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

Paimenet
Jumala ilmoitti paimenille, aivan tavallisille ihmislle, suuren ilosanoman
ensimmäisten joukossa. Tämä ilouutinen on kaikille! Luuk. 2

OPETUS

Mitähän ääniä
tähän tarinaan
sopii?

Eräänä yönä joukko aivan tavallisia paimenia oli
vartioimassa lammaslaumaansa kedolla. Yö oli
tumma ja tähdet tuikkivat taivaalla. Paimenet
istuivat (tai ehkäpä jopa joku myös nukkui) nuotion
ääressä. Kuului tulen rätinää ja lampaiden tuhinaa.
Muutama heinäsirkka soitti yössä omaa soittoaan.
Yhtäkkiä pimeys oli kadonnut. Paimenten edessä
seisoi enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.
Paimenet säikähtivät tietenkin kovasti, mutta enkeli
rauhoitteli heitä.
"Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman,
suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus,
Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen,
joka makaa kapaloituna seimessä."
Silloin enkelin ympärillä oli suuri taivaallinen
sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: "Jumalan on
kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä,
joita hän rakastaa."
Paimenet olivat kovin hämmästyksissä, mutta he
halusivat nähdä tämän omin silmin, joten he
kiiruhtivat matkaan.

Enkeli tuli ilmoittamaan paimenille suuresta ilosta! Uutta kuningasta oli odotettu jo kauan. Jo
vuosia aiemmin oltiin kirjoituksista luettu, että on tuleva uusi kuningas. Paimenetkin olivat
varmasti asiasta kuulleet. Kukapa ei odottaisi kuningasta, joka tulee pelastamaan kansan!
Vaikka tuo sanoma kerrottiin paimenille, se on ihan yhtälailla sekä sinulle että minulle. Jeesus
on tuo Vapahtaja, joka syntyi pikkuiseen seimeen. Hän on sekä paimenten että sinun
pelastajasi.

Kysymyksiä

Yhteistä pohdintaa varten...
Miksi paimenet olivat yöllä ulkona?
Miksi paimenet säikähtivät?
Mitä enkeli sanoi?
Mikä on Vapahtaja?
Minne paimenet lähtivät?

RUKOUS
Kunnia Jumalalle! Kiitos rakas Taivaan Isä, että lähetit poikasi
maailmaan pelastamaan ihmiset. Aamen.

MUUTA PUUHAA
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Enkeli taivaan (Löytyy
Youtubesta.)
Auta lammasta - tehtävä
Kristallia sokerista. Näiden sokeristen koristeiden valmistuminen ajottautuu
sopivasti joululle. Linkki ohjeeseen löytyy nettisivuilta.

