
 

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!



Jeesuskin kertoi usein kertomuksia. Niitä sanotaan vertauksiksi.
Nyt kurkkaamme Jeesuksen kertomaan kertomukseen tuhlaajapojasta. 

 
Olipa kerran mies, jolla oli kaksi poikaa. Näistä pojista nuorempi pyysi kerran isältään, että

saisi isänsä omaisuudesta sen osuuden, mikä hänelle kuuluu. Isä suostui pojan pyyntöön ja
jakoi omaisuutensa poikien kesken. Niinpä nuorempi poika kokosi tavaransa ja lähti kauas

vieraille maille. 
 

Poika lähti, nautti elämästään ja tuhlasi KOKO omaisuutensa melkein saman tien ja eli
muutenkin toisin kuin häntä oli opetettu. Kun kaikki rahat olivat menneet, tuli siihen maahan

nälänhätä. Se tarkoittaa sitä, että ruokaa ei ollutkaan helposti saatavilla. Eikä kaikille edes
ollut tarpeeksi ruokaa. Poikakin kärsi siitä. Silloin hän aloitti sikopaimenena työskentelyn.

Hän siis paimensi sikoja! Vaikka poika nälissään olisi halunnut syödä vaikka sikojen ruokaa,
oli se kiellettyä. 

 
Silloin poika ajatteli, että hänen isänsä työntekijöillä on kaikilla tarpeeksi ruokaa. Niinpä

poika päätti lähteä isänsä luokse ja pyytää anteeksi. "Minä olen tehnyt väärin, enkä ole sen
arvoinen, että isä kutsuisi minua pojakseen, mutta ehkä hän ottaa minut työntekijäksi!" 

 
Kun poika oli vielä kaukana matkalla kohti isänsä taloa, isä näki hänet ja heltyi. Isä juoksi

poikaa vastaan ja halasi häntä. Poika pyysi anteeksi ja että pääsisi isänsä työntekijäksi. Mutta
isä käski palvelijoita tuomaan parhaat vaatteet, pukemaan pojan niihin sekä valmistamaan

juhla-aterian. "Minun poikani oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt! Nyt juhlitaan!" 
 

Pelloilta palatessaan vanhempi veli näki juhlat ja hämmästyi. Palvelija kertoi, että veli oli
palannut kotiin ja siksi juhlittiin. Vanhempi veli suuttui tästä. "Minä olen raatanut hyväksesi

kaikki vuodet. Olen aina totellut, mutta en ole saanut edes vuohta juhliakseni ystävieni
kanssa. Mutta veljeni, joka on ollut holtiton, saa juhlat!" veli ärjyi isälleen. Isä vastasi: "Sinä

olet aina ollut luonani. Kaikki, mitä on minun on myös sinun. Mutta onhan nyt suuri syy
iloita, sillä veljesi on löytynyt.". Isän syli oli avoin molemmille pojilleen - ihan aina.

Isän syli on aina avoin. Jumalan lapsina voimme aina
 mennä hänen luokseen, vaikka joskus olisimmekin

tehneet huonoja valintoja. Luukas 16:11-32

TUHLAAJAPOIKA

KERTOMUS

AIHE

VINKKI: Kerro tarina niin, että
yhdessä keksitte samalla
tarinaan sopivat äänet. 



Tarinan isä muistuttaa Jumalaa. Hän oli huolehtinut, että hänen lapsillaan on kaikkea,
mitä he tarvitsevat. Niin Jumalakin on tehnyt. Joskus me kuitenkin hylkäämme sen, mitä

Jumala meille antaa. Se ei kuitenkaan estä Jumalaa rakastamasta meitä. 
 

Tarinassa isä otti poikansa avosylin vastaan ja samalla tavalla Jumala ottaa sinut aina
vastaan. Juuri sellaisena kuin sinä olet. Me pääsemme isän luokse Jeesuksen kautta. Kun
otamme Jeesuksen sydämeemme, olemme Jeesuksen omia. Isän syli on meille aina avoin.

Silloinkin, kun olemme kiukutelleet tai tehneet jotain väärin. Isä rakastaa aina!

Miltä isästä tuntui, kun poika halusi osuutensa omaisuudesta ja lähti?
Haluaisitko sinäkin joskus kaiken heti? Miksi? 
Miltä pojasta tuntui, kun hän oli tuhlannut kaikki? 
Mikä sai pojan palamaan isän luokse? Miltä se tuntui?
Mitä isä ajatteli, kun poika palasi?
Ketä isä muistuttaa? Mitä se tarkoittaa sinulle ja minulle?

Yhteistä pohdintaa varten...

Kiitos Taivaan Isä, että sinä rakastat meitä etkä koskaan hylkää. Kiitos siitä,
että olemme saaneet sinulta niin paljon. Kiitos, että sylisi on aina avoin.

Aamen.

Tähän sopiva Kotipuun jakso on 149 (Taivaan Isä odottaa). Video löytyy
osoitteesta www.tamperehelluntai.fi/media
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jippii; Milläs minä pääsen
taivaaseen ja Jeesus meitä rakastaa. (Löytyy Youtubesta.)
Opetellaan piirtämään pupu ja marsu!
Värityskuva
Ristikko

 

Kysymyksiä

RUKOUS

MUUTA PUUHAA


