PERHEHARTAUS
Opitaan yhdessä perheenä Jumalasta, Hänen
rakkaudestaan ja siitä valtavasta turvasta, joka
meillä Hänessä on.

Perhehartaus on perheen yhteinen hetki. Kertomuksen voi kertoa lukien, näytellen
tai vaikkapa piirtäen. Voitte kertoa tarinan pehmoleluilla tai legoilla. Liitteenä on
lisäksi aiheeseen sopivaa muuta materiaalia, kuten kysymyksiä, rukous, sopivia
lauluja kuunneltavaksi ja laulettavaksi ja puuhatehtäviä. Pysähdytään hetkeksi
perheinä suurimman aarteen äärelle.
Siunattua aikaa perheellenne!

AIHE

LÄHETYSTYÖ

"Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille."
Jeesus on kutsunut meidät kaikki lähetystyöhön, mutta meidän ei tarvitse välttämättä
lähteä kotiovea kauemmaksi.
Markus 16:15

OPETUS
Jeesus haluaa, että kaikki ihmiset kuulisivat hänestä ja Jumalan rakkaudesta. Siksi
Jeesus lähetti opetuslapset kertomaan tätä Ilosanomaa kaikille kansoille.
Kuitenkaan opetuslapset eivät voineet tehdä tätä yksin. Jeesus kutsuu meistä ihan
jokaista tähän tehtävään. Sitä, että kerromme Jeesuksesta muille ihmisille,
kutsutaan usein lähetystyöksi (etenkin, jos se tapahtuu muualla kuin kodin lähellä).
Lähetystyö on sitä, että kerromme Jeesuksen rakkaudesta sanojen ja tekojen
avulla. Se ei ole vain suomalaisten tehtävä, vaan se on ihan kaikkien! Kenialaisten,
perulaisten, amerikkalaisten, ruotsalaisten, kiinalaisten...
Markuksen evankeliumissa sanotaan: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa
evankeliumi kaikille luoduille". Se, että Jeesus kuoli sinun ja minun puolestani, on
totta. Mutta Jeesus kuoli myös ihan kaikkien ihmisten syntien tähden. Hän haluaa,
että IHAN JOKAINEN voisi kuulla tämän uutisen. Näin hienoa uutista ei voi pitää
salaisuutena, eihän?
Jotkut lähtevät lähetystyöhön kauas Suomesta, sillä siellä tarvitaan välilä apua
evankeliumin kertomisessa. On nimittäin paikkoja, joissa kukaan ei ole vielä kuullut
Jeesuksesta. Olet ehkä kuullut lähetystyöntekijöistä Aasiassa tai Afrikassa. He
opettavat Raamatusta, kertovat Jeesuksesta, pitävät leirejä, kouluttavat, auttavat
kehittämään esimerkiksi kouluja tai rakentamaan kaivoja. Lähetystyötä voi tehdä
todella monella tavalla. Lähetystyöntekijät eivät ole siellä yksin. Kaikissa noissa
maissa on ihmisiä, jotka tekevät tätä yhdessä vaikkapa suomalaisten lähettien
kanssa. Suomalaiset ovat kuin apureita. Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse lähteä
kauas. Me täällä Suomessa olevat voimme tehdä lähetystyötä rukoilemalla heidän
puolestaan tai auttamalla heitä taloudellisesti.
Se ei kuitenkaan ole kaikki, mitä sinä voit tehdä. Sinä voit nimittäin rukoilla
naapurin, mummin, serkun, koulukaverin tai kaupantädin puolesta, että he saisivat
kuulla Jeesuksesta. Voit myös kertoa Jeesuksesta ystävillesi. Raamatussa sanotaan,
että meidän tulisi mennä "maan ääriin saakka" kertomaan Jeesuksesta. Sen voi
kuitenkin aloittaa ihan kotiovelta. (Ja toisillehan tämä Suomi on maan äärissä!)

Lähetystyö on meidän kaikkien yhteinen juttu. Kaikki eivät lähde kauas tai kaikki eivät lähde
ollenkaan. Se on kuitenkin meidän Jeesuksen omien eli uskovien yhteinen tehtävä. Jeesus on
antanut meille tehtäväksi kertoa Jeesuksen rakkaudesta kaikille!
Miten me voimme siis tehdä lähetystyötä? Me voimme rukoilla kaikkien maailman ihmisten
puolesta. Me voimme rukoilla erityisesti viisautta lähetystyöntekijöille tai tukea heitä
taloudellisesti. Me voimme myös toimia sillä tavalla, miten Jeesus toivoisi meidän toimivan,
jotta Hänen rakkautensa voisi näkyä muille. Aina siihen ei tarvita edes sanoja.

Kysymyksiä
Yhteistä pohdintaa varten...
Mikä on lähetyskäsky?
Kenelle se on? Kuka voi tehdä lähetystyötä?
Mitä lähetystyö on?
Pitääkö aina lähteä lähetystyöhön?
Miten minä voisin tehdä lähetystyötä?

RUKOUS
Rakas Taivaan Isä, siunaa kaikkia niitä lapsia ja aikuisia, jotka eivät vielä ole
kuullet sinusta. Kiitos, että suojelet ja varjelet kaikkia lähetystyössä olevia
ihmisiä kaikissa eri maissa. Kiitos siitä, että sinä siunaat heitä. Auta minua
olemaan täällä Suomessa sinun lähettilääsi. Aamen.

MUUTA PUUHAA
Aiheeseen sopiva Kotipuun jakso 176 Tietämättömyyttä Ateenssa löytyy
osoitteesta tamperehelluntai.fi/media
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jippii; Pieni kansa ja Kukapa
menee (Löytyy Youtubesta.)
Rukous-maapallo
Salakirjoitus

