Tuomiokirkkoseurakunnan
NIMIKKOLÄHETIT JA
KANNATUSKOHTEET

Tuemme Kolumbian ev.lut kirkon
toimintaa ja vahvistetaan siellä tehtävää
lähetystyötä
(SLS)

Israelissa tuemme:


Felm- keskusta, jonka toiminta
tukee rauhaa, sovintoa ja
oikeudenmukaisuutta eri
ihmisryhmien välillä. Toiminta
keskittyy lapsiin ja nuoriin, perheisiin
sekä etnisiin vähemmistöihin
Itä-Jerusalemissa, Palestiinassa ja
Israelissa. (SLS)

Thaimaassa tuetaan kolmea kohdetta:





Thaimaan ev.lut kirkon hanketta,
jonka avulla palkataan
evankelistoja/pastoreita syrjäseutujen
seurakuntiin ja vahvistetaan kirkon
hallintoa (SLS)
LITE, Luterilaisen kirkon
koulutuskeskus (SLS)
Raamattulähetystyö khmerien parissa
(SPS)

Keniassa tuetaan
 samburu-heimon parissa tehtävää
työtä (SLEY)

Kaisa ja Jukka Sadeharju
ovat lähetystyössä
Papua-Uusi-Guineassa
raamatunkäännöstyöhankkeessa.
(SEKL)
Eeva ja Jari Vähäsarja
tekevät Lähi-Itään ja Aasiaan
suuntautuvaa medialähetystyötä
Itävallassa. (SANSA)

Venäjällä tuetaan julistus-, opetusja avustusmatkoja Aunuksen
Karjalaan Pohjois-Savon ev. lut.
Kansanlähetyksen, erityisesti
Savonlinnan seurakunnan kanssa
(SEKL)

Tansaniassa tuetaan luterilaisen
kirkon ohjelmatukihanketta, jonka
avulla pyritään edistämään kirkon
yhtenäisyyttä, jotta se voisi toteuttaa
perustehtäväänsä yhä paremmin
(SLS).

Voit osoittaa lahjasi lähetystyölle
suoraan mainituille lähetysjärjestöille
tai lähettää sen
Tuomiokirkkoseurakunnan
lähetystilille FI 92 2027 1800 0352 17
HUOM! Laita viestikenttään 2260/1

”Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä,
rakkaat veljet, ja tehkää aina innokkaasti
Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna
teidän työnne mennä hukkaan.”
1. Kor. 15:58

Lähetysrukouksemme
Elävä Vapahtajamme Jeesus Kristus
・Kiitos siitä, että lähetit opetuslapsesi
maailmaan levittämään ilosanomaa sinun
rakkaudestasi.
Kutsu ja kasvata edelleen uusia lähtijöitä ja
lähettäjiä työhösi.
・Rukoilemme seurakuntamme nimikkolähettien puolesta.
Anna heille voimaa ja viisautta arkeen ja iloa
juhlaan. Siunaa heitä ja yhteistyötä paikallisten
seurakuntien ja työntekijöitten kanssa niin että
sinun sanasi leviäisi yhä laajemmalle.
・Rukoilemme seurakuntamme nimikkokohteitten puolesta.
Siunaa niissä toimivia lähetysjärjestöjä niin, että
niiden työn kautta yhä useammat oppisivat
tuntemaan sinut ja sinun rakkautesi.

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Suokatu 22, 70100 KUOPIO
www.kuopionseurakunnat.fi/tuomiokirkko
Lähetystyöstä vastaava pappi:
Liisa Penttinen
liisa.penttinen＠evl.fi
p. 040 4848 277
Seurakunnassa toimivat lähetyspiirit:
Sanan ja lähetyksen piiri, kokoontuu joka toinen
maanantai parittomilla viikoilla klo 16 kerhohuone
Aaronissa.
Keskiviikon/kotien lähetyspiiri, kokoontuu joka
toinen keskiviikko klo 13 parillisilla viikoilla
kerhohuone Samulissa tai lähetyspiiriläisten
kodeissa.
Lisätietoja muusta toiminnasta, juhlista ja
erilaisista tilaisuuksista KIRKKO ja
KOTI-lehdessä
TERVETULOA MUKAAN!

・ Muistamme työtä niillä alueilla, joissa kristinuskon julistusta rajoitetaan tai vainotaan.
Rukoilemme sairaitten ja kärsivien, köyhien ja
nälkäisten puoleta.

Lähetysjärjestöt, joiden kanssa tehdään
yhteistyötä

・Rukoilemme kotiseurakuntamme lähetysvastuuhenkilöiden, lähetyspiirien ja muun
vapaaehtoisen toiminnan puolesta.
Opeta meitä antamaan aikaamme ja jakamaan
niitä hyviä lahjoja, joilla olet meitä siunannut.

Suomen ev.lut. Kansanlähetys
sekl@sekl.fi

Kiitos, että kuulet rukouksemme.
Aamen

Suomen Lähetysseura
sls@mission.fi

Pipliaseura
info@bible.fi
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
sley@sley.fi
Sanansaattajat
sansa@sansa.fi

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

