RAAMATTU RAKKAAKSI – EVANKELIUMI KAIKILLE
Kansanlähetys

Riku Pesonen

Tämä on
meille tärkeintä
VISIO

IDENTITEETTI

Kutsumuksemme on olla luterilainen lähetysherätysliike. Olemme olemassa
siksi, että evankeliumi tulee viedyksi kaikille ihmisille ja kansoille.

MISSIO
Luemme, opetamme ja noudatamme Jumalan sanaa.
Tarjoamme hengellisen kodin kaikille sukupolville.  
Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä ja ajallisissa tarpeissaan.
Varustamme yhteisöt ja uskovat toimimaan evankeliumin ja lähetystyön hyväksi.

Kansi: Afar-heimon nuori nainen Etiopiasta, kuva: Jarkko Viljanen
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Minttu Manninen

Raamattu rakkaaksi – evankeliumi kaikille   

Kansanlähetys numeroina

226

350

Yhteensä noin 350 pienryhmää

Yhteensä 226 seurakuntaa on solminut

kokoontuu eri puolilla Suomea.

nimikkosopimuksen Kansanlähetyksen
kanssa (tilanne 20.12.2021).

89 000

12 945

40 000

12 945 ihmistä

Kerran vuodessa ilmestyvän

lähetystyömme kuulumisia Radio

on tilannut säännöllisen

Ilon Aika -lehden myötä

Deissä seuraa viikoittain vuonna

uutislehden piirijärjestöjen

evankeliumi tavoittaa

2021 tehdyn tutkimuksen mukaan

toiminnasta.

yli 40 000 lukijaa.

Raamattuopetuksiamme ja

89 000 kuuntelijaa.

56

20 000

Joulun Aika -lehti

Uusi Tie -sanomalehdestä

kertovat hyvää uutista

koskettaa sanomallaan

ja verkkolehdestä saa

ja auttavat ihmisiä

vuosittain yli 20 000

viikoittain tukea uskolleen

parempaan elämään eri maissa.

kodissa tai laitoksessa.

ja hyvälle kristilliselle elä-

56 lähetystyöntekijäämme

6 500

mälle noin 6 500 tilaajaa.

13 000

Avaimia.net-sivuillamme on käynyt vuodessa kuuntelemassa ohjelmia noin 13 000
eri käyttäjää. Näiden lisäksi kuulijoiden määrää ovat lisänneet uudet podcastit, joista jatkavat
ainakin Lähetystyön takahuone, Pieni ihminen suuressa mukana ja Kirjoitusten pauloissa.
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Daniel Nummela

Lähetysjohtajan kutsu
KANSANLÄHETYKSELLÄ on työssään neljä luovuttamatonta periaatetta: 1) sitoudumme Raamatun
arvovaltaan, 2) pitäydymme siihen, että Jeesus on
ainoa tie taivaaseen, 3) toteutamme lähetyskäskyä
kotimaasta aina maailman ääriin saakka ja 4) olemme
identiteetiltämme rohkeasti luterilaisia samalla muita
arvostaen.

Kansanlähetys on perustamisestaan vuodesta 1967 lähtien tehnyt lähetystyötä jo seitsemällä eri vuosikymmenellä. Tehtävä on kuitenkin
edelleen kesken. Lähetys on osa kirkon olemusta. Se kuuluu sekä kirkon että yksittäisen kristityn
ydinkutsumukseen. Lähde siis mukaan yhteiseen
työhön lähimmäisesi hyväksi!

Näiden neljän periaatteen mukaisesti kutsumuksemme on olla täyttämässä Jeesuksen omilleen uskomaa
lähetystehtävää. Maailmassa on edelleen lukuisia
kansoja, jotka eivät ole saaneet kuulla Jumalan rakkaudesta heitä kohtaan. Kansanlähetyksen tavoitteena
on kutsua kristittyjä mukaan lähetyksen pariin toimimaan lähtijöinä ja lähettäjinä.

