
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!



Minä olen Maria, aivan tavallinen nuori nainen. Eräänä päivänä olin kotonani
keittiössä juomassa vettä. Silloin yhtäkkiä tuli ihan todella valoisaa! Sitä valoa
oli kaikkialla. Se ei ollut samanlainen valo kuin auringon valo. Kun käännyin,
näin edessäni enkelin. Säikähdin ihan hurjasti. En ole tottunut enkeleihin! 

"Maria", enkeli sanoi, "Älä pelkää. Minä olen Gabriel ja tuon sinulle tärkeän
sanoman Jumalalta". Olin hämmästyksissäni. "Minulleko?", kysyin. "Sinulle",

enkeli vastasi. Enkeli kertoi, että Jumala oli pyytänyt enkeliä tulemaan luokseni
ja kertomaan, että minä saisin lapsen! "Lapsen? Minäkö? Eihän se voi olla

totta", minä ihmettelin.  

"Niin. Sinä saat lapsen, Jumalan pojan, jonka nimeksi tulee Jeesus", enkeli
selitti. Olin edelleen hämmästynyt, että miten sellainen voisi olla mahdollista. 

"Älä huolehdi, Maria. Äläkä pelkää. Jumala on kanssasi. Kaikki menee parhain
päin", enkeli rauhoitteli. Silloin tunsin, että rauha tuli sydämeeni eikä minua

enää pelottanut. 

"Enkeli Gabriel. Olen nuori ja enkä millään tavalla erityinen, mutta jos Jumala
tahtoo minun saavan tämän lapsen, minä luotan siihen, että hän myös

auttaa", minä sanoin. Sitten enkeli katosi. 

Sydämessäni oli valtava hämmennys ja kiitollisuus. Jumala oli valinnut minut
näin tärkeään tehtävään! En ollut saavuttanut mitään tai tehnyt mitään, mutta

Jumala näki, että halusin palvella häntä! 

Jumala valitsi Marian tärkeään tehtävään. Kukaan ei ole liian pieni tai  suuri, vaan
se riittää, että luotamme Jumalaan. Luuk. 1:26-38
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Mariaa. 



Jumala valitsi Marian, aivan tavallisen nuoren todella tärkeään tehtävään. Vaikka
Maria ei ollut tehnyt paljoa tai hän ei ollut vanha, hänellä oli halu palvella ja seurata

Jumalaa. Siksi Jumala valitsi hänet. 

Eikö olekin ihmeellistä, miten Jumala voi tehdä isoja asioita meidän kanssamme?
Sellaisia asioita, joita emme osaisi tehdä ilman Jumalaa! Jumala on sinun kanssasi

joka hetki ja hän auttaa sinua aina. 

Miksi enkeli ilmestyi Marialle?
Mitä asiaa enkelillä oli?
Miksi Maria oli niin hämmästynyt?
Kuka oli Marian kanssa koko ajan?

Yhteistä pohdintaa varten...

Kiitos Jeesus, että sinulle minä en ole liian pieni tai nuori.
Aamen.

Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jippii; Iso tai pieni (Löytyy
Youtubesta.)
Värityskuva (Online tai tulostettava)
Adventtikynttelikkö: Rakentakaa yhdessä tarjottimelle adventtikynttelikkö. Kävyt,
havut ja muut sopivat siihen hyvin. Muistakaa laittaa kynttilöiden alle palamaton
alusta ja huolehtikaa etteivät koristeet voi syttyä palamaan! Tämän ääreen on kiva
hiljentyä perheenä.  
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