
                                                                

Lasten lähetysinto lähtee evankeliumista! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

Lasten lähetysinto lähtee evankeliumista! 

 

 

 

 

 

 

Lähetystyötä tehdään, jotta kaikki maailman ihmiset saisivat kuulla hyvän sanoman 

Jeesuksesta eli evankeliumin. Jokainen Jeesukseen uskova on lähetystyöntekijä omassa 

ympäristössä. Kun lähetyksen Herra; Jeesus on meille tärkeä, tulee myös lähetystyö tärkeäksi. 

Aina kun kerromme lähetystyöstä on tärkeää huolehtia, että samassa osallistujat saavat kuulla 

myös itse evankeliumin ja jopa oppia kertomaan sen toisille. 

Lähetyskasvatuksessa kaikki lähtee siitä, että osallistuja itse saa kuulla evankeliumin. 

Lähetyskasvatuksessa kaikki lähtee siitä, että uskonko, että Jeesus on ainut tie taivaaseen ja 

iankaikkiseen elämään? 

Jos uskon, niin silloin myös lähetystyö tulee tärkeäksi ja tulee myöskin Jumalan antama halu 

viedä evankeliumia eteenpäin ja olla mukana lähetystyön tukemisessa. Lähetystyö ei ole vain 

aikuisten asia, vaan lapsetkin voivat olla mukana lähetystyössä heille sopivalla tavalla. 

Lähetystyön tekeminen ja siinä mukana oleminen on Jumalan meille antama lahja, sillä kun 

kerromme Jeesuksesta muille ja olemme mukana lähetystyössä, silloin myös meidän oma 

uskommekin Jeesukseen vahvistuu ja kasvaa. Kun kutsun toisia taivaantielle, pysyn itsekkin sillä 

tiellä. 



                                                                

 

 

1. Miten kertoa lapsille lähetystyöstä ? 

2. Lähetystyön toimintapisteideoita lapsille 

3. Lähetysaiheinen Saku ja Ruut vuoropuhelu 

 

 

Olemme valmistaneet upean ja ajattoman lähetystyöaiheisen 

Donkki –lehden, jonka avulla voit mielenkiitoisella tavalla kertoa 

lapsille mitä on lähetystyö? Miksi ja miten sitä tehdään? Miten 

voin olla mukana tukemassa lähetystyötä?  

Donkki -lehdessä on kuusi Raamattuopetus aukeamaa, joiden 

avulla voit pitää lapsille lyhyitä muutaman minuutin 

raamattuhetkiä -lähetystyöstä. Jokaiseen Raamattuaukemaan 

liittyen on myös omat tehtäväaukeamat, joiden avulla lapset 

voivat syventää oppimista lähetystyöstä. Lisäksi lehden tarina-

aukeamilla seikkailevat Saku, Ruut ja Donkki, jotka tutustuvat 

pitkään lähetystyössä olleeseen Paavoon ja he pääsevät myös 

lapsille sopivalla tavalla olemaan mukana lähetystyön tukemisessa. 



Kansanlähetyksen Donkki.net -nettisivujen kautta voit tutustua Donkki –lehden sähköiseen 

lähetystyö aiheiseen lehteen. Tarjoamme seurakunnille Donkki -lehteä erittäin edulliseen 

hintaan; 1€/lehti + postituskulut. 

Osoitteesta www.donkki.net voit tilata lehtiä. 

Lähetystyöaiheisen Donkki –lehden löydät DonkkiNetin lehtiarkistosta.

http://donkki.net/toimintaa-ympari-suomea/seurakunnille/tilaa-donkkinippu/
https://issuu.com/sannamyllarinen/docs/donkki_kesa18_valmis_pieni


Voit pitää helposti ilman valmisteluja lähetystyöstä Raamattuopetushetken lapsille yhdessä 

heidät mukaan opetushetken toteuttamiseen mukaan ottaen. Opetushetken päätteeksi 

lapset voivat tehdä siihen liittyvän tehtäväaukeman tehtäviä. 

