diakonia, monikulttuurisuus ja lähetys rippikoulussa.
Tässä sinulle itsenäinen etätehtävä rippikouluusi liittyen. Tämä korvaa
diakonia/monikulttuurisuus/lähetys -etäyhteystuokion, josta olit pois.
Tämän tehtävän lisäksi tee DML-kotitehtävä, jonka kaikki (myös etäyhteyteen osallistuneet) saivat
tehtäväksi.
Käy kaikki kohdat läpi, tutustu materiaaleihin, tee tehtävät ja vastaa kaikkiin kysymyksiin.
Lähetä tehtävän vastaukset oman rippikouluryhmäsi ohjaajalle
sähköpostilla tai whatsappilla 16.5. mennessä!
Diakoniatyö:
1. Vieraile Kotka-Kymin seurakunnan kotisivuilla, osoitteessa: https://www.kotkakyminseurakunta.fi/apua-ja-tukea/diakonia ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
a) Mitä diakoniatyö on?
b) Millaisissa asioissa diakoniatyöntekijöihin voi olla yhteydessä?

2. Katso seuraava video, jossa Nea kertoo kokemuksistaan diakoniatyöstä Korson seurakunnassa.
Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=dgV18woQdCw
Vastaa seuraaviin kysymyksiin:
a) Mitä diakoni tekee?
b) Mitä Korson seurakunnan diakoniatyö ja vapaaehtoiset järjestivät ihmisille?

3. Katso seuraava video, jossa Tuulikki kertoo omasta elämästään.
Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=Ys3dy65WP8w
Vastaa seuraaviin kysymyksiin:
a) Millaista apua ja tukea Tuulikki on saanut?
b) Mitä ajatuksia Tuulikin kertomat asiat herättivät sinussa?

Monikulttuurisuus:
1. Kuuntele videota alusta kohtaan 13min 40 sek. ja vastaa alla oleviin kysymyksiin.
linkki videoon: https://youtu.be/hgsmXeP3nwA
Mariannen ja Maaritin jutustelu:
a) Mistä eri syistä ihmiset muuttavat maasta toiseen?
b) Miksi kristityt ottavat muualta tulleet lämmöllä vastaan?

Lähetystyö:
1. Ilosanoma eli evankeliumi Jeesuksesta on ihmisoikeus, joka kuuluu kaikille. Lähetystyö on työtä sen
eteen, että jokainen voisi kuulla Jeesuksesta ja valita, mitä hänestä ajattelee. Lue raamatunkohta
Evankeliumi Matteuksen mukaan 28: 18-20. Tätä kutsutaan Lähetyskäskyksi.
”Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen
käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman
loppuun asti.»”
a) Kenelle Jeesus antoi lähetystehtävän?
b) Mitä tehtävän mukaan piti tehdä?
c) Mitä Jeesus lupasi?

2.

Kirkkomme tekee lähetystyötä kaikkialla maailmassa 7 lähetysjärjestön kautta. Seurakunnat
tekevät lähetystyötä tukemalla nimikkolähettien työtä ja erilaisia projekteja. Lähettäjät kotimaassa
rukoilevat ja keräävät rahaa lähetille, joka voi olla kaukana, mutta kaikki elävät samaa
lähetyselämää.
Kerro alla olevan videon perusteella, miksi lähetystyötä tehdään ja mihin sillä pyritään.
Video on lähetysjärjestö Kylväjän tekemä.
https://www.kylvaja.fi/uploads/flipgrid/kylvaja-minuutissa-lores.mp4

3. Lähetystyötä tehdään ympäri maailmaa. Ihmiset, jotka lähtevät kirkkomme lähetystyöhön, voivat
olla aivan tavallisia ihmisiä, jotka tuntevat kutsumusta lähteä maailmalle tekemään hyvää ja
levittämään kristinuskon sanomaa.
Katso alla oleva video ja kerro vastauksessasi kenestä voi tulla lähetystyöntekijä? Perustele.
https://www.youtube.com/watch?v=ADVlQRoDhlk&feature=youtu.be

