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

ISO laiva

Jumala pitää lupauksensa. Jumala on rakastava Isä, joka on
luvannut pitää huolen niistä, jotka häneen turvaavat. 1. Moos. 6-9

OPETUS

Nyt kannattaa
ottaa esiin kaikki
pehmolelut, legot
ja muut !

Olipa kerran mies nimeltä Nooa. Nooa oli kuuliainen Jumalalle, vaikka kaikki muut
ihmiset tekivät pahoja tekoja eivätkä välittäneet Jumalasta, joka heidät oli luonut.
Jumala näki sen kaiken. Hän ei pitänyt näkemästään, joten Jumala päätti tuhota
kaiken elollisen. Koska Nooa perheineen oli kuuliainen, halusi Jumala pelastaa heidät
sekä eläimet. Jumala antoi Nooalle ohjeet valtavan laivan eli arkin rakentamisesta.
Nooa perheineen alkoi rakentamaan sitä, vaikka kaikki muut ihmiset pilkkasivat
heitä. "Miksi sinä kuivalle maalle laivaa rakennat?", he huutelivat. Nooa jatkoi
rakentamista, sillä hän tiesi, että Jumala tulisi peittämään koko maan vedellä.
Kun arkki oli valmis, Jumala käski Nooan ottaa ruokaa, perheensä ja jokaista
eläinlajia (sekä naaraita että uroksia) mukaan arkkiin. Näin Jumala varmisti, että
kaikkia eläimiä olisi jatkossakin. "Seitsemän päivän kuluttua minä lähetän maan
päälle sateen, jota kestää neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä. Minä pyyhin
pois maan päältä kaikki olennot, jotka olen luonut", Jumala sanoi.
Nooa teki kuten oli pyydetty ja seitsemän päivän kuluttua tuli vedenpaisumus.
Kaikkialta tulvi vettä ja vesi nousi nostaen arkin aalloille. Ihan kaikki peittyi vedellä.
Enää olivat jäljellä vain ne, jotka olivat arkissa sisällä. Vettä satoi neljäkymmentä
päivää ja yötä. Jumala ei kuitenkaan unohtanut arkissa olijoita, vaan pysäytti veden
tulon. Vesien laskiessa arkki lopulta pysähtyi vuorelle. Nooa päästi ikkunasta ulos
kyyhkyn, jotta saisi tietää oliko maata jo näkyvissä. Lintu palasi kahtena
ensimmäisenä kertana takaisin, mutta kolmantena ei. Silloin Nooa tiesi, että maan
pinta oli kuivunut.
Jumala kehoitti Nooaa avaamaan ovet ja tulemaan ulos. Eläimet ryntäsivät
innoissaan maalle. Jumala myös lupasi Nooalle, että ei enää koskaan tekisi samoin.
Lupauksena siitä Jumala asetti sateenkaaren taivaalle.

Ihmisten pahuus teki Jumalan surulliseksi ja siksi hän lähetti vedenpaisumuksen. Mutta
ajattele, miten hienoa. Jumala on luvannut ettei tee niin enää koskaan, vaikka ihmiset
toimisivatkin väärin! Jumala on luvannut sen ja sateenkaari on siitä merkkinä.
Sateenkaari muistuttaa sekä meitä että Jumalaa siitä lupauksesta. Aivan erityisesti Jumala
pitää huolen niistä, jotka luottavat häneen. Kuten Nooasta!

Kysymyksiä
Yhteistä pohdintaa varten...
Miksi vedenpaisumus tuli?
Miksi Jumala käski Nooaa rakentamaan arkin? Miksei joku muu?
Ketä oli arkissa?
Mistä Nooa tiesi, että vedenpaisumus oli ohi?
Mistä sateenkaari kertoo?

RUKOUS
Kiitos rakas Taivaan Isä, että olet antanut meille lupauksen siitä, ettet
anna toisen vedenpaisumuksen tulla, ja pidät lupauksesi. Kiitos, että
saamme luottaa siihen, että pidät meistä huolen kaikin tavoin.
Aamen.

MUUTA PUUHAA
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Taivaan Isä suojan antaa
(Löytyy Youtubesta.)
Skidijumis Onlinen jakso 2 - Suuri arkki
Värityskuva
Askartelun ohjeet näkyvät Skidijumis-videolta

