
 

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!



Eräänä päivänä pääsiäisen lähestyessä Jeesus meni Galileaan, Tiberiaanjärven toiselle
puolelle. Jeesus nousi vuorelle ja istuutui sinne opetuslastensa kanssa.

 
Jeesusta seurasi suuri väkijoukko. He olivat nähneet Jeesuksen parantavan sairaita ja

tekevän muitakin ihmeitä ja halusivät tietää, tulisiko niitä vielä lisää. Kun Jeesus huomasi
lähestyvän väkijoukon, kääntyi hän Filippoksen puoleen. "Mistä voisimme ostaa leipää, että
nämä kaikki ihmiset saisivat syödäkseen", Jeesus kysyi.  Jeesus kyllä tiesi itse, mitä hän tulisi

tekemään, mutta halusi kokeilla, mitä Filippos sanoisi ja tekisi. 
 

"Eivät kahdensadan denaarin leivät riitä heille, että kaikki saisivat syödäkseen!", Filippos
hämmästeli. Silloin Andreas, Jeesuksen opetuslapsi, kertoi väkijoukossa olevan pienen pojan,

jolla oli viisi leipää ja kaksi kalaa eväinään. Poika oli kuullut varmastikin opetuslasten
keskustelun ja tullut tarjoamaan omia eväitään. "Mutta eiväthän ne riitä mitenkään tälle
väkijoukolle", opetuslapset pohtivat. Väkeä oli niin paljon, ettei kaksi kalaa ja viisi leipää

mitenkään voisi riittää kaikille.
 

Jeesus kuitenkin käski opetuslapsia järjestämään ihmiset istumaan, jotta he voisivat
aterioida. Niinpä nuo kaikki viisi tuhatta ihmistä istuutuivat alas nurmelle. Pieni poika ojensi
eväänsä Jeesukselle. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa niistä ja jakoi ne ihmisille. Samoin

hän teki kalan kanssa. Jokainen sai niin paljon kuin halusi. Kaikki viisi tuhatta saivat
syödäkseen!

 
Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus opasti opetuslapsiaan keräämään tähteet, ettei mikään

joutuisi hukkaan. Opetuslapset kokosivat tähteistä kaksitoista täyttä korillista! Niin paljon jäi
tähteeksi niistä viidestä leivästä ja kahdesta kalasta, jotka tuo pieni poika oli antanut.

 
Jeesus oli tehnyt ihmeellisen ihmeen. Pienestä tulikin suurta!

Jokaisella on jotain, mitä voi antaa Jumalalle. Oli se sitten pientä tai suurta, mikään
ei ole Jeesukselle liian pientä.

(Johanneksen evankeliumi 6:1-15)

Pienen pojan eväät

KERTOMUS

AIHE



Mitä jos tuo pieni poika olisi ajatellut, etteivät hänen leipänsä ja kalansa auttaisi ketään?
Mitä jos hän olisikin syönyt ne yksin? Hän kuitenkin uskoi, että se, mitä hänellä oli, voisi

auttaa. Ja Jeesus siunasi sen. Siunaamalla nuo eväät Jeesus myös moninkertaisti ne.
Yhtäkkiä ruokaa olikin todella paljon! 

 
Meillä ei välttämättä ole paljoa annettavaa. Tai emme voi välttämättä auttaa kaikkia,

mutta jokainen voi tehdä jotain pientä, ja siunatessaan sen, tekee Taivaan Isä siitä jotain
todella suurta! Se, että hymyilet naapurille, voi pelastaa hänen päivänsä.

 
Sinulla on jotain hyvää. Kun tuot sen Jeesukselle, hän siunaa sen ja se moninkertaistuu.

Hienoa, eikös?

Miksi opetuslapset eivät ostaneet leipää?
Mitä pieni poika antoi Jeesukselle? 
Mitä Jeesus teki eväille?
Mitä sinä voisit antaa Jeesukselle?

Yhteistä pohdintaa varten...

Kiitos rakas Taivaan Isä siitä, että sinä voit tehdä pienestä suurta. Kiitos, että
meillä jokaisella on jotain, mitä voimme Sinulle antaa. Sinä siunaat sen ja

siitä voi olla iloa monelle. Kiitos, että olet kanssamme.

Tähän sopiva Kotipuun jakso on 130 (Pienen pojan jännittävä tarina). Kannattaa
katsoa!  www.tamperehelluntai.fi/media
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä, niin oiva vaihtoehto on Jippii;
Tässä ovat käteni ja Taivaan Isän hommissa. (Löytyy Youtubesta.)
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Kysymyksiä

RUKOUS

MUUTA PUUHAA