”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään
muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.” Ap.t. 4:12

Daniel Nummela

lähetysjohtaja, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
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Kansanlähetyksen arvot
USKOLLISUUS
Olemme uskollisia Jumalan sanan totuudelle
ja ylösnousseen Jeesuksen seurakunnalleen antamalle lähetystehtävälle.
Arvostamme herätyskristillisiä juuriamme.
PERHEYSTÄVÄLLISYYS
Olemme kaikki yhdessä Jumalan perheväkeä.
Haluamme nähdä sukupolvien kasvavan yhdessä uskossa.
Perheissä uudet sukupolvet kasvatetaan Kristuksen tuntemiseen ja seuraamiseen.
Tuemme perheitä ja avioliittoa.
PALVELUALTTIUS
Vastaamme lähimmäistemme hengellisiin ja aineellisiin tarpeisiin arjen keskellä.
Olemme palveleva ja rukoileva yhteisö.
Annamme elämämme alttiiksi lähimmäistemme hyväksi.
Etsimme ja kokeilemme palvelun ja kristillisen todistuksen uusia muotoja.
Rakastamme, koska Kristus on rakastanut meitä.
LAADUKKUUS
Arvostamme vastuunkantajiemme ja työntekijöidemme luotettavuutta, lahjoja,
monimuotoista osaamista ja kokemusta.
Pidämme tärkeänä ammatillista osaamista työyhteisöissämme.
Toimimme suunnitelmallisesti, arvioimme ja kehitämme toimintaamme.
Toimimme vastuullisesti ja ihmisläheisesti.
LÄPINÄKYVYYS
Viestimme avoimesti, keitä olemme ja mitä teemme.
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Kotona täällä ja taivaassa
Ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Jopa Jeesuksella oli ympärillään ryhmä, jonka kanssa hän jakoi
elämäänsä. Seurakunta ja hengellinen yhteisö voivat olla kuin koti, jossa voi keskustella kaikesta
ja joka kulkee rinnalla yhteisellä matkalla aina taivaan kotiin saakka. Tule mukaan elämään uskoa
todeksi, oppimaan Raamatusta ja viihtymään ystävien seurassa.

Petteri Rantamäki

Satakunnan KL:n arkisto

 Tiesitkö, että sinut on luotu elämään toisten
yhteydessä. Eri puolilla Suomea kokoontuu Kansanlähetyksen ystäväjoukkoja, joiden parista voit
löytää itsellesi hengellisen kodin. Kuvassa Papua-Uuden-Guinean lähetit Maria ja Mikko Vuorma
Satakunnan Kansanlähetyksen Kohtaamispaikassa
syyskuussa 2021.

Kansanlähetysopiston linjoilla ja kursseilla
voit syventää uskoasi ja ymmärrystäsi Raamatusta ja saada tukea hengelliseen kasvuusi
missä tahansa elämäsi vaiheessa.

Kuvituskuva

Tutustu
podcasteihimme
tästä linkistä.
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 Käsitys kristinuskosta voi usein sisältää väärinkäsityksiä. Kansanlähetyksen podcasteista
voi saada uusia oivalluksia siitä, mitä elämä
Jeesuksen seuraajana on. Ohjelmia voi kuunnella podcast-alustoilla ja Kansanlähetyksen
podcastsivulla, Radio Deissä ja verkko-osoitteessa kansanlähetys.tv.

 Uusi Tie -viikkosanomalehti rohkaisee sytyttävien
henkilötarinoiden, vahvan raamattuopetuksen ja ajankohtaisten ilmiöiden tarkastelun kautta. Tilaa lehti joko
kotiisi tai lue verkossa.

Katja Turunen

”

Kansanlähetysopistolla on kaksi
linjaa, joiden kautta pääset näkemään ja kokemaan, mitä voimme
tehdä lähimmäistemme hyväksi
ulkomailla. Kansainvälisyyslinjalla
sinulla on mahdollisuus päästä kurkistamaan paikkoihin, jollaisia
et arvannut olevan olemassakaan
ja tutustumaan työhön, joka muuttaa
maailmaa. Lähetyslinja antaa valmiudet vastata kyllä kutsuun evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyöhön Kansanlähetyksen työntekijänä.