Tutustu tarkemmin Donkki -lehti opetusvälineenä materiaaliin Donkki.net - nettisivujen 

kautta; 

http://donkki.net/lehti/opetusvalineena/



1. Lähetystyön toimintapiste:

5 min. Raamattuopetushetki ja tehtävätuokio lähetystyöstä Donkki –lehden 

avulla 

Voit pitää helposti ilman valmisteluja lähetystyöstä Raamattuopetushetken 

lapsille yhdessä heidät mukaan opetushetken toteuttamiseen mukaan 

ottaen. Opetushetken päätteeksi lapset voivat tehdä siihen liittyvän 

tehtäväaukeman tehtäviä. 



Tutustu tarkemmin Donkki -lehti opetusvälineenä materiaaliin Donkki.net - 

nettisivujen kautta; 

http://donkki.net/donkki-lehti-opetusvalineena/

2. Lähetystyön toimintapiste:

Opi kertomaan evankeliumi muutamassa minuutissa

Lähetysinto lähtee evankeliumista 

Opi kertomaan evankeliumi muutamassa minuutissa. 

Tässä on viisi helppoa erilaista ideaa kertoa  
toimintapisteellä lapsille evankeliumi ja  
opettaa heidät myös itse kertomaan evankeliumi 

 Evankeliumi 1: 

Evankeliumi- jumppa: 

Jeesus on Jumala/ Jeesus tuli taivaasta maan päälle/ 
Jeesus eli täydellisen elämän/ Jeesus kuoli 
puolestamme ristillä maksaakseen syntimme/ Jeesus 
nousi ylös kuolleista ja on nyt taivaassa ja tarjoaa meille 
ikuisen elämän lahjaa  

Lähde: Toivon polku –materiaali xee.fi 

Kuva: Toivon polku –materiaali xee. 



Evankeliumi 2: 
 Kännykkä evankeliumi:

 Ajatellaan, että tähän kännykkään on tallennettu kaikki mun pahat teot
 (Näytä vasen kämmen) Tämä käsi kuvaa minua
 (Aseta kännykkä vasemman kämmenen päälle) Ja tässä on ne
kaikki minun pahat teot eli synnit
 (Nosta oikea kämmen alaspäin pään yläpuolelle) Tämä käsi kuvaa
Jumalaa
 Jumala haluaa olla yhteydessä minuun ja ja minä haluan olla
yhteydessä Jumalaan(kämmenet lähestyy toisiaan), mutta mikä tässä
on esteenä/muurina(näytä kännykkä) meidän välillämme? Synti
 Jumala joka on rakkaus - on surullinen, että yhteys on poikki. Hän
halusi korjata yhteyden
 Niin Jumala syntyi ihmiseksi; Jeesukseksi (Laske oikea käsi alas
vyötärön tasolle kämmen ylöspäin)
 Mitä näet; mitä eroa on Jeesuksella ja minulla? (näytä käsiä kysyvänä)
 Kyllä. Jeesuksella ei ole syntiä, mutta minä olen syntinen. Ja oikestaan raamattu
sanoo, että “kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkautta” (Room.
3:23)
 Jeesus, joka on täysin synnitön ja syytön otti minun, sinun ja koko maailman
ihmisten synnit hänen omaksi syyksensä ja kuoli ristillä meidän sijastamme(ota
oikealla kädellä kännykkä vasemmasta kädestä oikeaan kämmeneen ja laita
kännykkä takataskuun)
 (Nosta oikea käsi lantion tasosta vyötärön tasolle) Kolmantena päivänä Jeesus
nousi ylös kuolleista ja hän nousi ylös taivaaseen (Nosta oikea käsi pään yläpuolelle)
 Ja katso! Nyt yhteys on auki. Yhdistä kädet laittamalla ne ristiin ja lausu:)
 “Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jotta
yksikään joka häneen uskoo ei joutuisi kadotukseen.! Joh. 3:16

