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

Jeesus kävelee veden päällä
Kun uskomme Jeesukseen, hän on kanssamme aina. Hädän hetkellä Jeesus
tulee auttamaan. Kun katsomme häneen, olemme turvassa.
Matteus 14:22-33

KERTOMUS

VINKKI: Miettikää
yhdessä, mitä ääniä
tässä tarinassa on.
Kokeilkaa erilaisilla
esineillä, miten saatte
tehtyä nuo äänet.

Muistatko kertomuksen siitä, miten Jeesus ruokki tuhansia ihmisiä viidellä
leivällä ja kahdella kalalla? Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten
nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltä sillä aikaa, kun hän
lähettäisi väen pois. Opetuslapset nousivat veneeseen ja aloittivat matkan
vastarannalle.
Jeesus puolestaan nousi vuorelle ihmisten lähdettyä, jotta voisi rukoilla
hetken yksin. Illan saapuessa vene oli jo melko kaukana rannasta. Tuo järvi
oli aika iso, joten siellä oli kova aallokko! Vene (ja opetuslapset)
ponnistelivat aallokossa vastatuuleen.
Hieman myöhemmin yöllä tapahtui kummia. Jeesus tuli opetuslapsia ja
venettä kohden kävellen. SIIS KÄVELLEN. Jeesus käveli vettä pitkin!
Kun opetuslapset näkivät Jeesuksen kävelevän järven aallokolla, he
säikähtivät ja huusivat pelosta. He luulivat nimittäin nähneensä aaveen.
Jeesus kuitenkin puhui heille ja käski olla rauhassa. "Minä se olen. Älkää
pelätkö", Jeesus sanoi. Silloin Pietari nousi ja sanoi: "Herra, jos se olet sinä,
niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin." "Tule", sanoi Jeesus. Pietari
astui veneestä ja käveli Jeesuksen luo.
Mutta huomatessaan, miten raju tuuli ja aallokko oli, Pietari pelästyi ja alkoi
saman tein vajota veteen. Hän huusi hädissään avuksi Jeesusta, joka tuli ja
ojensi kätensä. "Vähäinenpä on uskosi! Miksi aloit epäillä", Jeesus kysyi
Pietarilta.
Kun he nousivat veneeseen, tuuli tyyntyi ja veneessä olijat polvistuivat
Jeesuksen eteen sanoen: "Sinä olet todella Jumalan Poika".

Jeesus on pelastaja ja turva. Jeesus on apumme silloin, kun olemme hädässä. Kun meitä
pelottaa tai kun emme tiedä, mitä tehdä. Huomasitko, että niin kauan, kun Pietari
keskittyi Jeesukseen, ei hän pelännyt aallokkoa. Samalla tavalla, meidänkin tulisi katsoa
Jeesukseen. Emme näe häntä, mutta voimme kysyä häneltä aina apua, suuntaa tai
ohjetta.
Jeesukselle ei mikään ole mahdotonta, Ei edes vetten päällä käveleminen! Siksi
kannattaakin aina kääntyiä hänen puoleensa, kun tarvitsemme apua.

Kysymyksiä
Yhteistä pohdintaa varten...
Miksi Jeesus lähetti opetuslapset veneeseen?
Minne Jeesus itse meni?
Mitä opetuslapset tekivät, kun näkivät jeesuksen? Miksi?
Miten Pietari pystyi kävelemään vetten päällä?
Kehen meidän tulee luottaa?
Mistä saamme apua tarvittaessa? Millaisissa tilanteissa voisimme tarvita
apua?

RUKOUS
Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet turvamme ja pelastajamme. Kiitos, että aina
hädässä, voimme pyytää sinulta apua. Sinä olet turvallinen kallio, joka ei
horju myskyssäkään. Kiitos siitä. Aamen.

MUUTA PUUHAA
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jippii; Herramme on väkevin ja
Katson Jeesukseen (Löytyy Youtubesta.)
Tarina löytyy myös videona Youtubesta: Peter walks on water. Voitte laittaa äänet
pois päältä ja kertoa tarinan videon mukaan.
Värityskuva (online tai tulostettava)
Kelluntatesti: Kokeilkaa joko järvessä tai jossakin astiassa, mitkä asiat kelluvat ja
mitkä eivät. Samalla voitte keskustella siitä, mitkä asiat tuntuvat mahdottomilta ja
miksi. Miten Jeesus voisi niissä tilanteissa auttaa?

