on ollut suurenmoista tehdä
työtä.
Yhdessä olemme olleet mukana
tukemassa Viron kirkon uutta tulemista.
Yhteistyössä Misjonikeskuksen kanssa
työntekijämme ovat vuosien saatossa
kouluttaneet kirkon työntekijöitä ja
seurakuntien vapaaehtoisia sekä
tuottaneet työssä tarvittavaa
materiaalia.
Olemme saaneet olla mukana
todistamassa muutosta, jonka yhdessä
tehty työ on saanut aikaan ja se työ
kantaa hedelmää myös tulevaisuudessa.
Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa
ja hyvää uutta vuotta teille kaikille!

Joulutervehdys
Virosta

60 taloutta sai tänä vuonna 50 dollarin
avustuksen koronahätäapuna.
Toiset ostivat ruokaa, toiset kroonisten
sairauksien vaatimia lääkkeitä, toisilla
osa rahasta meni matkakuluihin
läheiselle klinikalle AIDS-lääkkeitä
hakemaan. Koska koulutkin avautuvat
taas vähitellen, joku osti koulujen nyt
vaatimia hygieniatarvikkeita ja
suojavarusteita.
Mutta parasta on tämä: siemeniä myyvä
yritys jalkautui kyliin myymään
viljelyskauden alkaessa kipeästi
tarvittavia siemeniä. Matka kaupunkiin
on pitkä ja kallis. – Sekä yritys että koko
kylän väki hyötyivät: sai ostaa
tarvitsemiaan siemeniä ja pääsi
kylvöhommiin! – Nyt saa rukoilla hyviä
sateita...!
Hyvää Joulua Zimbabwesta!

Joulutervehdys
Zimbabwesta

KIITOS TUESTANNE!