Daniel Nummela

Tiesitkö, että voit olla mukana lähetystyössä myös kotimaasta
käsin? Kansanlähetys.fi-sivuilta voit valita juuri sen lähettäjätiimin,
johon haluat liittyä. Työntekijöidemme lähettäjätiimien jäsenet
saavat aina uusimmat uutiset kirjeitse tai sähköpostissa. Näin he
pääsevät seuraamaan, miten heidän tukensa ja rukouksensa muuttuvat kiitoksen aiheiksi.

Pixabay

Aino Vuorimies

Philippe Gueissaz

Jumala kutsuu meitä
jokaista tulemaan
Kristuksen luokse ja
olemaan hänen kanssaan, varustaakseen
meidät elämään
tässä maailmassa ja
lähettääkseen meidät
eteenpäin.

 Älä jää odottamaan parempaa aikaa tehdäksesi
sitä, mihin Jumala kutsuu
sinua juuri nyt. Onko sinulla
käytettävissäsi vain yksi
kesä, muutama kuukausi,
vuosi tai useampia vai koko
elämäsi? Tutki eri pituisia
vaihtoehtoja sivuiltamme
ja kysy lisää. Me olemme
täällä sinua varten.

Opi lisää Raamatusta ja löydä Jumalan suunnitelma elämällesi!

ä:
Lue lisä tys.fi
e
h
lä
kansan
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Lähetystyön
suuntaviivat
Sitoudumme kokonaisvaltaiseen työnäkyyn
pitämällä lähetystyössämme ensisijaisena
Jeesusta Kristusta ja hänen evankeliumiaan.
Toimimme lähetystyössämme luterilaisten
herätyskristillisten juuriemme pohjalta
kristittyjen yhteyttä arvostaen.
Kutsumme kristityt, seurakunnat
ja yhteistyökirkot mukaan lähetystehtävään.
Teemme työtä siellä, missä Kristusta
ei vielä tai ei enää tunneta.
Lähetämme lähetystyöntekijöitä.

SAT-7
JOKA SEITSEMÄS maailman kristitty kokee syrjintää ja
vainoa. Ilman vapautta olevia ihmisiä on maailmassa noin
360 miljoonaa. Pienelle suomalaiselle lähetysjärjestölle näin suuren joukon tukeminen on mahdoton tehtävä,
mutta emme ole yksin. Toimimme yhdessä seurakuntien,
kirkkojen, järjestöjen, yritysten ja tuhansien ja tuhansien
ystävien kanssa.
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SAT-7:n arkisto

Yksi vaikuttavimmista yhteistyökumppaneistamme on mediajärjestö SAT-7, jonka näkyvyysalueella asuu noin 500
miljoonaa ihmistä. Sen satelliittitelevisio-ohjelmilla on jopa
25 miljoonaa katsojaa. Kuvassa iranilaiset uskovat kokoontuvat SAT-7-ohjelman ääreen. Ohjelmat ovat monille
ilman vapautta oleville kristityille ainoa seurakuntayhteys.

Heidi Tohmola

He ovat
sydämellämme
1. ILMAN MESSIASTA OLEVAT
Jumala valitsi juutalaisen kansan pelastussuunnitelmansa
välikappaleeksi. Jeesus ja apostolit saarnasivat evankeliumia
juutalaisille ja kutsuivat heitä kääntymykseen. Iloitsemme
messiaanisten juutalaisten määrän kasvusta, rakennamme
yhteyttä heihin ja julistamme heidän kanssaan evankeliumia.

iStockphoto

2. ILMAN EVANKELIUMIA OLEVAT
Maailmassa on alueita, joissa on vähän kristittyjä ja seurakuntia. Huomattavin tällainen alue on niin sanottu 10/40-ikkuna.
Saavutamme tältä alueelta kotoisin olevia ja muita tavoittamattomia ihmisryhmiä myös Euroopassa. Teemme työtä 40/70-ikkunan
alueella, jossa on vanha kristillinen kulttuuri sekä olemassa olevia
kirkkoja. Tuemme seurakuntia ja julistamme evankeliumia Euroopassa ja Venäjällä niiden parissa, joita evankeliumi ei ole koskettanut.
3. ILMAN RAAMATTUA OLEVAT
Maailmassa on vielä 1,5 miljardia ihmistä, joiden äidinkielelle on
käännetty vasta osa Raamatusta tai ei vielä mitään. Raamatunkäännöstyömme tukee paikallista evankelioimis- ja seurakuntatyötä.

