
 

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!



Jeesus oli matkalla Jerusalemiin yhdessä opetuslasten kanssa. Heidän saapuessaan
Öljymäen vuorelle, Jeesus lähetti kaksi opetuslastaan edeltä. "Menkää edessä olevaan

kylään. Sieltä te löydätte aasinvarsan sidottuna puuhun. Aasinvarsan, jolla kukaan ei ole vielä
ratsastanut. Päästäkää se irti ja tuokaa tänne", Jeesus sanoi. Jos opetuslapsilta joku kyselisi,

miksi he näin tekivät, käski Jeesus heidän sanoa vain, että "Herra tarvitsee tätä!"
 

Lähetetyt opetuslapset menivät ja huomasivat kaiken olevan juuri niin kuin Jeesus oli
sanonut! Kun opetuslapset päästivät aasinvarsan irti, kysyivät sen omistajat hämmästellen

"Miksi te sen irti päästätte?". Opetuslapset vastasivat niin kuin Jeesus oli sanonut, ja
omistajat antoivat heidän ottaa aasinvarsan mukaansa. 

 
He toivat varsan Jeesukselle, heittivät sen päälle vaatteitaan ja nostivat Jeesuksen sen

selkään. Paljon muitakin ihmisiä oli kerääntynyt tielle. Hänen ratsastaessaan jotkut levittävät
vaatteitaan jopa matoksi tielle, jotta Jeesuksen ei tarvinnut kulkea pölyisellä tiellä. He myös

heiluttivat palmunoksia. Näin ihmiset osoittivat kunnioitusta. 
 

Kun Jeesus oli jo lähestymässä Öljymäeltä alas vievää rinnettä, koko opetuslasten joukko
alkoi iloiten ylistää Jumalaa suureen ääneen kaikista niistä ihmeistä , joita he olivat nähneet.

Jeesushan oli tehnyt tosi paljon ihmetekoja. "Siunattu olkoon hän, joka tulee. Kuningas
Herran nimessä. Rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa", he huusivat. He halusivat osoittaa

kunnioitustaan kuninkaalleen, taivaalliselle Isälle.
 

Jeesus on kuningas. Mekin voimme ylistää ja kiittää Jeesusta meidän oman
elämämme kuninkaana.

Luuk. 19:28-40, Matt. 21:1-11
 

Kuningas ratsastaa kaupunkiin

KERTOMUS

AIHE

Vinkki: Kokeile kertoa tarina pehmoleluilla
tai legoilla. Voitte yhdessä valita hahmot.



Tästä tarinasta seuraa pian jo pääsiäisen muut tapahtumat. Mutta tiedätkös. Jeesus on
kuningas. Ei samanlainen kuningas kuin Ruotsin kuningas tai Englannin kuningatar. Hän

ei kerää veroja eikä pysyttele kaukana henkivartijoiden takana. Hän on meidän
keskellämme. Meidän kanssamme. 

 
Hän on koko maailmankaikkeuden kuningas. Jumalan lapsina me kaikki olemme

prinssejä ja prinsessoja!
 

Jeesus on kuningas, jolla on aikaa sinulle ja minulle. Hän on kuningas, joka tekee ihmeitä
ja suuria tekoja. Se vasta onkin jotain, mistä me voimme iloita!

Voimme kiittää Jeesusta siitä kaikesta. 

Millä Jeesus meni kaupunkiin?
Mitä ihmiset huusivat?
Miksi he huusivat niin?
Mistä me voimme kiittää Taivaan Isää, Jeesusta? Onko meilläkin aihetta
kiittää?
Miten sinä voisit kiittää?

Yhteistä pohdintaa varten...

Kiitos Jeesus, että sinä olet kuningas. Kiitos kaikesta siitä, mitä sinä olet
meidän vuoksemme tehnyt. Aamen.

Tähän sopiva Kotipuun jakso on 146 (Todellinen prinsessa). Jakso löytyy
osoitteesta www.tamperehelluntai.fi/media
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: JIppii; Jeesus olet suurin ja Valta
Herran on. (Löytyy Youtubesta.)
Kruunu (Voit käyttää joko mallina olevaa kruunua tai tehdä itse oman kruunun.
Koristelkaa kruunu ja jutelkaa samalla asioista, mistä olette kiitollisia.)

 

Kysymyksiä

RUKOUS

MUUTA PUUHAA


