SUPERSORMIKAS (Värisormikas saatavana Lastenmissiosta)
Kertomuksen käyttö: Aloita kertomus käden ollessa nyrkissä, hansikkaan värikäs puoli
lapsiin päin. Nosta yksi sormi kerrallaan kunnes koko käsi on auki. Kertomuksen lopussa
vähennä sormia yksi kerrallaan. Lopussa voi huiskuttaa lapsille hansikkaan vihreällä
puolella.
1. Peukalo:
Oli aurinkoineen päivä. Linnut lauloivat puissa. Kukat kukkivat äidin kukkapenkissä. Naapurista
kuului ruohonleikkurin surinaa. Nyt oli juuri sopiva päivä syödä jäätelöä ja mennä kavereitten
kanssa pelaamaan jalkapalloa. Koko maailma tuntui muistuttavan, että Jumala rakastaa meitä.
2. Etusormi:
Tonin aamu oli mennyt pilalle. Hän oli herännyt liian aikaisin. Aamupalaksi oli ollut puuroa eikä
muroja, niin kuin hän oli halunnut. Ensin murjotettuaan hän oli syönyt vain yhden voileivän.
Olohuoneessa hän oli löytänyt parhaan Play Station pelinsä lattialta koiran puremana. Oma syyhän
se oli. Ei olisi pitänyt jättää tavaroitansa lattialle pennun saataville. Siinä vaiheessa Toni oli
potkaissut lemmikkiään. Siihen sattui ja se katosi nopeasti sohvan taakse. Äiti suuttui ja käski
Tonin painua pihalle, koska ei osannut käyttäytyä kunnolla. Tässä sitä nyt oltiin. Tonista tuntu kuin
koko taivas olisi peittynyt tummiin sadepilviin.
3. Keskisormi:
Kulkiessaan pää painuksissa Toni potkiskeli kiviä. Hän ei huomannut ollenkaan, että törmäsi
johonkin pehmeään ja monenkirjavaan.
- Anteeksi, Toni sai sanottua. Nostaessaan päänsä hän näki edessään iloisesti nauravan pellen.
- Voi poika parkaa, kuinka elämä voi olla noin kamalaa. Miksi sinä noin tutkit likaista asfalttia?
Pelle kysyi myötätuntoisen näköisenä.
- Oli vaan niin huono aamu. Kaikki meni pieleen, sai Toni vaivoin sanottua.
- Tuli taas tehtyä tyhmyyksiä, hän tuhahti. Pelle katsoi Tonia pää kallellaan.
- Tehtyä ei voi saada tekemättömäksi, se on varmaa. Mutta aina voi pyytää anteeksi.
4. Nimetön:
Toni kääntyi päättäväisesti takaisin kotiin päin. Äiti oli juuri lähdössä töihin.
- Äitii!! Toni huusi. Mulla olis vielä asiaa. Anteeksi, että olin niin kelju aamulla.
Äiti tuli Tonin luokse ja antoi hänelle sellaisen ison halauksen, joita vain äidit osaavat antaa. Tonin
elämä tuntui kääntyvän takaisin oikein päin. Hänelle tuli hyvä olo. Ihan kuin hänet olisi pesty sisältä
päin puhtaaksi.
5. Pikkurilli:
- Se toimii, se toimii!!! Hoki Toni mielessään juostessaan ulos leikkeihin.
- Jos me pyydämme anteeksi, antaa myös Jeesus anteeksi. Kannattaa uskoa Jeesukseen.
Sitten Tonin mieleen tuli muitakin asioita. (Pane peukalo takaisin piiloon)
6. Peukalo:
- Jeesus rakastaa minua!!! (Pane etusormi piiloon)
7. Etusormi:
- Vaikka olenkin tehnyt syntiä, en joudu hukkaan. (Pane keskisormi piiloon)
8. Keskisormi:
- Jeesus kuoli ristillä minunkin puolestani. Ja hän nousi kuolleista!!! (Pane nimetön piiloon)
9. Nimetön:
Kun uskon Jeesukseen, hän tulee sydämeeni ja pesee kaikki synnit pois. Minusta tulee puhtaampi,
kuin äidin pyykeistä. Näitä Toni ajatteli lähtiessään pallopeliin toisten kanssa. Nyt paistoi aurinko
sekä taivaalla että sisällä Tonin mielessä.
Vihreä puoli: Hei, hei ja hyvää jatkoa Jeesuksen seurassa!
VOIT MYÖS LYHYESTI KERRATA EVANKELIUMIN SANOMAA:
Peukalo: Jumala rakastaa
Etusormi: Olen tehnyt syntiä (pahoja tekoja)
Keskisormi: Jeesus kuoli puolestani
Nimetön: Jeesus puhdistaa minut kaikesta synnistä kun uskon häneen.
Pikkurilli: Jeesus on luvannut olla aina omiensa kanssa.
Hän ei koskaan hylkää meitä.
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