Heidi Tohmola

4. ILMAN VAPAUTTA OLEVAT
360 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa ja syrjintää uskonsa
tähden. Kuljemme vainottujen sisartemme ja veljiemme rinnalla,
sillä olemme yksi Kristuksen seurakuntaruumis: ”Jos yksi jäsen
kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet” (1. Kor. 12:26).
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SEKL arkisto

Katso video täältä:

Shinki Takahira ja Yun Soo Park

Nuoret teologit Japanista
juoksevat kannatusta seminaarille
 Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon evankelista
Yun Soo Park ja nuorisotyön johtaja Shinki Takahira ovat
osallistuneet Koben luterilaisen pappisseminaarin hyväksi järjestettyyn varainkeruujuoksuun jo monena vuonna.
Seminaari on lähellä heidän sydäntään, koska he ovat opiskelleet siellä ja tietävät, kuinka kipeästi taloudellista tukea
tarvitaan. Kuva: Markus Syrjätie

Nuorten miesten tie seminaariin ja sieltä työelämään
on ollut varsin pitkä. Park opiskeli teologiaa neljän
vuoden ajan Kwansei Gakuin yliopistossa ennen kuin
hän aloitti pappisseminaarissa. Hän valmistui kesällä
2020.
LÄNSI-JAPANISSA toimivan Akoon seurakunnan
evankelista Yun Soo Park osallistui marraskuussa
Koben teologisen seminaarin varainkeruujuoksuun
jo viidettä kertaa. Hän kertoi, että opiskeluaikana
heillä oli velvollisuus osallistua juoksutapahtumaan. Nyt kun hän on jo siirtynyt työelämään, tapahtuma on mukava piristysruiske seurakuntatyön
arjen keskellä.
– Pitää kuitenkin muistaa, että seuraavana päivänä on saarna pidettävänä eli ei voi juosta itseään
henkihieveriin!, hän kuitenkin lisää pilke silmäkulmassa.
Länsi-Japanin evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyön johtaja Shinki Takahira juoksi viime vuonna
kamera kädessä ja teki juoksusta kymmenminuuttisen koosteen nuorisotyön Youtube-kanavalle.
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Takahira valmistui konetekniikka pääaineenaan
Yonago Koosen -yliopistosta. Hän koki seminaarissa
opiskelun erittäin mielekkäänä.
– Sain opiskella uskon asioita ensimmäistä kertaa
oikein kunnolla. Tunnustuskirjojen opiskelu auttoi
ymmärtämään monia opinkappaleita.
Koben pappisseminaarin varainkeruutapahtumaan
osallistuvat nuoret teologit haastavat suomalaiset
lähetystyön ystävät mukaan tukemaan seminaaria.
– Olisi hienoa, jos nuoret voisivat lähteä opiskelemaan papiksi ilman huolta taloudellisista rajoitteista,
Yun Soo Park toteaa.
– Vaikka Japani on rikas maa, kirkko ja seurakunnat ovat köyhiä. Japanin seurakunnat tarvitsevat
edelleen tukea ulkomailta, Takahira jatkaa.
Teksti: Lauri Palmu

Sanasta sisältöä
KANSANLÄHETYKSEN nuorisotyö tunnetaan nimellä Nuorten Maailma.
Nimi viestii jotakin olennaista: nuoret eivät odota vuoroaan vaihtopenkillä.
He ovat tässä ja nyt, he osaavat ja pystyvät kantamaan vastuuta Jumalan
valtakunnan työssä. Nuortenillat pyörivät kansanlähetyspiireissä viikoittain.
Kesällä Kansanlähetysopisto täyttyy rippileireistä.
Kansanlähetys pitää myös juniorityötä tärkeänä. Kansanlähetysopistolla
järjestettävät lastenleirit pursuavat iloa ja vauhtia. Ympäri Suomea järjestetään Donkkis Big Night -tapahtumia, joissa lapset pääsevät raamattuopetuksen, erilaisen toiminnan ja herkkujen ääreen. Neljä kertaa vuodessa
ilmestyvä harraste- ja raamatunlukulehti Donkki avaa lapsille hyvää sanomaa. Lehti toimii myös seurakuntien ja vanhempien tukena lasten kristillisessä kasvatustyössä.

