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!

AIHE

OPETUS

Mies puussa
Jumala rakastaa ihan jokaista. Jumala myös antaa anteeksi
meidän pahat teot, kun uskomme Jeesukseen. Luukas 19:1-10

Miten tarina voisi jatkua, kun Jeesus
menee Sakkeuksen ja hänen perheensä
luo yöksi? Rakentakaa maja ja jatkakaa
tarinaa yhdessä leikkien. Anna
mielikuvituksen laukata!

Eräänä päivänä Jeesus kulki Jerikon kaupungin halki. Siellä asui pieni mies
nimeltä Sakkeus. Hän oli tullimiesten johtaja ja hyvin rikas. Sakkeus halusi
kovasti nähdä Jeesuksen, mutta ei pienikokoisuutensa vuoksi nähnyt
mitään väkijoukon takaa. Niinpä hän päätti juosta väkijoukon edelle ja
kiivetä metsäviikunapuuhun, jotta näkisi Jeesuksen.
Jeesus käveli väkijoukon keskellä ja tullessaan Sakkeuksen kohdalle, hän
katsahti ylös ja sanoi: "Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minä tulen
vierailemaan sinun kotiisi." Niin Sakkeus tuli nopeasti alas. Sinä päivänä
Sakkeus majoitti Jeesuksen iloiten luokseen.
Kun ihmiset näkivät, että Jeesus meni vierailemaan Sakkeuksen kotiin, he
sanoivat paheksuen: "Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen."
Sakkeus oli kuitenkin hyvin iloinen, kun Jeesus osoitti rakkauttaan hänelle
tulemalla kylään hänen luokseen. Sakkeus sanoi Jeesukselle kaikkien
kuullen: "Herra, minä annan puolet omaisuudestani köyhille. Jos olen
ottanut joltakin ylimääräistä, maksan sen hänelle nelinkertaisesti takaisin."
Jeesus sanoi Sakkeukselle: "Tänään on sinun talon väkesi pelastunut. Minä
olen tullut pelastamaan juuri ne, jotka eivät vielä tunne minua." Niin
Sakkeus lähti seuraamaan Jeesusta, koska hän ymmärsi, kuinka paljon
Jeesus rakastaa häntä.

Kun Sakkeus ei vielä tuntenut Jeesusta, oli hän hyvin ahne mies ja töitä tehdessään hän otti
ihmisiltä enemmän rahaa kuin olisi pitänyt ja siksi ihmiset eivät pitäneet hänestä.
Jeesus kuitenkin rakasti Sakkeusta hyvin paljon. Kun Sakkeus ymmärsi Jeesuksen rakkauden
häntä kohtaan, Sakkeus halusi lähteä seuraamaan Jeesusta koko elämällään. Sakkeus sai
Jeesuksen kautta kaikki pahat tekonsa anteeksi ja sen seurauksena hän myös itse halusi
korvata sen, mitä oli tehnyt väärin muita ihmisiä kohtaan.

Kysymyksiä

Yhteistä pohdintaa varten...
Mitä Sakkeus teki työkseen?
Miksi Sakkeus kiipesi puuhun?
Mitä Jeesus sanoi Sakkeukselle?
Mitä varten ihmiset ihmettelivät Jeesuksen puhetta Sakkeukselle?

RUKOUS
Kiitos Jeesus siitä, että sinä rakastat meistä ihan jokaista. Jokainen on
arvokas sinun silmissäsi. Kiitos, että saamme anteeksi ja sinä pidät
huolen. Aamen.

MUUTA PUUHAA
Skidijumis Online jakso 12 - Pieni mies ja puu sopii tähän tarinaan hyvin!
Ketä Jeesus rakastaa? Keskustelkaa kuvien avulla, ketä Jeesus rakastaa.
Värityskuva Sakkeus puussa
Puuhatehtävä löytyy Skidijumiksesta!

