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1. Raamatussa Jeesus sanoo: Menkää kaikkialle 

maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.  

Mark. 16:15-16. Room. 10:13-15 

Kaikkialle maailmaan . . . Se alkaa sinun kotisi ovelta, 

kotikadulta, kotipaikkakunnalta, Suomesta . . .                

aina Eurooppaan, Afrikkaan, Aasiaan, Amerikkaan, 

Australiaan ja kaukaisille saarille asti. 
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2. Lähetystyö: Mitä minä voin tehdä ?  

Voit rukoilla: * että Jumala kutsuisi ja lähettäisi työmiehiä 

lähetystyöhön. * että kaikki maat aukaisisivat ovensa 

lähetystyöntekijöille. * että Jumala auttaisi lähettejä ja 

varjelisi heitä kaikelta pahalta. * että Jumala kutsuisi lisää 

rukoilijoita lähetystyöhön. 
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3. Voit antaa omastasi eli uhrata:  

* voit antaa osan rahoistasi lähetystyöhön. * voit kerätä rahaa 

johonkin lähetyskohteeseen. * voit lahjoittaa vanhat lelusi 

lähetysmaan lastenkotiin. * voit viedä pieneksi jääneet 

vaatteesi lähetyskirpputorille. Sinne kelpaa myös kaikenlaiset 

pikkutavarat. * voit leipoa ja askarrella lähetysmyyjäisiin.          

* voit pitää itse toisten lasten ja aikuisten kanssa kirpputoria,         

arpajaisia, myyjäisiä. 
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4. Pidä yhteyttä:  * Opettele maakuntasi tai kotiseura-kuntasi 

lähettien nimet ja kohdemaat. * Kutsukaa lähetys-työntekijä 

kerhoon tai pyhäkouluun, kun hän on kotimaan lomalla.            

* Lukekaa kerhossa läheteiltä tulleet kirjeet ja pyytäkää häntä 

lähettämään valokuvia kentältä. * Kirjoita ja piirrä 

lähetystyöntekijöille, kerro että rukoilet heidän puolestaan.         

* Voit laittaa myös jonkin pienen paketin kerhosta tai 

pyhäkoulusta yhdessä toisten kanssa. 
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5. Valmistaudu: * Jumala voi kutsua sinut lähettäjäksi tai 

lähetystyöntekijäksi jo lapsena, siksi on hyvä valmistautua, 

esim. lähetyskerhossa. * Hanki itsellesi tietoa lähetystyöstä ja 

lähetysmaista. * Ota selvää lähetysmaiden oloista ja lasten 

elämästä siellä, puutteista, vaikeuksista ja siitä miten siellä 

voisi auttaa. * Pidä yhteyttä lähetteihin. * Ota selvää siitä, 

miten tullaan lähetystyöntekijäksi. * Ota selvää eri 

työmuodoista lähetysmaissa. * Ota selvää eri 

lähetysjärjestöistä. * Tilaa lähetyslehti. * Opiskele kieliä ja 

hanki hyvä ammatti. * Rukoile ja lue raamattua. 
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