Minttu Manninen

Maailma on joskus kova paikka. Siksi me haluamme olla kertomassa jokaiselle lapselle, junnulle ja nuorelle Jumalasta, joka rakastaa jokaista meistä
ilman ehtoja, juuri sellaisena kuin olemme.
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”

VALMISTUTTUANI ilmaisutaidon lukiosta päätin
pitää välivuoden. Siitä lähtien olen opiskellut Ryttylässä media-, raamattu- ja kansainvälisyyslinjalla
sekä haukannut pienempiä paloja apologia- ja nuorisotyölinjalta. Olen tykännyt jokaisesta linjasta, ja
opettajat ovat aivan lemppareita.

Pidän lenkkeilystä, valokuvaamisesta ja ystävien
kanssa seurustelemisesta. Kansanlähetysopistolla
parasta ovatkin toiset opiskelijat ja hengellisyyden jakaminen. Olemme saaneet oppia uskosta
toisiltamme niin vänkäämisen tuloksena kuin ihan
yhteisymmärryksessäkin.

Halusin alun perin lähteä ulkomaille ja ajattelin,
että kansainvälisyyslinja olisi hyvä vaihtoehto.
Korona teki tepposet, joten Ryttylässä ollaan
edelleen. Koen sen kuitenkin johdatuksena, sillä
olen saanut paljon ihania uskovia ystäviä ja kasvaa
hengellisesti ison hypyn.

Yhteisasuminen on huippua. Opiskelijoista on tullut
tietynlainen Ryttylä-perhe, sillä vietämme paljon
aikaa yhdessä. Henkilökunta on lämmintä ja auttavaista, samoin opiskelijailmapiiri ylipäätään.

Pelkäsin etukäteen, että maalaiskylässä aika voisi
käydä pitkäksi, mutta menoa ja melskettä on riittänyt. Meillä on ollut tänä vuonna tapana katsoa
yhdessä hengellisiä sarjoja. Pyydämme toisiamme
mukaan myös urheilemaan tai rukoilemaan.
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Virpi Kurvin
en

Kuin lämmin
ja auttavainen
perhe

Odotan opiskelupaikkaa korkeakoulusta ja sitä,
että pääsen syventämään hengellisen elämän anteja myös Ryttylä-elämän ulkopuolelle. Lisäksi toivon
ja odotan, että ystävyyssuhteet Kansanlähetysopistolta säilyvät tulevaisuuteen asti.

Henna Männistö

Löydä omat lahjasi
Minttu Manninen

Oletpa missä tilanteessa tahansa, sinä olet arvokas ja elämälläsi on
tarkoitus. Kansanlähetysopisto tarjoaa mahdollisuuden keskittyä
hengellisen elämäsi vahvistamiseen luotettavan opetuksen ja hyvän
ystäväjoukon yhteydessä. Jokaisella ikävaiheella on uudet askeleet
edessään, ja me autamme löytämään niitä. Tule mukaan sinulle
sopivana ajankohtana joko paikan päälle tai verkossa.

KANSANLÄHETYSOPISTON PITKÄT OPINTOLINJAT
RAAMATTULINJA
Tule opiskelemaan Raamattua niin
teorian kuin käytännön tasolla ja
käymään läpi Raamatun pohjalta
nousevia keskeisiä teemoja, kuten
evankeliointia ja lähetystyötä.
APOLOGIALINJA
Haluatko oppia perustelemaan sekä
itsellesi että muille, mistä kristillisessä
uskossa on kyse? Linjalla saat uutta
tietoa ajankohtaisista ilmiöistä, maailmankatsomuksista ja uskonnoista.
KANSAINVÄLISYYSLINJA
Ulkomailla tapahtuvan kristillisen
vapaaehtoistyön avulla pääset testaamaan kutsumustasi, tutustumaan
vieraisiin kulttuureihin ja kieliin.
NUORISOTYÖLINJA
Haluatko löytää oman kutsumuksesi
nuorisotyössä? Linjalla koulutetaan
nuoriso- ja juniorityöhön käytännönläheisesti.

