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!

Jeesus parantaa

AIHE

Jeesus parantaa sairaita
Markus 2:1-12

KERTOMUS

Vinkki: Rakentakaa
yhdessä legoista,
pahvilaatikosta tai
palikoista talo josta voi
ottaa katon pois.

Erään kerran Jeesus oli taas Kapernaumin kaupungissa. Ihmiset kuulivat,
että hän oli siellä ja kaikki kokoontuivat sen talon luo, missä Jeesus oli.
Ihmisiä oli niin paljon, etteivät he mahtuneet enää oven edustallekaan. Talo
oli täynnä ja piha oli täynnä! Jeesus opetti ihmisiä Jumalasta.
Talon luokse saapui neljä miestä, jotka kantoivat ystäväänsä, joka ei voinut
kävellä, sillä hän oli halvaantunut. Miehet halusivat tuoda ystävänsä
Jeesuksen luokse, jotta tämä voisi parantaa hänet, mutta väkeä oli niin
paljon, etteivät he päässeet Jeesuksen lähelle.

Silloin he nousivat talon katolle (katolle meni portaat, joten se oli helppoa).
Katolla he alkoivat purkaa kattoa siitä kohdasta, missä arvelivat Jeesuksen
olevan. Kun he olivat tehneet tarpeeksi ison aukon, laskivat he alas vuoteen
(eli siihen aikaan se oli lähinnä kangasta), jolla halvaantunut mies makasi.
Jeesus näki miesten uskon. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus ymmärsi
miesten uskovan häneen, eiväthän he muuten olisi nähneet niin paljon
vaivaa! Silloin hän sanoi miehelle "Poikani, sinun syntisi ovat sinulle
anteeksi annetut." Paikalla olleet kirjanoppineet (eli miehet, jotka olivat
tutkineet ja opiskelleet paljon) ajattelivat sydämessään: "Kuinka
tämä tällä tavalla puhuu jumalanpilkkaa! Kuka voi antaa syntejä anteeksi
paitsi Jumala yksin?" He eivät uskoneet Jeesuksella olevan tälläistä valtaa.
Jeesus tunsi hengessään, mitä miehet ajattelivat, ja sanoi heille: "Miksi
ajattelette sellaista sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoa
halvaantuneelle: 'Syntisi ovat anteeksi annetut', vai sanoa: 'Nouse, ota
vuoteesi ja kävele'? Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan
päällä antaa syntejä anteeksi, niin" – hän sanoi halvaantuneelle – "sanon
sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi." Mies nousi saman tien! Hän otti
vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden. Ihmiset hämmästyivät ja ylistivät
Jumalaa sanoen: "Tällaista emme ole ikinä nähneet."

Jeesuksella on valta ja voima parantaa! Oli kyse mistä tahansa sairaudesta, me voimme
pyytää sitä, että hän parantaisi. Jeesuksella on kuitenkin vieläkin suurempi voima. Hän voi
antaa pahat tekomme anteeksi ja puhdistaa meidän sydämemme! Meistä ihan jokainen
on joskus tehnyt sellaisia pahoja juttuja, joita sanotaan synniksi, ja jotka ovat Jumalan
tahtoa vastaan. Ainoastaan Jumala voi antaa nämä syntimme anteeksi. Tiedätkö mitä?
Hän haluaa antaa ne anteeksi, kunhan me vain pyydämme sitä.
Mitä voimme oppia halvaantuneen miehen ystäviltä? He johdattivat ystävänsä Jeesuksen
luo. Niin mekin voimme tehdä. Eikö ole hienoa!

Kysymyksiä
Yhteistä pohdintaa varten...
Miksi ihmisiä oli talon luona niin paljon?
Miten miehet saivat ystävänsä Jeesuksen luo? Miksi he halusivat ylipäätään
viedä hänet sinne?
Mitä Jeesus sanoi miehelle?
Mihin Jeesuksella on valta?
Kenellä on valta antaa synnit anteeksi?

RUKOUS
Kiitos rakas Jeesus siitä, että sinä olet kuollut puolestamme ja annat
syntimme anteeksi. Anteeksi, että olen tehnyt väärin. Kiitos siitä, että sinä
sekä parannat että puhdistat sydämemme. Aamen.

MUUTA PUUHAA
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jippii; Läsnäolossa Jeesuksen
ja Värilaulu (Löytyy Youtubesta.)
Samaisen Raamatun kertomuksen voi katsoa myös videolta: LUMO-katkelma 8
(Löytyy Youtubesta.)
Sanattoman kirjan avulla voitte käydä läpi sitä, mitä eri väriset sydämet
tarkoittavat. Sitten voitte myös värittää oheiset sydämet itse tai askarrella omat!
Palapeli: Käyttäkää oheista kuvaa tai kotoa löytyvää
korttia/kuvaa/julistetta/piirrosta. Leikatkaa se palasiksi, sekoittakaa palat ja
kokeilkaa koota se uudelleen!
Värityskuva

