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!

Tarina Naemanista
AIHE

Meistä jokainen voi olla palvelemassa Jumalaa, jolla on voima tehdä ihmetekoja.
Se, että pieni tyttö tunnusti rohkeasti uskoaan on ihana esimerkki meille! Jumala voi
käyttää meitä, niin isoja kuin pieniäkin.
(2. Kuningasten kirja 5:1-14)

KERTOMUS

Erään kerran, kun aramilaiset olivat käyneet ryöstöretkellä Israelissa, he olivat tuoneet
mukanaan pienen tytön. Tytöstä tuli Aramin kuninkaan sotapäällikkö Naemanin vaimon
palvelija. Tuo pieni tyttö oli aivan tavallinen lapsi, juuri niinkuin sinäkin. Hän oli kotona
oppinut tuntemaan Jumalan ja luotti Taivaan Isään.
Naeman, joka oli kunnioitettu ja arvostettu sankari, sairastui spitaaliin. Se oli vakava tauti.
Tautia sairastavat eristettiin usein muista ihmisistä, koska heitä pidettiin saastaisina.
Naemanin sairastuessa sanoi tyttö emännälleen: "Oi kunpa herrani menisi Samariassa
asuvan profeetan luo. Hän voisi vapauttaa spitaalista!" Tyttö nimittäin tiesi, että Jumalan
profeetalla oli Jumalan voima parantaa. Naeman ei tuntenut Jumalaa, mutta tyttö kertoi
rohkeasti uskostaan.
Naeman meni esimiehensä luokse ja kertoi, mitä Israelin maasta tuotu tyttö oli sanonut. Hän
sai luvan lähteä Israelin kuninkaan luokse. Mukaansa Naeman otti hopeaa ja kultaa.
Kuitenkin tavatessaan Naemanin Israelin kuningas hämmästyi. "Minullako olisi valta
vapauttaa spitaalista. Hullutuksia! He etsivät vain syytä sotaan!", kuningas huusi.
Onneksi Jumalan profeetta Elisa kuuli tämän. Hän lähetti sanan, että Naemanin tulisi tulla
hänen luoksensa. Niinpä Naeman meni hevosineen ja vaunuineen Elisan oven eteen. Elisan
sananviejä (eli apulainen) tuli ulos ja sanoi Naemanille Elisan pyynnöstä: "Mene ja peseydy
seitsemän kertaa Jordanissa, niin ruumiisi paranee ennalleen ja sinä puhdistut."
Tästäkös Naeman vihastui. "Olisin luullut, että hän edes tulisi luokseni ja huutaisi Herran
Jumalansa nimeä ja heilauttaisi sairasta kohtaa, että se paranisi", Naeman puuskahti ja lähti
pois. Naemania suututti, sillä hän ei ymmärtänyt, mistä oli kyse. Hän oli sitä mieltä, että
Damaskoksenkin joet olisivat aivan yhtä puhdistavia.
Onneksi kuitenkin Naemanin palvelijat menivät hänen luokseen. "Etkös olisi tehnyt iloiten,
jos profeetta olisi käskenyt tehdä jotain sankarillista? Miksi siis et nyt tekisi, kysehän on vain
peseytymisestä?", he kysyivät. Niinpä Naeman meni ja upottautui Jordaniin seitsemän kertaa,
aivan kuten Jumalan profeetta Elisa oli sanonut. Silloin Naeman puhdistui, hänen ihonsa
muuttui normaaliksi. Jumala paransi Naemanin!

Se, että Naeman parantui, ei johtunut siitä, että Jordan olisi puhtaampi tai parempi kuin
Damaskoksen virrat. Se johtui siitä, että Naeman toimi Jumalan profeetan ohjeiden
mukaan ja Jumala paransi sitä kautta Naemanin. Jos tuo pieni palvelustyttö ei olisi
uskaltanut kertoa uskostaan ja Samariassa asuvasta profeetasta, ei Naeman olisi
koskaan löytänyt tietään Elisan oven luokse eikä siis olisi välttämättä parantunut.
Se, että palvelustyttö oli rohkea ja Naeman noudatti profeetta Elisan ohjeita, johti siihen,
että Naeman parantui ja sai kuulla Jumalasta. Eikö olekin ihmeellistä! Sekä sinä että minä
voimme samalla tavoin olla Jumalan palveluksessa. Siihen ei tarvita isoja taitoja tai paljon
tietoa. Vaan meidän Jumalamme on niiiiiiin iso, että Hän voi toimia meidän jokaisen
kautta. Hän on kaikkivaltias, jolla on voima parantaa.

Kysymyksiä

Yhteistä pohdintaa varten...
Mistä Naeman tiesi mennä Israeliin?
Miksi palvelustyttö toivoi Naemanin menevän tapaamaan profeetta Elisaa?
Miten Naeman parantui? Kuka paransi Naemanin?
Voiko pienikin lapsi tehdä isoja asioita? Kuka voi palvella Jumalaa?

RUKOUS
Kiitos rakas Taivaan Isä siitä, että olet meidän kanssamme, annat meille
rohkeutta, ja meistä jokainen voi olla sinun palvelijasi. Kiitos, että olet niin
suuri, että meidän pienet tekomme tulevat isoiksi sinun kauttasi.
Kiitos, että sinä olet suuri!

MUUTA PUUHAA
Tähän sopiva Kotipuun jakso on 175 (Seitsemän sukellusta), jossa näette
Naemanin tarinan! Kannattaa katsoa! www.tamperehelluntai.fi/media
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä, niin oiva vaihtoehto on Jippii;
Majakaksi maailmaan ja Jeesus, olet suurin. (Löytyy Youtubesta)
Värityskuva
Etsi erot -tehtävä