MEDIALINJA
Mitä olet aina halunnut tietää audiovisuaalisesta viestinnästä? Haluatko
kertoa Jumalan rakkaudesta median avulla? Medialinjalla tuotetaan,
käsikirjoitetaan, kuvataan ja leikataan
videomateriaalia.
PALVELUTYÖLINJA
Tällä linjalla painottuu työssäoppiminen omien taitojesi ja mielenkiinnon
kohteittesi mukaan. Sinulle tehdään
henkilökohtainen opintosuunnitelma,
johon sisällytetään myös raamattuperiodeja. Työssä oppiseen voi
sisällyttää osaopinnäyttöjä toiselle
oppilaitokselle.
VERKKORAAMATTULINJA
Raamattulinjan ”etävaihtoehto”
sinulle, jolla ei ole mahdollisuutta
osallistua opetukseen paikan päällä
Ryttylässä, mutta kaipaat syvällisiä keskusteluja muiden kristittyjen
kanssa. Opinnot koostuvat verkko-

kursseista, striimeistä ja itsenäisistä
tehtävistä.
SENIORILINJA
Nimensä mukaisesti seniori-ikäisille
suunnattu monipuolinen ja joustava
linja, jolla opiskellaan Raamattua,
tehdään ryhmätöitä, opitaan monia
käytännön tietoja ja taitoja ja tehdään
opintomatkoja, kehon huolenpitoa
unohtamatta.
LÄHETYSLINJA
Lähetyslinjalla valmistutaan Kansanlähetyksen lähetystyöntekijäksi.
Koulutus sisältää Suomen ev.lut.
kirkon kansainvälisen työn erikoistumiskoulutuksen.
Lisäksi: periodeja, lyhytkursseja,
verkkokursseja, opintomatkoja ja
kesälinjoja.
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Talous
Ulkomaantyö 52 %
Viestintä 7 %
Lähetyskeskus 11 %
Hallinto10 %
Opisto11 %
Kotimaantyö 9 %

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys
Opistotie 1, 12310 Ryttylä
p. (019) 77 920
sekl@sekl.fi
kansanlähetys.fi
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SEKL:n tulojen jakautuminen
vuonna 2021
Opiston valtionosuus 34 %
Sijoitus- ja rahoitustulot 1 %
Toiminnan tulot 5 %
Testamentit ja suurlahjoitukset 10 %
Piirien lähetyskannatus 12 %
Yksityinen kannatus 20 %
Seurakuntien tuki 34 %

34 %

1%
5%

34 %

10 %
12 %

20 %

Lähetystyötä voi tukea vaikkapa osallistumalla
Run for Missions -juoksuhaasteeseen.

Markus Syrjätien arkisto

SEKL:n menojen
jakautuminen vuonna 2021

Löydä paikkasi ja kutsumuksesi
ONKO Kansanlähetyksen työssä ja toiminnassa jotain, joka vastaa sitä, mistä Jumala on puhunut juuri
sinulle? Haluatko löytää omia hengenheimolaisia,
joiden kanssa jakaa ja saada tukea elämäsi valinnoissa? Onko kutsumuksesi rukoilla tai tukea taloudellisesti? Valitse tästä sinulle sopivat vaihtoehdot:

PIENRYHMÄT JA MUU TOIMINTA
KOTIPAIKKAKUNNALLASI

tämisen. Tee kuukausilahjoitussopimus verkossa:
kansanlahetys.fi/suuressa-mukana/lahjoita/kuukausilahjoittajaksi.
Kertalahjoitus
Lahjoita ajankohtaiseen keräykseemme: kansanlahetys.fi/lahjoita tai valitse haluamasi kohde: tpfons.fi/
sekl/lahjoita.

RUKOUSTUKI

Pikalahjoitus suurimpaan tarpeeseen
• Soita 0600 180 10 (hinta 10,01 € + pvm/mpm)
tai 0600 190 90 (hinta 20,45 € + pvm/mpm)
• MobilePaylla lyhytnumeroon 37850.

LÄHETTÄJÄTIIMIT

Tutustu testamenttiohjeeseen ja valmiisiin vaihtoehtopohjiin nettisivuillamme tai pyydä testamenttikeskustelu: kansanlahetys.fi/suuressa-mukana/testamenttiohje, p. 044 447 7829.

