
 

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!



Tämä on jälleen yksi Jeesuksen kertoma vertaus. 
 

Olipa kerran kaksi miestä, jotka molemmat rakensivat talon. Toinen oli
järkevä ja viisas mies. Hän suunnitteli hyvin ja etsi sopivan kallion, jonka
päälle hän rakensi talon. Miksi hän valitsi kallion? (Anna lasten vastata.)

Kyllä, kallio on luja ja kestävä, eikä se liiku mihinkään. (Näytä kiveä.)
Toinen mies päätti rakentaa hiekalle, ksoka se oli helppoa. Häntä

sanottiin tyhmäksi mieheksi. Onko hiekalle hyvä rakentaa? Ei
oikeastaan, sillä se liikkuu, siihen uppoaa. Se on kallion vastakohta. 

 
Miehet alkoivat rakentaa ja he rakensivatkin hienot talot. Kumpikin näki

paljon vaivaa. Mutta mitä sitten tapahtuikaan! Alkoi sataa. Satoi niin
paljon, että tuli tulva ja myrsky. Se myrsky koetteli heidän talojaan. Mitä
luulet, mitä taloille tapahtui? Kalliolle rakennetulle talolle ei tapahtunut

mitään! (Kaada kiven päälle vettä.) Entä hiekalle rakennettu talo? (Kaada
vettä hiekka-astiaan.) Se tuhoutui täysin! 

 
Molemmat miehet halusivat rakentaa talon. He näkivät vaivaa ja

osasivat rakentaa. Molempia kohtasi samanlainen myrsky. Mutta taloilla
oli yksi ero. Se ero oli perustus eli se, minkä päälle rakennetaan. Toisen

perusta oli kallio, toisen hiekka. Jeesus halusi opettaa tällä sen, että
"jokainen, joka uskoo Jeesukseen ja toimii hänen tahtonsa mukaan" on
kuin viisas mies. Eli kun elämme Jeesuksen kanssa ja hänen tahtonsa
mukaan, rakennamme elämäämme hyvälle, turvalliselle perustalle eli
Jeesus-kalliolle! (Hiekalle rakentaminen voisi olla helpompaa, mutta
vaikeuksien keskellä Jeesus on turvamme.) Jopa myrskyssä olemme

turvassa. Silloin, kun harmittaa tai pelottaa, olemme turvassa Jeesuksen
luona.

Jumala on kallio, johon voimme turvata.
Kun teemme asioita hänen kanssaan, meillä ei

ole mitään hätää.
Matt. 7: 24-27

RAKENTAJAT

KERTOMUS

AIHE
VINKKI: Käytä

havainnolistamiseen
kiveä ja astiaa, jossa
on hiekkaa, rakenna

siihen linna
kertoessasi.



Jeesus on meidän turvallinen kalliomme. Jeesus on turva. Kun luemme Raamattua,
opimme hänestä lisää. Se tarkoittaa myös sitä, että se Jeesus-kallio vahvistuu. Kun

elämme elämää käsi kädessä Jeesuksen kanssa, meillä ei ole mitään hätää. Eikö olekin
ihana ajatus?

 
Me voimme aina tuoda kaikki murheet ja surut, mutta myös ilot ja haaveet Jeesukselle.

Hän kuuntelee, lohduttaa ja suojelee. 

Mitä tapahtui hiekalle rakennetulle talolle myrskyssä? Miksi?
Mitä tapahtui kalliolle rakennetulle talolle myrskyssä? Miksi?
Mitä Jeesus halusi opettaa?
Mikä on Jeesus-kallio?
Miten voimme rakentaa Jeesus-kalliolle?
Kuka on meidän turvamme?

Yhteistä pohdintaa varten...

Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet meidän turvamme kaikissa meidän
elämämme tilanteissa. Sinä siunaat, rakastat, suojelet ja ohjaat. Kiitos siitä.

Aamen.

Tähän sopii Kotipuun "Lättytaikina, myrsky ja kaksi taloa" -jakso (nro. 179)
Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: The wise man built His house
(Et voi tehdä taloasi hiekalle) ja Jippii: Ilohuuto (Löytyy Youtubesta.)
Värityskuva
Sanasokkelo
Lisäksi voitte tehdä testejä. Mitä tapahtuu, kun kalliolle/kivelle kaataa vettä? Entä
mitä tapahtuu, kun hiekkalinnan päälle kaadetaan vettä?

 

Kysymyksiä

RUKOUS

MUUTA PUUHAA


