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

HENGEN HEDELMÄT
Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys,
hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Nämä ovat sellaisia ominaisuuksia tai
asioita, joita Jeesukseen uskovien tulisi osoittaa toisia kohtaan.
Galattalaiskirje 5:22-23

OPETUS

Paavali kirjoittaa Raamatussa Galattalaiskirjeessä hengen hedelmistä. Ne eivät olekaan
mitään syötäviä hedelmiä. Hengen hedelmiksi kutsutaan erilaisia ominaisuuksia ja asioita,
joita meidän Jeesukseen uskovien tulisi osoittaa muita ihmisiä kohtaan. Kurkataanpa
yhdessä tarkemmin, mitä nuo hedelmät olivatkaan...
RAKKAUS: Jeesus rakastaa meitä jokaista tosi paljon! Hän toivookin, että mekin voisimme
rakastaa ja välittää läheisistämme ja niistäkin ihmisistä, jotka eivät aina ole meille kivoja.
ILO: Jeesus on antanut meille suuren ilon, sillä hän avasi meille tien taivaaseen.
Raamatussa myös kehoitetaan iloitsemaan aina, vaikka välillä se onkin vaikeaa.
RAUHA: Jeesus on antanut meille myös rauhan. Meidän ei tarvitse murehtia tai pelätä
mitään, sillä Jeesus on meidän kanssamme.

KÄRSIVÄLLISYYS: Jeesus toivoo, että me olisimme kärsivällisiä ja osaisimme odottaa. Aina
rukousvastaukset eivät tule heti. Välillä pitää odottaa. Samalla tavalla välillä pitää olla
kärsivällinen, kun joku toinen on hitaampi tai vaikkapa pikkuisen ärsyttää.
YSTÄVÄLLISYYS: Jeesus oli aina kaikille ystävällinen ja hän toivoo, että mekin olisimme
muille ystävällisiä, vaikka se ei aina ole helppoa.
HYVYYS: Jeesus oli hyvä toisia ihmisiä kohtaan ja hän toivoo, että mekin olisimme.
USKOLLISUUS: Jeesus on uskollinen, hän ei koskaan jätä tai petä. Meidänkin tulisi olla
uskollisia Jumalalle.
LEMPEYS: Ole lempeä muita kohtaan (ja itseäsi), kuten Jeesuskin oli.
ITSEHILLINTÄ: Välillä vaikkapa kiukuttaa ja tekee mieli sanoa tai tehdä asioita, joita ei
pitäisi. Silloin tarvitaan itsehillintää.
Miettikää nyt yhdessä, mikä syötävä hedelmä kuvaisi
parhaiten mitäkin Hengen hedelmää.

Jeesus toimi näin kaikkia ihmisiä kohtaan. Hän onkin meille kaikkein paras esimerkki
Hengen hedelmistä. Jeesus haluaa myös auttaa sinua niin sanotusti kasvattamaan
näitä hedelmiä. Se on opettelua ja se ei aina ole helppoa, mutta Jeesus on kanssasi
joka päivä.
Hengen hedelmät on ehkä hieman hassu sana, mutta ne ovat tosi tärkeitä. Niitä voi
opetella. Näin me opimme paremmin kohtaamaan sekä elämässä tapahtuvia asioita
että muita ihmisiä.

Kysymyksiä
Yhteistä pohdintaa varten...
Mitä ovat hengen hedelmät?
Miksi niitä sanotaan hedelmiksi?
Kuka voi tuottaa hengen hedelmiä? Mistä niitä saa?
Mikä on sinusta vaikea? Mikä helppo?

RUKOUS
Rakas Jeesus, auta minua siinä, että voisin olla sellainen kuin Hengen
hedelmät kuvaavat. Auta minua olemaan (tässä kohtaa voi sanoa sen itselle
vaikeimman ominaisuuden...). Kiitos, että olet kanssani. Aamen.

MUUTA PUUHAA
Hartauteen kuuluvat laulut löydät Youtubesta. Jippii; Jeesus tuntee mun tunteet
ja Niin kuin siemen. Näitä voitte kuunnella tai laulaa yhdessä.
Hedelmäpeli - Tätä peliä voi pelata koko perheen kanssa. Mistä hedelmästä
onkaan kyse?
Sanat sekaisin - Sanat ovat ihan sekaisin, mitä tässä pitäisikään lukea?

