
 

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 sitten suuri Babylonian valtio voitti sodassa pienen Juudan, maan, jossa israelilaiset
olivat asuneet. Babylonian kuningas, Nebukadnessar, keräsi mukaansa Juudan viisaimmat

pojat, jotta heistä tulisi myöhemmin hänen neuvonantajiaan  ja virkamiehiä. Näiden poikien
joukossa olivat Sadrak, Mesak ja Abed-Nego. 

 
Myöhemmin kuningas Nebukadnessar teetti kultaisen kuvapatsaan, jota ihmisten tulisi

kumartaa. Jos tätä patsasta ei kumartaisi, joutuisi tuliseen uuniin. Ihmiset tottelivat
kuninkaan käskyä empimättä. Sadrak, Mesak ja Abed-Nego eivät näin kuitenkaan tehneet.
Kuninkaan eteen tulivat silloin muutamia kaldealaisia miehiä, jotka syyttivät nuoria miehiä

tottelemattomuudesta. "Nämä juutalaiset miehet, jotka hoitavat Babylonin maakunnan
hallintoa, eivät piittaa määräyksiäsi. He eivät palvele sinun jumaliasi eivätkä kumarra

kultaista patsasta", miehet sanoivat. Se suututti kuninkaan. Hän antoi vielä yhden
mahdollisuuden kolmikolle kumartaa patsasta ja siten pelastua tuliselta uunilta. "Jos ette

kumarra, joudutte tuliseen uuniin. Mikä jumala voisi teidät sieltä pelastaa?", kuningas jylisi. 
 

"Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista, ja hän voi
pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas", sanoivat Sadrak, Mesak ja Abed-Nego.

Kuningas vihastui kovin, käski kuumentaa uunin seitsenkertaiseksi ja heittää miehet sinne.
Uuni oli niin kuuma, että tulen lieskat surmasivat ne, jotka veivät kolmikon uuniin.

Sidottuina Sadrak, Mesak ja Abed-Nego tippuivat uuniin. 
 

Äkkiä kuningas nousi ja huudahti. "Uuniin heitettiin kolme, mutta nyt näen siellä
kävelemässä neljä miestä ilman siteitä. Neljäs näyttää ihan jumalolennolta!" Sitten

kuningas käski huutaen miehiä tulemaan uunista ulos. Sadrak, Mesak ja Abed-Nego
tottelivat ja tulivat ulos täysin vahingoittumattomina.  "Kiitetty olkoon Sadrakin, Mesakin ja

Abed-Negon jumala! Hän lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka luottivat häneen! 
 Siksi minä käsken nyt näin: Jokainen – olkoon hän mitä kansaa, kansakuntaa tai kieltä

tahansa – joka puhuu loukkaavasti Sadrakin, Mesakin ja Abed-Negon jumalasta, saakoon
rangaistukseni. Tällaisesta vaarasta ei mikään muu jumala olisi pystynyt pelastamaan",
kuningas julisti ja antoi Sadrakille, Mesakille ja Abed-Negolle Babylonin maakunnassa

entistä suuremman vallan.

Jumala suojelee ja varjelee uskollisia palvelijoitaan.
Vaikka olosuhteet olisivat minkälaiset tahansa, Jumala

suojelee omiaan. Daniel 3

Tulinen uuni

OPETUS

AIHE
Tämä kertomus sopii
hyvin takkatulen tai

nuotion ääreen. 



Sadrak, Mesak ja Abed-Nego halusivat olla uskollisia Jumalalle ja luottivat, että Hän pitää
heistä huolen. Heitä varmasti kyllä pelottikin mennä sinne tuliseen uuniin, mutta he tiesivät,

että Jumala olisi heidän kanssaan. 
 

Tiedätkö mitä? Jumala on myös sinun kanssasi. Ihan joka hetki. Jumala on uskollinen ja
rakastava Isä, joka pitää huolen ja suojelee ihan jokaista. 

Miksi miehet eivät totelleet kuninkaan käskyjä?
Pelottiko miehiä joutua tuliseen uuniin?
Mitä uunissa tapahtui?
Miksi miehet selvisivät tulisesta uunista?
Mitähän muut ihmiset ajattelivat?

Yhteistä pohdintaa varten...

Kiitos rakas Taivaan Isä siitä, että sinä pidät huolen meistä. Auta
meitä olemaan uskollisia sinulle sekä anna meille rohkeutta

hankaliinkin tilanteisiin. Aamen. 

Jos haluatte kuunnella laulun tai laulaa yhdessä: Jumalan kämmenellä (Löytyy
Youtubesta.)
Skidijumis Onlinen jakso 6 - Tulinen uuni
Askartelun ohjeet näkyvät Skidijumis-videolta

Kysymyksiä

RUKOUS

MUUTA PUUHAA


