
 

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!



Jeesuksen opetuslapset olivat varanneet illaksi huoneen pääsiäisateriaa varten, jota vietettiin
tuolloin siksi, koska Israelilaiset olivat vapautuneet Egyptistä. Kun opetuslapset tulivat
paikalle, Jeesus tahtoi pestä heidän jalat. Se oli likaista puuhaa, koska ihmiset kulkivat

sandaaleissa pitkin pölyisiä katuja. Yleensä vain palvelijat pesivät jalkoja. Mutta Jeesus halusi
tehdä niin! (Ota pieni vati, jossa on vettä ja pese lasten jalat.) Pestyään ystäviensä jalat Jeesus

sanoi: ”Annoin teille esimerkin. Kukaan ei ole toista parempi. Me olemme kaikki yhtä
arvokkaita. Pitäkää huolta toisistanne ja auttakaa niitä, jotka tarvitsevat apua.” 

 
Sitten he siirtyivät ruokailemaan. Kesken aterian Jeesus sanoi: ”Tämä on viimeinen yhteinen
ateriamme.” Kaikki ihmettelivät, mitä hän tarkoitti. ”Tänä yönä viholliseni tulevat hakemaan
minut. He tietävät, mistä minut löytävät, sillä yksi teistä on luvannut opastaa heitä", Jeesus

sanoi. Ystävät kauhistuivat ja pohtivat, kuka voisi tehdä niin!  Lopuksi Jeesus tarjosi leipää ja
viiniä. ”Kun minä en ole enää teidän luonanne, jakakaa yhdessä leipä ja viini niin kuin nyt.

Tehkää se minun muistokseni", Jeesus selitti. 
 

Syötyään he lähtivät Getsemanen puutarhaan rukoilemaan. Jeesus meni hiljaiseen paikkaan
voidakseen rukoilla rauhassa. Äkkiä alkoi kuulua kolinaa ja meteliä. Iso joukko ihmisiä

lähestyi Jeesusta ja hänen ystäviään. Yksi tulijoista, Juudas, suuteli Jeesusta tervehdykseksi.
Se oli merkki Jeesuksen vihamiehille. He ottivat Jeesuksen kiinni ja vangitsivat hänet. 

 
Jeesus vietiin maaherra Pilatuksen luo tuomittavaksi. Pilatus tiesi, että Jeesuksen vihamiehet
toivoivat Jeesuksen kuolemaa. Pilatus olisi halunnut vapauttaa Jeesuksen, koska tämä ei ollut

tehnyt mitään väärää, mutta kansa vaati Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. Niinpä Jeesus
vietiinkin Golgatalle ja ristiinnaulittiin yhdessä kahden rikollisen kanssa. Ihmiset pilkkasivat

Jeesusta, mutta Jeesus rukoili heidän puolestaan:  ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät
tiedä, mitä he tekevät.” Pian tämän jälkeen Jeesus kuoli. Silloin tuli ihan pimeää ja maa

järähteli! Jeesus vietiin hautaan, joka suljettiin suurella kivellä. 
 

Kolmannen päivän aamuna Jeesuksen haudalle meni kolme naista. He olivat surullisia, mutta
halusivat viedä haudalle hyväntuoksuisia öljyjä. Kun he saapuivat haudalle, oli tuo suuri kivi

siirretty pois!! Naiset kurkistivat hautaan. Se oli tyhjä, Jeesus ei ollut siellä. Mitä ihmettä?
Äkkiä heidän edessään oli enkeli.  ”Jeesus ei ole täällä. Ei ole mitään pelättävää, sillä hän on

ylösnoussut. Jeesus elää!" enkeli sanoi ja käski naisia kertomaan ilouutisen myös
muille. Naiset palasivat iloisina kaupunkiin. He kertoivat Jeesuksen ystäville, mitä olivat

nähneet.
 

Minä olen rakastettu. Jumala rakastaa meitä niin paljon, että antoi oman
poikansa. Jeesus kuoli ristillä meidän tähtemme. Hän ei kuitenkaan jäänyt hautaan!
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Raamatun kuvilla. 



Jeesus kuoli, mutta hän nousi ylös! Jeesus ei jäänytkään hautaan, vaan hän elää. Eikö
olekin ihanaa? Jeesuksen kuolema oli osa Jumalan suunnitelmaa. Nyt jokainen meistä on
vapaa juttelemaan Jumalalle. Hän antaa syntimme anteeksi, kun vain uskomme häneen.

 
"Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen

uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän." Joh. 3:16
 

Jumala rakastaa meitä niin paljon, että antoi ainoan poikansa! Isän sydän on täynnä
rakkautta meitä kohtaan. Pääsiäisen pienet tiput tai rairuoho muistuttavat meitä siitä

uudesta, ikuisesta elämästä, joka meillä Jeesuksessa on. 

Miksi Jeesus tarjosi leipää ja viiniä?
Miksi Jeesus rukoili Getsemanessaa?
Miksi naiset menivät haudalle?
Miksi Jeesus kuoli? Mitä se tarkoittaa minulle?
Mitä Jeesuksen ylösnouseminen, eli se ettei hän jäänytkään hautaan,
tarkoittaa?

Yhteistä pohdintaa varten...

Kiitos Jeesus, että sinä kuolit ja nousit ylös. Kiitos siitä, mitä teit meidän
puolestamme. Kiitos, että saamme olla omiasi. Aamen.

Tähän sopiva Kotipuun jakso on 114 (Jeesus elää). Katso myös Skidijumis
Onlinen kolmas jakso. Videot löytyvät osoitteesta www.tamperehelluntai.fi/media
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jippii; Isän sydän ja Ylistys,
kunnia. (Löytyy Youtubesta.)
Tiput -askartelu
Etsi erot -tehtävä
Kahoot-tietovisa osoitteessa https://bit.ly/paasiaisen_tapahtumat
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