
 

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!



Eräänä päivänä kulkiessaan rannalla Jeesus näki kaksi kalastajaa. Pietari ja Andreas
olivat kalastamassa Genesaretin järvellä. He heittelivät juuri verkkoa veteen.  Jeesus

sanoi heille: ”Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.” Pietari ja
Andreas lähtivät saman tien! Hetkeä myöhemmin Jeesus kutsui myös Jaakobin ja

Johanneksen seuraamaan itseään. Myös he lähtivät heti. 
 

Jeesus kutsuu ihmisiä luokseen. Pietarin ja Andreaan hän kutsui kasvotusten,
mutta hän kutsuu myös sinua ja minua sanansa kautta seuraamaan häntä ja
hänen opetustaan. Jeesus nimittäin haluaa viettää aikaa juuri sinun kanssasi.

 
Opetuslapsi on kuin oppilas: aina ei tarvitse tietää kaikkea, mutta paljon voi oppia.
Jeesus kutsui Pietaria ja Andreasta, koska he eivät vielä tunteneet Jeesusta. Näin he

oppivat tuntemaan Jeesuksen. Hän kutsuu ihan jokaista luokseen.
 

Jeesus sanoi tekevänsä "ihmisten kalastajia". Mitä kummaa se tarkoittaa?
Laitetaanko madon sijaan koukkuun leipä tai jogurtti? Ei toki. Se tarkoittaa sitä, kun

me opimme tuntemaan Jeesuksen ja hänen hyvyytensä, haluamme kertoa siitä
myös muille.

 
Miksi Jeesus kutsui kalastajia? Siksi, että he eivät vielä tunteneet Jeesusta. Jeesus
halusi, että Pietari ja Andreaskin tutustuisivat häneen. Tunnetko sinä Jeesuksen?

Haluatko sinä olla Jeesuksen seurassa? Jeesus haluaisi tutustua sinuun.
 

Jeesus sanoi Andreakselle ja Pietarille: ”Minä teen teistä ihmisten kalastajia”. Mitä
tarkoittaa ihmisten kalastaminen? Heitetäänkö ihmisiä verkoilla vai mistä on

kysymys? Kun tulemme Jeesuksen seuraan, huomaamme, että Jeesus on meille
hyvä. Siksi haluamme kutsua muitakin Jeesuksen seuraan ja sitä on ihmisten

kalastaminen. Kenelle sinä voisit kertoa Jeesuksesta?

 Jeesus kutsuu jokaista lähelleen. Opetuslapset olivat ihan tavallisia ihmisiä.
Meistä jokainen voi olla Jeesuksen opetuslapsi. 

Matt. 4:18–20

OPETUSLAPSET

OPETUS

AIHE



Jeesus kutsui opetuslapsia seuraamaan häntä. Hän haluaa olla lähellä ihmisiä. Aivan samalla
tavalla Jeesus kutsuu sinuakin seuraamaan häntä. Jeesus haluaa opettaa ja auttaa. Hän

haluaa olla sinunkin ystäväsi. 
 

Me voimme oppia Jeesuksesta paljon Raamatusta, seurakunnan kerhoissa sekä rukoillen.
Sinäkin olet Jeesuksen opetuslapsi!

Mitä tarkoittaa ihmisten kalastaja?
Ketä opetuslapset olivat?
Miksi he seurasivat Jeesusta?
Mikä opetuslasten tehtävä oli?
Kuka voi olla opetuslapsi?
Mitä se tarkoittaa, jos seuraa Jeesusta?

Yhteistä pohdintaa varten...

Kiitos Jeesus siitä, että sinä haluat viettää aikaa meidän kanssamme ja
haluat opettaa meitä. Auta meitä kuuntelemaan sinua ja oppimaan sinusta

enemmän. Aamen.

Hartauteen kuuluvat laulut löydät Youtubesta. Jippii; Majakaksi maailmaan ja
Lasten armeija. Näitä voitte kuunnella tai laulaa yhdessä.
Seuraa johtajaa: Yksi pelaajista on johtaja ja muiden tulee matkia häntä, mutta
vain hänen sanoessaan "johtaja sanoo, tehkää...". Voitte vuorotella, kuka on
johtajana.
Värityskuva joko tulostettavaksi tai online-versio.
http://www.supercoloring.com/pages/jesus-calls-the-first-disciples

 

Kysymyksiä

RUKOUS

MUUTA PUUHAA


