
 

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!



Tänään onkin jännittävän tarinan vuoro, jonka avulla Jeesus kertoi
seuraajilleen Taivasten valtakunnasta.

 
Kauan sitten, siihen aikaan, kun Jeesus eli maan päällä, ei ollut

kassakaappeja. Ne ihmiset, joilla oli arvokkaita tavaroita ja aarteita eivät siis
voineet tallettaa rahojaan ja aarteitaan monen lukon taakse. Sen sijaan ne
aarteet kätkettiin peltoon! Joskus kävi niin, että pellon omistaja menehtyi

eikä kukaan tiennyt aarteesta mitään. Siellä se aarre makasi. Olikohan
jossain aarrekartta? Ei ollut.

 
Erään kerran oli mies, joka oli pellolla töissä. Ehkä hän oli vuokrannut sen
pellon, jotta voisi viljellä. Siellä kuokkiessaan tuo mies kolautta työkalunsa

johonkin kovaan. Mitä kummaa? Hetken kaivettuaan hän löysi sieltä arkun.
Mies avasi arkun ja... löysi AARTEEN! Innoissaan mies piilotti aarten takaisin

peltoon ja kiiruhti kaupunkiin. 
 

Hän myi ihan kaiken, mitä hänellä oli. Siis IHAN KAIKEN. Kaikki muut
ihmettelivät, että miksi mies niin teki. Sehän oli hulluutta myydä kaikki vain
pellon takia. Mies oli kuitenkin innoissaan. Hän sai pellon omakseen, palasi
pellolle ja ehkä kaivoi aarteen esiin tai sitten ei. Mutta aarre kuului hänelle. 

 
 

Taivasten valtakunta on kuin aarre! Taivasten valtakunta on meiltä
piilossa, mutta Raamattua lukemalla voimme oppia tuntemaan Jeesuksen ja

löytää tuon aarteen. Matt.13:44 

Kätketty aarre

KERTOMUS

AIHE

VINKKI: Hae ulkoa hiekkaa ja
piilota hiekkaan kolikko. Pyydä

lapsia kaivamaan hiekkaan, kun
kerrot miehen olevan pellolla

työssä. 



Tässä tarinassa puhutaan aarteesta - sillä tarkoitetaan Taivasten valtakuntaa. Samalla
tavoin kuin tuo aarre myös Taivasten valtakunta on meiltä piilossa. Kuitenkin Jeesusta

seuraamalla me pääsemme Taivaaseen. Jeesus näyttää meille tien! Niin kuin tuo mies myi
omaisuutensa saadakseen pellon, voimme me saada tuon Taivaan aarteen seuraamalla

Jeesusta. 
 

Ja Raamattu on kuin aarrekartta. Se on totta ja varmaa.  Sen avulla löydämme perille.
Lukemalla Raamattua opimme tuntemaan Jeesuksen ja löydämme aarteen - Taivaan. Aika

hienoa, eikö totta? Yhdessä Jeesuksen kanssa voimme tutkia monia aarteita yhdessä!

Miksi aarre oli piilotettu?
Mikä tuo aarre on sinun elämässäsi?
Miten sinä voit päästä Taivaaseen?
Mikä on aarrekartta?
Millainen taivas on mielestäsi? 

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 79 (Peltoon kätketty aarre). Video löytyy
osoitteesta www.tamperehelluntai.fi/media
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jippii; Jippii ja Jumalan Sana.
(Löytyy Youtubesta.)
Etsi kätketty pupu
Piirtäkää kotona oma aarrekartta. Jokainen saa vuorollaan piilottaa aarteen ja
merkitä sen karttaan. Muut etsivät aarteen.
Millainen on taivas?

 

Kysymyksiä

RUKOUS

MUUTA PUUHAA


