
 

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!



Kauan kauan sitten eräässä kaupungissa asui rohkea ja kaunis neito nimeltä Ester.
Hän oli jäänyt lapsena orvoksi menetettyään äitinsä ja isänsä. Hänen sukulaisensa
Mordokai oli ottanut tytön kotiinsa ja hän oli Esterille kuin oma isä. Niin Mordokai

kuin Ester rakastivat Jumalaa enemmän kuin mitään muuta.
 

Eräänä päivänä kuningas ilmoitti etsivänsä itselleen uutta kuningatarta. Neitoja kävi
paljon kuninkaan edessä, mutta kukaan heistä ei miellyttänyt kuningasta niin kuin

Ester. Hän oli hyvin kaunis sekä kaikin tavoin hyvin ihastuttava ja siksi koko kuninkaan
hovi ihastui häneen heti ja niin Ester kruunattiin kuningattareksi. Jumala auttoi Esteriä

pääsemään kuningattareksi, koska Jumala oli valinnut Esterin suorittamaan
myöhemmin hyvin tärkeän tehtävän. 

 
Esterin ollessa kuningattarena kuningas asetti Haman-nimisen miehen hyvin
korkeaan asemaan ja hän sai paljon valtaa. Esterin kasvatti-isä Mordokai ei

kuitenkaan suostunut kaikessa tottelemaan Hamania, koska kaikki Hamanin
määräykset eivät kunnioittaneet Jumalaa. Mordokai ei halunnut totella Hamania,

koska Mordokai rakasti Jumalaa eikä halunnut tehdä Jumalaa surulliseksi
 

Haman suuttui tästä hyvin paljon ja päätti tuhota Mordokain sekä koko hänen
kansansa. Haman eikä myöskään kuningas tienneet, että myös kuningatar Ester

kuului tähän kansaan, joka kunnioitti ja rakasti Jumalaa. Kun Ester kuuli tästä ilkeästä
suunnitelmasta hän halusi mennä puhumaan kuninkaalle ja estää oman kansansa

tuhoamisen. Ester rukoili ja kuunteli Jumalan ääntä palvelijattariensa kanssa
saadakseen viisautta ja rohkeutta tähän vaikeaan tehtävään.

 
Niinpä sitten Ester järjesti juhlat ja kutsui Hamanin ja kuninkaan mukaan. Juhlissa

kuningatar hän sai tilaisuuden kertoa kuninkaalle kuuluvansa tuomittuun kansaan.
Kuninkaalle selvisi, että ilkeän suunnitelman takana oli Haman. Kuningas suuttui tästä

kovin ja niin siitä päivästä tuli Hamanin viimeinen. Ester sai pelastettua itsensä ja
oman kansansa Hamanin ilkeiltä suunnitelmilta Jumalan avulla.

Jokaisen elämällä on tarkoitus.
 Jumalalla on meille jokaiselle tarkoitus ja Hän haluaa, 

että me voimme seurata Hänen ääntään ihan joka päivä ja
ihan kaikissa tilanteissa. Ester 2-8

Kunigattaren valinta

OPETUS

AIHE

Tämän tarinan voi lukea prinsseiksi ja prinsessoiksi pukeutuneena.



Ester tarvitsi apua hyvin vaikean tilanteen ratkaisemiseksi. Hän tiesi, että kuuntelemalla
Jumalan ääntä hän saisi viisautta toimia oikein pelastaakseen kansansa. 

 
Tiesitkö, että Jumala haluaa antaa sinullekin viisautta ja rohkeutta toimia Hänen tahtonsa

mukaan ihan joka päivä. Jumalan ääni ei ole yleensä korvin kuultavissa, vaan Hän useimmiten
kuiskailee asioita suoraan meidän sydämelle. Voit aloittaa harjoittelemaan Jumalan äänen

kuulemista kysymällä rukouksessa: "Jeesus, mitä Sinä ajattelet minusta?" Muista, että
Jumalalla on aina vain hyviä ajatuksia sinusta!

Miten Esteristä tuli kuningatar?
Miksi Esteristä tuli kuningatar?
Millainen ihminen Ester oli?
Miksi Ester kutsui kuninkaan ja Hamanin juhliin?
Kenen kanssa Ester toimi? 

Yhteistä pohdintaa varten...

Rakas Jeesus, auta meitä kuuntelemaan Sinun ääntäsi. Auta, että
voisimme olla rohkeita kuten Ester. Kiitos siitä, että sinulla on meille

jokaiselle tarkoitus. Aamen. 

Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jylistys - Isän lapsia (Löytyy
Youtubesta.)
Skidijumis Onlinen jakso 7 - Kuningattaren valinta
Värityskuva
Askartelun ohjeet näkyvät Skidijumis-videolta

Kysymyksiä

RUKOUS

MUUTA PUUHAA


