
 

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!



Jeesuksesta käytetään Raamatussa monta eri nimeä, sillä häntä ei voi kuvailla vain
yhdellä sanalla. Jeesus on Jumalan poika, joka lähetettiin tänne maan päälle sitä
varten, että me voisimme saada syntimme anteeksi. Jeesus tuli ja syntyi pieneen

talliin Marian ja Joosefin perheeseen. Hän eli tavallisen lapsen arkea leikkien,
syöden, nukkuen... Ihan niin kuin sinäkin! Mutta jo 12-vuotiaana hän opetti muita

Jumalasta. Jeesus kasvoi aikuiseksi ja opetteli Joosefin rinnalla puusepäksi. Hän
opetteli veistelemään ja nikkaroimaan, mutta 30-vuotiaana hän aloitti Jumalan

valtakunnasta opettamisen. 
 

Jeesus kävi ensin kasteella Johannes Kastajan luona. Kun Johannes kastoi
Jeesuksen, kuului taivaasta Jumalan ääni, joka sanoi "tämä on minun poikani, johon

minä olen mieltynyt". Sen jälkeen Jeesus opetti ihmisiä, paransi sairaita ja teki
muita ihmeitä. Hän eli ihmisten kanssa ja kulki itselleen läheisten ystävien eli
opetuslasten kanssa. Kaiken tämän Jeesus teki, jotta ihmiset voisivat oppia

tuntemaan Jumalan paremmin. Hän ei koskaan tehnyt mitään väärää, vaan rakasti
kaikkia ja toimi aina oikein. 

 
Kaikkein tärkein Jeesuksen tehtävistä oli kuitenkin se, että hän kuoli syyttömänä

meidän puolestamme. Jeesus ei ollut tehnyt mitään väärää, vaikka hän joutui
ristinpuulle. Hän kuoli ja hänet haudattiin. Jeesus ei kuitenkaan jäänyt tuohon
hautaan. Hän nousi ylös. Jeesus voitti kuoleman. Hän avasi sillä tavalla meille

ihmisille mahdollisuuden mennä Taivaan Isän luokse kaikkien huolien ja
murheidemme kanssa. Jeesus elää tänäkin päivänä, nyt tosin ei täällä maan päällä

vaan taivaassa ja sinun sydämessäsi. 
 

Jeesuksesta käytetään myös sellaisia nimiä kuin Vapahtaja, Pelastaja, Hyvä paimen,
Herra, Kristus, Messias, Sana, Jumala, Opettaja, Mestari, Daavidin poika... Nämä

kaikki kuvaavat sitä, mitä Jeesus teki ja tekee tai millainen hän on.
 
 
 
 

Jeesus on Jumalan poika, meidän ystävämme. Jeesus on Jumalan Poika, kuningas,
joka tuli maan päälle ihmisenä. Jeesuksella on monta nimeä. 

JEESUS

OPETUS

AIHE



Jeesus on Jumalan Poika, jolla on monta eri nimeä. Jeesus on rakastava Hyvä Paimen, joka
opastaa sinua elämässäsi. Hän on Vapahtaja, joka ristillä voitti kuoleman. Hän on opettaja,

joka opettaa meitä. Hän on Herra, joka hallitsee. 
 

Mutta tiedätkö. Jeesus on myös sinun ystäväsi. Hän rakastaa juuri sinua ja tekee tämän kaiken
juuri sinun takiasi. Hän on ystävä, joka ei koskaan petä tai jätä. Hänellä on aina aikaa sinulle.

Eikö ole hienoa, kun joku välittää niin paljon.

Kuka Jeesus on?
Miksi Jeesus tuli maan päälle?
Mitä Jeesus tekee?
Kenen ystävä Jeesus on?
Missä Jeesus asuu?

Yhteistä pohdintaa varten...

Kiitos Jeesus siitä, että olet ystävämme. Kiitos, että sinä olet täällä meidän
kanssamme. Auta meitä olemaan sellaisia kuin sinä olet. Aamen.

Tähän aiheeseen sopiva Kotipuun jakso on Jeesus, Jumalan poika (jakso 172)
Hartauteen kuuluvat laulut löydät Youtubesta. Jippii; Ihana Jeesus ja Kiitos
Rakas Jeesus. Näitä voitte kuunnella tai laulaa yhdessä.
Millainen Jeesus on? - kuvatehtävä keskustelun avuksi.
Jeesus on rakkaus -taulutehtävä (oheinen malli tai oma)

 

Kysymyksiä

RUKOUS

MUUTA PUUHAA