Tutustu täällä: kansanlahetys.fi/
toimintaa-lahellasi.

Tule mukaan rukoillen yhteisen työn, työntekijöiden
ja työkohteiden puolesta. Tilaa rukouskalenteri:
kansanlahetys.fi/tilaa-rukouskalenteri tai
p. 019 77920.
Lähetys- ja kotimaantyöntekijän lähettäjätiimin
jäsenenä pääset aitiopaikalta seuraamaan työmme
uusimpia kuulumisia. Tilaa valitsemasi työntekijän
uutiskirje: kansanlahetys.fi/suuressa-mukana.

TALOUDELLINEN TUKI

Valitse itsellesi sopivin tapa tukea työtä alla olevista
vaihtoehdoista tai ota meihin yhteyttä ja etsitään juuri
sinulle sopiva tapa ja kohde.
Kuukausilahjoitus
Säännöllinen tuki takaa työn jatkuvuuden ja kehit-

TESTAMENTTILAHJOITUS

SÄHKÖINEN UUTISKIRJE

Tilaa kerran kuukaudessa ilmestyvä kirje sähkö
postiisi: kansanlahetys.fi/tilaa-uutiskirje.

KRISTILLINEN VIIKKOLEHTI UUSI TIE

Tilaa lehti kuukaudeksi maksutta, tilauspalvelu:
uusitie.com/tilauspalvelu, p. 034 246 2205.

OLE ROHKEASTI YHTEYDESSÄ
p. 019 77920 tai keskus@sekl.fi.

Rahankeräyslupa 1.1.2022 alkaen
Luvan saaja: Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry (0215273-7). Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus. Luvan numero: RA/2021/1202. Myöntämisajankohta: 24.09.2021. Rahankeräyslupa nro. RA/2021/1202,
voimassa 1.1.2022 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerättävien varojen
käyttötarkoitus ja kohdealue: Kerätyt varat käytetään kotimaassa ja ulkomailla mediatyöhön, lapsi- ja nuorisotyöhön, diakonia- ja julistustyöhön, Lähetyskeskuksen rakennusten ja pihapiirin ylläpitokuluihin sekä raamatunkäännöstyöhön. Lisäksi kerätyillä varoilla tuetaan yhteistyökirkkoja sekä -järjestöjä henkilöstöresurssein, materiaalisin
avuin sekä taloudellisesti. Tuetut kirkot ja järjestöt ovat pääsääntöisesti niitä, joihin yhdistyksen palkatut työntekijät on lähetetty ja jonka alaisuudessa työtä eri kohteissa tehdään. Varoja käytetään myös työntekijöiden palkka- ja
työkuluihin edellä mainittujen toimintamuotojen osalta.
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SIITÄ ON NYT VUOSI, kun tulin uskoon, ja kaikki
on toisin. Älkää missään tapauksessa lopettako
kanavaanne: jatkakaa ohjelmien lähettämistä. Jumala on käyttänyt teitä pelastaakseen meidät.
Meillä täällä Iranissa ei ole kirkkoja tai seurakuntayhteyttä. Meillä on yhden hengen kirkkoja:
puhumme Herrallemme sydämissämme ja vietämme aikaa Hänen kanssaan. Saamme hengellistä
ravintoa opetuksistanne ja ohjelmistanne.

Kuvituskuva/Istockphoto

Nyt elän
Minne vain menenkin, kerron ihmisille siitä, mitä
olen oppinut ohjelmienne kautta. Ihmiset varoittavat, etten saisi tehdä niin, mutta miten voisin pysyä
hiljaa? Olin kuollut, mutta nyt elän. Minulla on
suhde Jumalaani ja elän hänen yhteydessään.
Haluan, että kaikki oppivat tuntemaan Jeesuksen,
uskomaan häneen ja tulemaan vapaiksi kuten minäkin sain tulla. Kunnia Jumalalle.

Mehrad

SAT-7-kanavan katsoja, Iran

Sinua tarvitaan - tule mukaan Jumalan lähetykseen
KANSANLÄHETYS.FI