Lähde: Xee- evankeliointi elämäntapana - materiaali xee.fi 



Evankeliumi 3: 

Sormi evankeliumi: 

 Jumala rakastaa

 Olen syntinen

 Jeesus kuoli
puolestani

 Jeesus puhdistaa

 Jeesus vie
taivaaseen

Sormi rukous: 

 Kiitos Jeesus, että
kuolit puolestani
ristillä

 Kiitos, että annat
kaikki syntini
anteeksi

 Tule elämäni
Herraksi ja
Pelastajaksi

 Auta minua
kasvamaan
lapsenasi

 Vie minut kerran
taivaaseen luoksesi.
Aamen

Sormilla viisi uskon 
kasvutapaa:   

 Raamattu

 Rukous

 Seurakunta yhteys

 Uskovien yhteys
 Todistaminen

Evankeliumi 4: 

Evankeliumi väreillä: 
 Musta: Olen syntinen. Musta on  synkkä väri ja se kertoo siitä, että synti on
synkkä juttu. Raamatussa sanotaan; ”että kaikki ovat tehneet syntiä ovat vailla
Jumalan kirkautta”
 Valkoinen: Jeesus lahjoittaa meille valkoisen sydämen. Miten?
 Punainen: On rakkauden väri. Punainen on myös veren väri. Ristillä Jeesus
kuoli syntiemme vuoksi, jotta me voimme saada valkoisen sydämen pyytämällä
syntimme anteeksi
 Kultainen/keltainen: On luxus väri ja kertoo siitä taivas on hyvä paikka.
Jeesus on tie taivaaseen.



Evankeliumi 5: 

Evankeliumi kuvanauhana: 

Jeesus on Jumala - Jeesus tuli taivaasta maan päälle - Jeesus eli täydellisen elämän - 
Jeesus kuoli puolestamme ristillä maksaakseen syntimme - Jeesus nousi ylös 
kuolleista ja on nyt taivaassa - ja tarjoaa meille ikuisen elämän lahjaa. Lähde: Toivon polku

–materiaali xee.fi

3. Lähetystyön toimintapiste:

Pelataan lähetysmuistipeliä oman seurakunnan/piirin nimikkolähettien 

kuvista ja samalla lähetystyöntekijät tulevat tutuiksi 

Ohje: Liimaa valkoisille A6 kokoisiin pahvikorttipohjiin paperille tulostetut 

kuvat seurakuntasi/piiri nimikkoläheteistä. Tee aina kaksi samanlaista korttia 

eli muistipelikortti paria. 

4. Lähetystyön toimintapiste:

Makumatka lähetyskentälle 

Maistetaan jonkun lähetystyön kohdemaan ruokaa ja opitaan ruoan nimi 

paikallisella kielellä esim.  

 kertakäyttö mukeissa voidaan maistella teetä

 Kokeillaan syödä syömäpuikoilla riisiä

 Miltä maistuu paikalliset karkit? Keksit? Joku muu herkku?

 Onko jotain paikallista lähetystyön kohdemaan herkkua helppo

leipoa yhdessä lasten kanssa?



5. Lähetystyön toimintapiste:

Lähetystyön kohdemaan kielen ABC. Opetellaan puhumaan tai kirjoittamaan 

paikallisella kielellä. (Ensimmäiseksi lähetystyöntekijät opettelavat aina 

puhumaan paikallista kieltä) 

esim. Seuraavat sanat/lauseet 

o Hei/Moi!

o Mitä kuuluu?

o Minun nimi on

o Mikä sinun nimi on?

o Jeesus rakastaa sinua!

o Tervetuloa kirkkoon!

6. Lähetystyön toimintapiste:

Opetellaan yksi raamatunjae ulkoa “kirjoitetaan se sydämen muistiin tai 

pieneen paperin palaseen ja piilotetaan vaatteisiin” ja rukoillaan vainottujen 

kristittyjen ja heidän parissa tehtävän auttamistyön puolesta 

Tällä hetkellä maailmassa on paljon kristittyjä, jotka eivät voi omistaa omaa 

Raamattua kristittyjen vainojen vuoksi. 

