
 

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!



Jeesus opetti ihmisiä maan päällä todella paljon. Hän kertoi kertomuksia ja opetti
opetuksia kulkiessaan ihmisten kanssa. Näiden avulla ihmiset osaisivat elää sellaista

elämää, mitä Jumala heidän toivoo elävän. Näitä opetuksia voi lukea Raamatusta.
 

 Kerran Jeesukselta kysyttiin, mikä on suurin käsky. Ja arvatkaa mitä! Hän vastasi näin:
"Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on

käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin
itseäsi." Jeesus siis sanoi suurimmaksi käskyksi rakkauden! Sen, että ensin meidän pitää

rakastaa koko sydämestämme Jumalaa, häntä, joka on meidät luonut. 
 

Mutta Jeesuksen mukaan meidän pitäisi rakastaa myös muita ihmisiä meidän
ympärillämme samalla tavoin kuin rakastamme itseämme. Se ei tarkoita itserakkautta

vaan sitä, että osaamme rakastaa itseämme sellaisina kuin olemme. Meidän pitäisi
hyväksyä itsemme. Sinä olet arvokas ja Jumalalle tosi rakas! Lisäksi kaikki muutkin lapset
ja aikuiset, olivat he millaisia vain tai missä tahansa, ovat Jumalalle yhtä rakkaita. Jumala

pyytää, että me näkisimme kaikki muutkin ihmiset arvokkaina, välittäisimme heistä ja
pitäisimme heistä huolen. 

 
Suurin käsky on siis rakkaus! Rakkaus Jumalaa, itseämme ja toisia kohtaan. 

"Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja
mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä:

Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."
Matteus 22:37

Rakkauden kaksoiskäsky

OPETUS

AIHE

Ketä tai mitä meidän tulee rakastaa eniten? Miksi?
Ketä muuta meidän tulee rakastaa?
Mitä itsensä rakastaminen tarkoittaa?
Onko joskus vaikea rakastaa toisia? Miksi?
Miten voin rakastaa toisia?

Yhteistä pohdintaa varten...

Kysymyksiä



Kiitos Jeesus, että sinä olet rakastunut meitä aina ja tulet aina rakastamaan
valtavan paljon. Auta meitä rakastamaan itseämme ja toisia ihmisiä. Kiitos,

että olet kanssamme. Aamen.

Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jippii; Ilotulitus ja Valo voittaa
(Löytyy Youtubesta.)
Ilotulitus: Tämä kannattaa tehdä ulkona. Ottakaa mukaan paperia, vettä ja
vesivärejä. Laittakaa vesiväriä hieman veteen niin, että se värjääntyy. Kokeilkaa
sitten maalata ilotulitus paperille roiskimalla vettä sormella, tikulla, kivellä,
oksalla... Mikä toimii parhaiten?
Olet arvokas -kortti. Tehkää ladattavan (kts. nettisivu)  korttipohjan avulla (tai
ihan itse) kortti ja antakaa se jollekin, jonka haluatte tietävän olevan tärkeä. 

 

RUKOUS

MUUTA PUUHAA

Olet tärkeä


