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!

AIHE

TALENTIT
Jumala haluaa meiltä uskollisuutta ja sitä, että pidämme huolta siitä,
mitä hän on meille antanut.
Luukas 19:11-27

KERTOMUS

Tämä on jälleen yksi Jeesuksen kertoma vertaus.

VINKKI: Kerro
tarina legoilla
tai barbeilla.

Erään kerran eräs rikas mies oli matkalla kaukaiseen maahan
saadakseen siellä nimityksen kuninkaaksi. Hän kutsui luokseen
kymmenen palvelijaansa ja antoi jokaiselle heistä yhden kultarahan.
"Käyttäkää näitä parhaanne mukaan, kunnes minä tulen takaisin", hän
sanoi. Osa ei ollut ollenkaan innoissaan siitä, että miehestä tulisi
kuningas ja lähettivät viestinviejät kertomaan tämän. Mies kuitenkin
palasi kuninkaana takaisin.
Kun hän oli palannut kotiinsa, kutsui hän palvelijan luokseen, jotta he
voisivat kertoa, miten olivat rahansa käyttäneet. Ensimmäinen tuli ja
kertoi, että kultaraha oli tuottanut kymmenen kultarahaa lisää.
"Mainiota, koska vähässä olet ollut uskollinen, saat kymmenen
kaupunkia hallintaasi!", kuningas sanoi. Toinen palvelija kertoi hänelle
uskotun kultarahan tuottaneen viisi kultarahaa lisää. Hänelle kuningas
antoi viisi kaupunkia hallittavaksi.
Mutta, kun seuraava palvelija tuli, ei hänellä ollut suuria uutisia. "Tässä
on antamasi kultaraha. Säilytin sitä liinaan käärittynä, sillä pelkään
sinua. Sinä otat, mitä et ole laittanut talteen, ja leikkaat, mitä et ole
kylvänyt", palvelija sanoi. Kuningas närkästyi. "Tuomitsen sinut omien
sanojesi mukaan! Sinä olet kelvoton palvelija. Tiesit, että olen armoton.
Otan, mitä en ole tallettanut. Leikkaan, mitä en ole kylvänyt. Olisit vienyt
rahan pankkiin niin olisin voinut nostaa sen korkoineen", tuohtunut
kuningas puhisi.
Kuningas käski muiden miesten ottaa palvelijalta kultarahan pois ja
antaa sen sille, jolla oli kymmenen. "Mutta hänellä on jo kymmenen",
sanoivat miehet. Kuningas kuitenkin selitti, että jokaiselle, jolla on
annetaan ja niiltä, joilla ei ole, otetaan kaikki pois. Samalla kuningas
tuomitsi myös vihollisensa, jotka eivät halunneet häntä kuninkaaksi.

Tarinan kuningas kuvastaa Jumalaa ja palvelijat meitä ihmisiä. Osa oli uskollisia, osa
tiukan paikan tullen pelkäsi ja osa ei halunnut seurata ollenkaan kuningasta. Me ihmiset
teemme samoin Jumalan kanssa. Jumalalle on kaikkein tärkeintä se, että me olemme
uskollisia hänelle. Ei se, kuinka paljon teemme isoja ja hienoja tekoja. Suurin asia, mitä
Jumala meiltä toivoo, on se, että me olisimme uskollisiä Hänelle ja seuraisimme häntä.
Pidetään huoli kaikista niistä jutuista, joita olemme Jumalalta saaneet. Saatko toiset
nauramaan? Osaatko laulaa tai kirjoittaa? Osaatko lohduttaa toista? Kaikilla näillä ja
monella muulla tavalla me voimme levittää Jumalan rakkautta. Aika kivaa!

Kysymyksiä
Yhteistä pohdintaa varten...
Miksi kuningas antoi palvelijoille rahaa? Mitä hän pyysi tekemään niillä
rahoilla?
Millä kolmella eri tavalla palvelijat toimivat?
Mitä Jeesus halusi kertoa tällä meille?
Mitä Jumala toivoo meiltä?
Tarvitseeko minun tehdä kauheasti hienoja juttuja, jotta Jumala välittäisi
minusta?

RUKOUS
Kiitos rakas Taivaan Isä, että olet antanut meille niin paljon asioita. Kiitos,
että olet meidän kanssamme. Auta meitä toimimaan niin, että olemme
sinulle uskollisia ja voimme lahjoillamme levittää sinun rakkauttasi. Aamen.

MUUTA PUUHAA
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jippii; Niin kuin siemen ja Pieni
sydän (Löytyy Youtubesta.)
Piirtäkää, askarrelkaa tai rakentakaa legoista yhdessä niitä juttuja, joita Jumala on
antanut.
"Minä osaan" -keskustelu (Opitaan arvostamaan sitä, mitä olemme saaneet.)
Sinä olet -mitalit: Askarrelkaa itse tai käyttäkää oheista mallia apuna. Jokainen saa
mitalin siitä, millainen on/mitä osaa. (Opitaan arvostamaan sitä, mitä toiset ovat
saaneet lahjoina.)