Esimerkiksi Open Doors -järjestön nettisivujen kautta löydät lisää tietoa 

vainottujen kristittyjen tilanteesta. 



7. Lähetystyön toimintapiste:

Opitaan hengellinen laulu lähetystyönckohdemaan kielellä. 

Tiesitkö, että yksi maailman tunnetuin lasten hengellinenlaulu on; Jeesus 

mua rakastaa Raamattu sen ilmoittaa? 

8. Lähetystyön toimintapiste:

Lähetetään postia nimikkolähetti perheelle, (heidän lapsilleen) tai paikallisille 

pyhäkoululaisille  

esim. toimintapisteellä voitte; 

o piirtää kuvia millainen on Suomi ja pyytää vastauspostina

kuvia; millainen on lähetyksen kohdemaa

9. Lähetystyön toimintapiste:

Leivotaan tai askarrellaan lähetysmyyjäisiin ja kerätään varoja 

nimikkoläheteille 

Esim. Voitte; 

 Askarrella lähetysmyyjäisissä myytäväksi

o Jääkaappimagneetteja, joissa voi olla jokin rohkaiseva

Raamatunjae

o Heijastin tarrasta tai kankaasta heijastimia

 Leipoa ja koristella lähetysmyyjäisissä myytäväksi kaupan

valmistaikinasta helppoja keksejä



10. Lähetystyön toimintapiste:

Opitaan, että Jeesus on kaikkien 

kansojen ja ihmisten pelastaja  

 askartelemalla maailman

lippunauha

 tai lapsi voi valita maailman

liput kuvasta yhden maan

lipun, piirtää, värittää ja askarrella

siitä itselleen “rukouslipun” ja erityisesti rukoilla

tämän maan ihmisten ja lähetystyöntekijöiden puolesta.

Netissä löydät sopivia maailman liput tulostettavia kuvia hakusanalla: Flags 

of the word 

Tiesitkö, että joulukuuseen ripustetaan perinteisesti maailman lippunauha, 

sillä se kertoo siitä, että Jeesus syntyi kaikkien maailman kansojen ja 

ihmisten Pelastajaksi! 



Aihe: lähetystyö 

Ennen Raamattuopetusta: 

Ruut:  Moikka Saku! 

Saku  Moi Ruut! 

Ruut:  Kivaa, että tänään on taas Donkkis Big Night -ilta 

Saku:  Joo, niin on. Kuinkakohan iso tänään mahtaa olla 

karkkipurkkiarvaus purkki? Voittaisinpa mä sen. 

Ruut:  Sovitaanko, että jos jompikumpi voittaa niin annetaan sitten toisillemme myös niitä 

karkkeja? 

Saku:  Joo, sovittu! Yhdessä ne maistuukin paremmalle 

Ruut:  Tosta jakamisesta tuli mieleen kun tänään koulussa uskonnontunnilla oli aiheena 

lähetystyö. Mulle jäi mieleen se, että pelastuksen ilosanoma on tarkoitettu kaikille maailman 

ihmisille jaettavaksi ja kerrottavaksi. 

Saku:  Heh heh!  Joo ja mä keksin taas tosta sun ajatuksesta, että Jeesuksella on vähän niin 

kuin jättimäinen karkkipurkki, josta riittää jaettavaa kaikille maailman ihmisille. 

Ruut:  Joo!  Tosiaankin maailman magein ja ”karkein” juttu on se, että Jeesus on kuollut 

ristillä kaikkien maailman ihmisten syntien tähden ja haluaa, että karkit ei jää purkkiin vaan ne 

jaetaan kaikille maailman ihmisille ja kaikki saavat kuulla, että Jeesus rakastaa niitä ja haluaa 

antaa anteeksi.  

