
 

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!



Bartimeus istui Jerikoon vievän tien vieressä. Hän kuuli, kuinka
ihmisten askeleet ohittivat hänet. Tuossa meni pieni lapsi. Nyt ohitse

kulki joku aasin kanssa. Bartimeus kuuli kaiken. Hän kuuli, mitä
ihmiset puhuivat, mille he nauroivat ja kuinka joku yski. Mutta hän ei

nähnyt mitään, sillä Bartimeus oli sokea. Bartimeus ojensi kättään
ääniä kuulleessaan ja pyysi ihmisiä antamaan edes yhden kolikon

hänelle. Näin hän teki joka päivä. 
 

Erään kerran Bartimeus kuuli hälinää. Hän terästi kuuloaan ja
ymmärsi, että Jeesus Nasaretilainen oli tulossa tietä pitkin. Bartimeus
oli kuullut, kuinka Jeesus oli parantanut monia ihmisiä. Hänkin halusi

näkönsä takaisin! "Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua!",
Bartimeus huusi. Ihmiset käskivät hänen olla hiljaa, mutta Bartimeus

jatkoi huutoa. Jeesus kuuli huudon ja käski ihmisten kutsua
Bartimeuksen hänen luokseen.

 
Ihmiset tulivat sokean miehen luo. "Älä pelkää. Nouse, hän kutsuu

sinua", he sanoivat. Bartimeus hypähti ylös ja kiirehti Jeesuksen luo.
"Mitä haluat minun tekevän sinulle?", Jeesus kysyi. Bartimeus vastasi

heti haluavansa näkönsä takaisin. "Mene, uskosi on parantanut
sinut.", Jeesus sanoi silloin. Siinä samassa Bartimeus näki! Hän näki

Jeesuksen ystävälliset silmät ja hymyn, hän näki hämmästyksen
muiden ihmisten kasvoilla. Hän näki puut, kivet, linnut ja kaupungin
portin. Ihan valtava ilo valtasi Bartimeuksen. Hän lähti kulkemaan

Jeesuksen mukana. 

Jeesus voi parantaa - Hän tekee ihmeitä!
Jeesuksella on voima parantaa.

Mark. 10:46-51

Sokea saa näkönsä

OPETUS

AIHE

Kerro tarina niin, että lapset
ovat silmät kiinni. Erilaisten
esineiden avulla voit lisätä

ääniä tarinaan.



Bartimeus uskoi ja luotti siihen, että Jeesus voisi antaa hänen näkönsä takaisin. Jeesus
näki sen, että Bartimeus uskoi. "Uskosi on parantanut sinut" tarkoitti juuri sitä, että

Bartimeus uskoi Jeesuksen parantavaan voimaan, joten hän parani. 
 

Kun me luotamme ja uskomme Jeesukseen ja hänen kykyynsä tehdä ihmeitä, me myös
näemme ihmeitä ympärillämme. Uskalla pyytää apua!  

Miksi Bartimeus huusi Jeesusta?
Mitä muut ihmiset tekivät?
Miksi Jeesus pysähtyi Bartimeuksen kohdalle?
Miten Bartimeus parani? Miksi hän parani?

Yhteistä pohdintaa varten...

Kiitos Jeesus siitä, että sinä teet ihmeitä edelleen. Kiitos, että sinulle
mikään ei ole mahdotonta. Aamen.

Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä:  Jylistyksen Ilovoimaa  (Löytyy
Youtubesta.)
Skidijumis Onlinen jakso 8 - Minä näen
Askartelun ohjeet näkyvät Skidijumis-videolta
Mikä tämä on? -tunnistustehtävä. Laita pussiin erilaisia esineitä (lusikka,
pikkuauto, kivi...). Sen jälkeen anna lapsen tunnustella esineitä pussin ulkopuolelta
tai laittamalla käden pussiin. Tunnistatteko asiat näkemättä niitä?

Kysymyksiä

RUKOUS

MUUTA PUUHAA


