
 

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!



Mitä kaikkia Jeesuksen ihmeitä muistat Raamatusta? Jeesus paransi
sairaita, muutti veden viiniksi ja käveli vetten päällä. Tänään kuulemmekin

tarinan Jairuksen tyttärestä. Jairus oli synagogassa, eli juutalaisten
seurakuntarakennuksessa, esimiehenä.

 
Erään kerran, kun Jeesus oli Kapernaumin kaupungissa tuli Jairus hänen

luokseen. Hän lankesi Jeesuksen jalkojen juureen ja pyysi häntä tulemaan
kotiinsa, sillä hänen ainoa tyttärensä, joka oli noin kaksitoistavuotias, oli

kuolemaisillaan.
 

Jeesus lähti Jairuksen mukaan, mutta väkeä oli Jeesuksen ympärillä todella
paljon. Väkijoukossa oli myös nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua

kaksitoista vuotta eikä kukaan voinut parantaa häntä. Hän kuitenkin yritti
lähestyä Jeesusta ja onnistui koskettamaan Jeesuksen viitan tupsua.

Samalla hetkellä tuo verenjuoksu asettui!  "Kuka minuun koski?", sanoi
Jeesus silloin heti. Kukaan ei tunnustanut. "Mestari, väentungos ahdistaa ja

pusertaa sinua", sanoi Pietari. Jeesus oli kuitenkin tuntenut, että hänestä
lähti voimaa. Silloin nainen astui Jeesuksen eteen ja kertoi, miksi oli

koskenut viittaan ja kuinka hän oli parantunut. "Tyttäreni, uskosi on sinut
pelastanut; mene rauhaan", sanoi silloin Jeesus. 

 
Hänen vielä puhuessaan tuli joku synagoogan esimiehen kotoa kertomaan,

että esimiehen tytär oli kuollut. Esimies oli murheen murtama, mutta
Jeesus rohkaisi miestä sanoen: "Älä pelkää; usko ainoastaan, niin hän

paranee". Saapuessaan talolle, Jeesus otti mukaansa vain Pietarin,
Johanneksen, Jaakobin sekä lapsen vanhemmat. Kaikki itkivät ja vaikeroivat.

"Älkää itkekö, sillä hän ei ole kuollut, vaan nukkuu", Jeesus lohdutti heitä.
Kaikki kuitenkin nauroivat, sillä tiesivät lapsen olevan kuollut. 

 
Jeesus kuitenkin tarttui tytön käteen ja huusi sanoen: "Lapsi, nouse!"  Ja

juuri sillä hetkellä tytön alkoi hengittää ja nousi heti ylös! Jeesus käski antaa
hänelle syötävää. Ihmiset olivat hämmästyneitä!

Jeesus tekee ihmeitä. Jeesuksella on valta ja hänen
voimansa on kuolemaakin suurempi. 
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Jeesukselle mikään ei ole mahdotonta.  Hän on tekee ihmeitä, sillä hän rakastaa meitä.
Jeesuksen valta on yli kaiken muun tässä maailmassa. Se, että uskomme häneen ja

elämme hänen kanssaaan, antaa myös meille voimaa. 
 

Jeesus on sinun ystäväsi. Mietin, miten hienoa on olla ihmeidentekijän ystävä! Hän on
sinun kanssasi nyt ja aina. 

Miksi Jeesus lähti Jairuksen matkaan?
Miksi nainen kosketti Jeesuksen viittaan?
Mistä Jeesus tiesi, että joku oli koskettanut sitä?
Miksi nainen parantui?
Myöhästyikö Jeesus sen takia? 
Miksi ja miten tyttö heräsi henkiin?
Miten Jeesus voi tehdä ihmeitä?

Yhteistä pohdintaa varten...

Jeesus, ihmeidentekijä, kiitos, että olet kanssani ja vastaat rukouksiini. Kiitos,
että pidät huolen minusta ja perheestäni. Kiitos, että sinulla on kaikki valta ja

voima. Aamen.

Tähän sopii Kotipuun talvinen jakso 169 Kerron ystävästäni
(www.tamperehelluntai.fi/medi)
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä:  Jippii: Tää näky levitä saa ja
Tuuli puhaltaa (Löytyy Youtubesta.)
Kiitos-kämmen: Käytä joko oheista kämmenen kuvaa tai sitten piirtäkää itse oman
käden kuva paperille. Kirjoittakaa jokaiseen sormeen jokin kiitosaihe. Keskelle voi
kirjoittaa "Jeesus on ihmeidentekijä".
Värityskuva (voi värittää joko online tai ladata ja tulostaa)

 

Kysymyksiä

RUKOUS

MUUTA PUUHAA


