NettiPyhis talvi17 Raamatunkertomus

KIRKON AARTEET

Oletkos koskaan löytänyt aarretta?
Jokainen varmasti haluaa sellaisen löytää.
Siellähän on yleensä jotain arvokasta.
Jos olet käynyt kirkossa, oletko löytänyt sieltä jotain arvokasta aarretta? Tässä meillä
on yksi aarrearkku, jossa on kirkon aarteita. Mitähän ne ovat?
RAAMATTU
Raamatussa kerrotaan meille Jumalasta, Jeesuksesta ja kaikesta siitä, mitä Jeesus
teki ja opetti. Raamatusta saamme tietoa Jumalasta. Siellä kerrotaan myös monista
ihmisistä, miten Jumala heitä johdatti, opasti ja auttoi. Se on viesti Jumalan
rakkaudesta. Siellä kerrotaan myös kuinka saamme lähestyä Jumalaa ja jutella
Hänelle.
EHTOOLLISVÄLINEET
Oletko polvistunut alttarille kirkossa jumalanpalveluksessa. Siellä jaetaan leipää ja
viiniä. Jeesus söi kerran opetuslasten kanssa yhteisen juhla-aterian. Silloin hän sanoi:
”Syökää näin yhdessä aina ja muistakaa minua”. Näin me vieläkin teemme kirkossa.
Muistamme Jeesusta ja sitä mitä Hän meidän hyväksemme teki.
KASTEMALJA
Monet meistä on kastettu vauvana. Kastaa voi myös isompana lapsena tai aikuisena.
Jeesus antoi käskyn kastaa ja kävi itsekin kasteella. Kasteessa muistamme ja
juhlimme sitä, että saamme olla Taivaan Isän lapsia. Pienestä vauvasta kiitetään ja
häntä halutaan olla yhdessä juhlimassa. Kasteessa myös saamme tulla
seurakunnan/kirkon jäseniksi. Kasteessa monesti sanotaan meidän nimemme
ensimmäisen kerran kaikille ja meidät kastetaan omalla nimellä. Raamatussakin
kerrotaan, että Jumala tuntee meidät jokaisen omalla nimellämme ja pitää meistä
huolta.

KYNTTILÄ
Kynttilä palaa aina alttarilla, kun vietämme yhteistä hetkeä tai juhlaa kirkossa. Se
kertoo Jeesuksesta, joka sanoi olevansa maailman valo. Hän opetti Jumalasta ja
antoi ohjeita kuinka eläisimme, että meillä kaikilla olisi hyvä olla. Hän on luonut
yhteyden meidän ja Jumalan välille. Lisäksi kynttilä on rukouksen valo. Jumala on
luvannut kuulla meitä. Hänelle saamme jutella milloin ja missä vain ja kertoa ilot ja
surut, huolet ja kiitosaiheet.
PEILI
Seuraava aarre löytyykin läheltä. Onkos sinulla peiliä? Kurkista siihen. Seuraava
aarre ovatkin me ihmiset. Muodostamme seurakunnan, joka on myös kirkon aarre.
Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja kuva. Olemme kaikki Jumalalle rakkaita.
Kirkko on meidän seurakunnan yhteinen paikka, vähän niin kuin koti. Juhla ei olisi
juhla ilman ihmisiä. Olemme myös Jumalan työtovereita: apukäsiä, - jalkoja ja korvia. Sinäkin olet oikea aarre!