Saku:       Hassua! Meillähän lähti Ruut ajatus ihan lentoon näistä karkkipurkeista ja 

lähetystyöstä. Mutta miten sitä lähetystyötä oikeasti tehdään? Ois kiva kuulla, että joku ihan 

oikea lähetystyöntekijä kertoisi eikä tarvitsisi vain ussan kirjasta lukea. 

Ruut:      Niinpä, mutta ne lähetystyöntekijät on aina siellä tosi kaukana eri maissa tekemässä 

sitä lähetystyötä, että voi olla vaikea nähdä niitä täällä Suomessa 



Saku:  Mahdettaisiinkohan täällä Donkkis Big Night –illassa joskus puhua lähetystyöstä kun 

täällä opetetaan Jeesuksesta? 

Ruut:  Hei, nyt taitaakin just opetushetki alkaa ja tuolla näyttää olevan joku ihan uusi 

kasvo voiskohan se olla lähetystyöntekijä? 

Raamattuopetuksen jälkeen: 

Saku:  Oon Ruut ihan täpinöissäni! Vähänkö oli mahtavaa kuulla lähetystyöstä. 

Ruut:  Joo ja musta tuntuu se kivalle, että lähetystyöntekemiseen tarvitaan monenlaisia 

ihmisiä ja välineitä. Tarvitaan lähetyslentäjiä, jotka lennättää tarvikkeita ja auttaa ihmisiä……. 

Saku:  (jatkaa innoissaan oivaltaen samaan hengen vetoon)…ja sitten tarvitaan vaikkapa 

kitaran soittajia, jotka voi soittaa bändissä, jossa lauletaan Jeesuksesta kertovia lauluja tai 

tarvitaan taitavia kaivojen rakentajia, jotka auttavat kuivissa maissa eläviä ihmisiä 

rakentamaan kaivoja ja samalla he kertovat Jeesuksesta heille. 

Ruut:      Hhhmmm (Mietteliäänä)……Susta vois Saku tulla vaikka lähetyslentäjä, mutta tuo 

lentäminen ei ole kyllä mun juttu, mutta onneksi mä voisin tehdä lähetystyötä vaikka 

tekemällä medialähetystyötä. Mun mielestä olisi tosi kivaa olla tv –tähti ja tehdä lapsille 

Jeesuksesta kertovia lastenohjelmia, joita voitais lähettää vaikka Kiinassa asuville lapsille, että 

nekin saa kuulla, että Jeesus rakastaa niitä. 

Saku:  Lähetystyö on hieno juttu! Onneksi Jeesus on valinnut just meidät häneen uskovat 

kristityt tekemään lähetystyötä, sillä kun me kerrotaan Jeesuksen rakkaudesta toisille, niin 

silloin meidän omakin usko vahvistuu ja kasvaa. 

–



Lähetysinto lähtee evankeliumista 

Opi kertomaan evankeliumi muutamassa minuutissa 

 Evankeliumi 1: 

Evankeliumi- jumppa: 

Jeesus on Jumala/ Jeesus tuli taivaasta maan päälle/ Jeesus eli 
täydellisen elämän/ Jeesus kuoli puolestamme ristillä 
maksaakseen syntimme/ Jeesus nousi ylös kuolleista ja on nyt 
taivaassa ja tarjoaa meille ikuisen elämän lahjaa  

Lähde: Toivon polku –materiaali xee.fi 

Kuva: Toivon polku –materiaali xee. 

