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

Anteeksi
Antakaa toinen toisellenne anteeksi. Jumalakin antaa meille anteeksi.
Matteus 18:23-35

KERTOMUS
Erään kerran Jeesus vertasi taivasten valtakuntaa kuninkaaseen, joka vaati
palvelijoiltansa tiliä. Se tarkoittaa sitä, että kuningas tarkasti, kuka oli hänelle velkaa ja
pyysi rahoja takaisin. Tällöin kuninkaan eteen tuotiin mies, joka oli velkaa
kymmenentuhatta leiviskää (sikäläistä rahaa).
Miehellä ei kuitenkaan ollut mitään, millä maksaa velkansa, joten kuningas määräsi
miehen, hänen perheensä ja omaisuutensa myytäväksi, ja velan maksettavaksi. Silloin
palvelija polvistui ja rukoili sanoen: "Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan
sinulle kaikki". Koska kuninkaan kävi sääliksi palvelijaa, hän päästi hänet ja antoi hänelle
velan anteeksi. Ajetella. Mies sai velkansa anteeksi!
Mutta ulkona se sama palvelija tapasi erään toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata
denaria (eli paljon vähemmän kuin hän itse oli ollut velkaa kuninkaalle). Mies tarttui
toveriinsa, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: "Maksa, minkä olet velkaa". Tämä toinen
polvistui ja pyysi : "Ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle". Mutta
hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa.
Kaikki muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui ja he tulivat kovin murheellisiksi. Niinpä he
kertoivat kuninkaalle kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin kuningas kutsui tuon
ensimmäisen palvelijan eteensä ja sanoi hänelle: "Sinä olet paha palvelija! Minä annoin
sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit; eikö sinunkin olisi pitänyt
armahtaa toveriasi, niinkuin minäkin sinua armahdin?" Sitten kuningas antoi hänet
vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa.
Jeesus lopetti kertomuksen sanoen: "Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille,
ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi."

Vinkki: Havainnollista
kertomusta ja velkojen
suuruutta useammalla viiden
sentin kolikolla ja muutamalla
setelillä.

Tarinassa kuulimme, kuinka ensin palvelija sai anteeksi todella suuren velan, mutta sitten ei
antanut anteeksi toiselle palvelijalle tämän pientä velkaa.
Jumala on antanut meille anteeksi ihan todella paljon. Ristillä Jeesus kuoli, jotta me
saisimme kaikki pahat tekomme anteeksi. Ja eikö vain, että me olemme sen anteeksiannon
ottaneet ilolla vastaan? Niinpä. Se on hieno juttu!
Joskus kuitenkin toiset tekevät ikäviä juttuja meille. Ehkä joku on loukannut tai kiusannut
sinua? Ne ovat ikäviä asioita, mutta Taivaan Isä toivoo, että me osaisimme antaa anteeksi
toinen toisellemme.

Kysymyksiä
Yhteistä pohdintaa varten...
Miksi palvelija sai velkansa anteeksi?
Miksi palvelija ei antanut toiselle anteeksi?
Oletko sinä saanut joskus anteeksi?
Onko joku tehnyt sinulle joskus ikävästi? Oletko antanut anteeksi?
Onko aina helppoa antaa anteeksi?
Mitä Jeesus toivoisi meidän tekevän?

RUKOUS
Kiitos Jeesus siitä, että me olemme saaneet anteeksi. Auta meitäkin
antamaan anteeksi niille, jotka ovat tehneet ikävästi meitä kohtaan. Aamen.

MUUTA PUUHAA
Tähän sopiva Kotipuun jakso on 99 (Anteeksiantaminen). Video löytyy
osoitteesta www.tamperehelluntai.fi/media
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jippii; Monenmoista matkalla ja
Sinä olet tie, totuus ja elämä. (Löytyy Youtubesta.)
Missä on eniten?
Yhdistä parit
Piirtäkää yhdessä kuva tai esittäkää pantomiimina tilanne, missä pyydetään tai
pitäisi pyytää anteeksi.

