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

RISTI
Ristillä Jeesus kuoli syntiemme puolesta. Risti on oikeastaan lahja meille, sillä
ristin kautta Jumala osoitti käsittämättömän suuren rakkautensa meitä kohtaan.
Joh. 3:16

OPETUS

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän."
Jumala antoi oman, ainoan poikansa eli Jeesuksen kuolla meidän pahojen
tekojemme tähden. Tätä kautta meillä on pääsy Taivaaseen Jumalan luo.
Risti on lahja tai oikeastaan monta lahjaa.

Jeesus tuli tänne maan päälle sinun ja minun takiani. Hän eli täällä meidän
ihmisten kanssa, koki kipua ja tuskaa, jotta me voisimme oppia tuntemaan
hänet ja Taivaallisen Isän! Jeesus rakastaa meitä niin paljon, että oli valmis
kokemaan kipua.
Koska Jeesus kuoli ristillä, voimme me saada kaikki pahat tekomme anteeksi.
Ajattele. Ihan kaikki. Jos vain pyydämme anteeksi, Jumala unohtaa ne kaikki.
Lisäksi Jeesus antaa meille kaiken, mitä me tarvitsemme. Hän antaa meille
Pyhän Hengen auttamaan ja opastamaan, Hän suojelee ja varjelee. Meille on
luvattu, että pyytävä saa. Jumala pitää aina lupauksensa!
Ristin takia meillä on pääsy Jumalan luokse. Ennen kaikki eivät voineet jutella
suoraan Jumalalle, mutta nyt ihan jokaikinen voi! Kaiken lisäksi Jumala haluaa
jutella meille kaikille.
Me saamme kuitenkin ihan itse valita, haluammeko pyytää pahjoja tekojamme
anteeksi ja Jeesusta sydämeemme asumaan. Jos valitsemme Jeesuksen, on
meillä voitto. Jeesus on voittaja. Hän ei jäänyt ristille eikä hautaan, vaan nousi
ylös.
Jeesuksen risti on kuin jättisuuri lahjapaketti, joka on meille kaikille tarkoitettu. Sen
paketin kyljessä lukee sekä sinun nimesi että minun nimeni.

Ristillä Jeesus kuoli juuri sinun ja minun pahojen tekojen takia. Se oli osa Jumalan
suunnitelmaa. Koska Jumala rakasti ja rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa olla
meidän kanssamme yhdessä. Koska Jeesus kuoli ja voitti kuoleman nousemalla haudasta, on
meillä vapaus mennä Taivaan Isän luokse.
Ajattele, miten hienoa. Sinä olet niin arvokas ja ihmeellinen, että Taivaan Isä teki tämän kaiken.
Olet rakastettu.

Kysymyksiä
Yhteistä pohdintaa varten...
Miksi Jeesus kuoli ristillä?
Mitä se tarkoittaa minulle, että Jeesus kuoli ristillä?
Minkälainen lahja risti on?
Jäikö Jeesus ristille?
Miksi Jumala teki tämän kaiken?

RUKOUS
Kiitos Jeesus ristin lahjasta. Kiitos, että kuolit puolestamme ja haluat olla
kanssamme. Kiitos siitä, että olet aina auttamassa. Auta minua olemaan
enemmän sellainen kuin sinä olet. Aamen.

MUUTA PUUHAA
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jippii; Ristillä voitti ja Tahdon
sun kanssasi (Löytyy Youtubesta.)
Lahjapaketti
Pakettien koristelu
Lahja-keskustelu: Mikä on ollut lempilahja, miksi? Miksi lahjoja annetaan
(halutaan osoittaa välittämistä...) Kuka antaa lahjoja ja kenelle? Voisiko jollekin
muulle myös antaa lahjoja?

