
 

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!



Raamatussa puhutaan monista perheistä. Isoja perheitä, pieniä perheitä.
Perheitä on monenlaisia

 
Perheen, ja erityisesti kodin, pitäisi olla turvallinen paikka. Paikka, jossa

voi levätä. Lisäksi kodista tulee mieleen sanat turva ja hoiva. Omasta
kodista saa olla kiitollinen! 

 
Sinä olet syntynyt juuri tarkoitusta varten. Jumala tiesi tarkalleen, ketkä

sinun vanhempasi tulevat olemaan ja koska sinä synnyt. Jumala on
suunnitellut kaiken sen etukäteen ja Hän on luonut sinusta juuri

sellaisen, kun olet! Tiedätkö, Jumalan mielestä sinä olet täydellinen. Sinä
olet ihme. (Psalmi 139:13-16)  

 
Mutta tiedätkö mitä? Me kuulumme myös Jumalan perheeseen! Ajatella,

miten hienoa! Mitä se sitten tarkoittaa, että kuuluu Jumalan
perheeseen? Se, että sinä uskot Jeesukseen ja olet Jumalan lapsi,

tarkoittaa sitä, että kuulut Jumalan perheeseen. Jokainen voi kuulua
Jumalan perheeseen. Se on niiiiiiiiiin suuri perhe, että siinä on tilaa ihan

jokaiselle. Tätä perhettä kutsutaan myös seurakunnaksi. Se koostuu
erilaisista ihmisistä, jotka kaikki haluavat seurata Jeesusta.

 
Jumala on Isä, jolle voi jutella koska vaan ja mistä vaan. Hän on AINA
meidän kanssamme. Silloin, kun pelottaa tai ei tiedä, mitä tehdä, voi
mennä Isän syliin lepäämään. Silloin, kun on iloinen jostain, haluaa

Taivaan Isä kuulla myös sen!
 
 

Me kaikki kuulumme Jumalan suureen perheeseen ja
olemme jokainen arvokkaita.
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PERHE JA KOTI

KERTOMUS

AIHE



Jumala kutsuu meitä jokaista perheeseensä. Hänellä on niin suuri syli, että sinne mahtuu
jokainen. Se on aika hieno juttu, eikö vain? Siinä Jumalan perheessä, jota kutsutaan myös

seurakunnaksi, pidetän huolta toisista sekä rohkaistaan, kannustetaan ja välitetään
toisista. Emme ehkä tunne kaikkia samalla tavalla kuin oman äidin ja isän, mutta silti

olemme kaikki - vaikkakin erilaisia - Jumalan perheen lapsia. 
 

Vaikkakin olemme erilaisia niin Jumala on luonut sinut ja kaikki muut, Hän on tehnyt
pelkästään mestariteoksia. Voimme olla kiitollisia siitä. 

 
 

Ketä kuuluu perheeseenne? Miksi?
Mistä olet kiitollinen perheessäsi?
Mikä saa sinut tuntemaan olosi turvalliseksi kotona? 
Kuka pitää perheestänne huolta?
Kuka kuuluu Jumalan perheeseen?
Millainen on Jumalan perhe?

Yhteistä pohdintaa varten...

Kiitos Jeesus perheestä ja kodista. Kiitos siitä, että sinä pidät meistä huolta ja
olet siunannut meitä monella tavalla. Siunaa Isä koko perhettämme. 

Aamen

Tähän sopii Koulun jälkeen -ohjelman jakso Koti.
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jippii: Ihanat sanat ja
Syntymäpäivälaulu (Löytyy Youtubesta.)
"Minun perheeni" -sukupuu
Meidän perhe. Minkälainen teidän perheenne on? Jutelkaa yhdessä. (Apuna
erilaisten perheiden kuvia, jonka voi värittää.)
Mikä on perheen merkitys -keskustelukuvat.

 

Kysymyksiä

RUKOUS

MUUTA PUUHAA