Evankeliumi 2: 
 Kännykkä evankeliumi:

 Ajatellaan, että tähän kännykkään on tallennettu kaikki mun pahat teot
 (Näytä vasen kämmen) Tämä käsi kuvaa minua
 (Aseta kännykkä vasemman kämmenen päälle) Ja tässä on ne kaikki minun pahat teot eli synnit
 (Nosta oikea kämmen alaspäin pään yläpuolelle) Tämä käsi kuvaa Jumalaa
 Jumala haluaa olla yhteydessä minuun ja ja minä haluan olla yhteydessä Jumalaan(kämmenet
lähestyy toisiaan), mutta mikä tässä on esteenä/muurina(näytä kännykkä) meidän välillämme?
Synti
 Jumala joka on rakkaus - on surullinen, että yhteys on poikki. Hän halusi korjata yhteyden
 Niin Jumala syntyi ihmiseksi; Jeesukseksi (Laske oikea käsi alas vyötärön tasolle kämmen
ylöspäin)
 Mitä näet; mitä eroa on Jeesuksella ja minulla? (näytä käsiä kysyvänä)
 Kyllä. Jeesuksella ei ole syntiä, mutta minä olen syntinen. Ja oikestaan raamattu sanoo, että
“kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkautta” (Room. 3:23)
 Jeesus, joka on täysin synnitön ja syytön otti minun, sinun ja koko maailman
ihmisten synnit hänen omaksi syyksensä ja kuoli ristillä meidän sijastamme(ota
oikealla kädellä kännykkä vasemmasta kädestä oikeaan kämmeneen ja laita
kännykkä takataskuun)
 (Nosta oikea käsi lantion tasosta vyötärön tasolle) Kolmantena päivänä Jeesus
nousi ylös kuolleista ja hän nousi ylös taivaaseen (Nosta oikea käsi pään
yläpuolelle)
 Ja katso! Nyt yhteys on auki. Yhdistä kädet laittamalla ne ristiin ja lausu:)
 “Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jotta
yksikään joka häneen uskoo ei joutuisi kadotukseen.! Joh. 3:16

Lähde: Xee- evankeliointi elämäntapana - materiaali xee.fi 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2o6mF0vjdAhWnlYsKHYkeA74QjRx6BAgBEAU&url=http://donkki.net/toimintaa-ympari-suomea/loyda-lahin-dbn/&psig=AOvVaw38QFVt5HajpPB8Foe5wp1q&ust=1539149771467366


Evankeliumi 3:   
Sormi evankeliumi: 

 Jumala rakastaa

 Olen syntinen

 Jeesus kuoli puolestani

 Jeesus puhdistaa

 Jeesus vie taivaaseen

Sormi rukous: 

 Kiitos Jeesus, että kuolit
puolestani ristillä

 Kiitos, että annat kaikki
syntini anteeksi

 Tule elämäni Herraksi ja
Pelastajaksi

 Auta minua kasvamaan
lapsenasi

 Vie minut kerran
taivaaseen luoksesi.
Aamen

Sormilla viisi uskon 
kasvutapaa:   

 Raamattu

 Rukous

 Seurakunta yhteys

 Uskovien yhteys

 Todistaminen

Evankeliumi 4: 

Evankeliumi väreillä: 
 Musta: Olen syntinen. Musta on  synkkä väri ja se kertoo siitä, että synti on synkkä juttu.
Raamatussa sanotaan; ”että kaikki ovat tehneet syntiä ovat vailla Jumalan kirkautta”
 Valkoinen: Jeesus lahjoittaa meille valkoisen sydämen. Miten?
 Punainen: On rakkauden väri. Punainen on myös veren väri. Ristillä Jeesus kuoli
syntiemme vuoksi, jotta me voimme saada valkoisen sydämen pyytämällä syntimme
anteeksi
 Kultainen/keltainen: On luxus väri ja kertoo siitä taivas on hyvä paikka. Jeesus on tie
taivaaseen.

Evankeliumi 5: 

Evankeliumi kuvanauhana: 

Jeesus on Jumala - Jeesus tuli taivaasta maan päälle - Jeesus eli täydellisen elämän - Jeesus kuoli 
puolestamme ristillä maksaakseen syntimme - Jeesus nousi ylös kuolleista ja on nyt taivaassa - ja 
tarjoaa meille ikuisen elämän lahjaa Lähde: Toivon polku –materiaali xee.fi  




