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

TAIVAS
Taivaan kaupunki on tuleva kotimme. Siellä ei ole kipua, vaan siellä voidaan
iloita. Jeesuksen kautta meistä jokainen voi päästä taivaaseen.
Ilmestyskirja 21:1-14

OPETUS

Kun uskomme siihen, että Jeesus syntyi tänne maailmaan ja kuoli meidän
syntiemme tähden, on meillä tie taivaaseen auki. Siellä meitä odottaa ikuinen
elämä. Mutta minkälainen on taivas, jossa pitäisi olla ikuisuus?

Se on todella kaunis paikka! Vielä kauniimpi kuin kaikkein kaunein paikka maan
päällä. Kukaan meistä ihmisistä ei ole käynyt siellä niin, että voisi kertoa, miltä siellä
näytti. Mutta niin Vanhasta testamentista kuin Ilmestyskirjastakin voimme lukea
siitä, millaisia näkyjä ihmiset ovat taivaasta nähneet. He siis näkivät asioita, jotka
tulevat tapahtumaan.
Johannes näki tuon Taivaan kaupungin. Millainen se sitten on? Se on hyvin kaunis.
Se hohtaa kauniimmin kuin kallein jalokivi ja kaikki kadut ovat puhdasta kultaa.
Kaupunkia ympäröivät muurit on koristeltu kalliilla kivillä ja portit on tehty
helmistä. Jumala on siellä kaiken keskellä ja hänen kirkkautensa valaisee taivaan.
Taivaassa kaikki on täydellistä. Siellä ei ole itkua, ei harmia, ei murheita. Siellä on
kaikilla tosi hyvä olla. Siellä iloitaan siitä, että saamme olla Jeesuksen kanssa!
Ajatella, saamme olla Jeesuksen kanssa ihan koko ajan. Voisiko olla parempaa
paikkaa?
Miten taivaaseen pääsee? Sinne pääsee sillä tavalla, että pyytää pahoja tekojaan
anteeksi Jeesukselta. Silloin sinusta tulee Jumalan lapsi ja pääset lopulta
taivaaseen! Kun me kuljemme matkaamme Jeesuksen kanssa (rukoilemme,
luemme Raamattua...), pääsemme tuohon kultakaupunkiin!

Taivas on kaunis, ihana paikka, jossa voimme nauttia. Vaikka kukaan ei olekaan voinut kertoa
tarkalleen kaikkea taivaasta, voimme lukea ja oppia siitä paljon Raamatusta.
Taivas on paikka, jossa me saamme asua yhdessä Jeesuksen kanssa. Se on kultakaupunki,
jossa kaikilla on hyvä olla. Siellä ei itketä eikä kärsitä. Siellä iloitaan! Taivaassa on paikka
meille ihan jokaiselle, kun me uskomme Jeesukseen ja seuraamme häntä.

Kysymyksiä
Yhteistä pohdintaa varten...
Millainen taivas on? Mistä tiedämme millainen taivas on?
Kuka pääsee taivaaseen?
Miten pääsee taivaaseen?
Voitte myös rohkeasti keskustella ilman vastauksia: kenen kanssa taivaassa
ollaan, mitä teet siellä mieluiten?

RUKOUS
Kiitos Isä siitä, että sinulla on taivaassa meille jokaiselle tilaa. Kiitos, että
saamme asua siellä luonasi. Aamen.

MUUTA PUUHAA
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jippii; Valta Herran on ja He´s
the mighty God (Löytyy Youtubesta.)
Taivas-toiveita: Tehkää askartelemalla, piirtämällä tai rakentamalla taivas.
Keskustelkaa siitä millainen taivas on, mitä siellä olisi kiva tehdä...
Leija

