
 

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 juutalainen Daniel palveli kuningas Dareioksen hovissa. Hänet oli tuotu
hoviin yhdessä monien muiden nuorten miesten kanssa. Kuningas Dareios näki

Danielin olevan erityisen taitava ja asetti hänet korkeaan virkaan. Daniel osoittautui
etevämmäksi kuin toiset virkamiehet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Niinpä
kuningas halusi asettaa Danielin koko valtakunnan johtoon. Tämä sai muut

kateellisiksi. He olisivat halunneet syyttää Danielia jostain rikkeestä, mutta mitään ei
löytynyt! Daniel oli rehellinen ja hyvä työntekijä. Miten he nyt voisivat saada hänet

pois tärkeältä paikalta? Kateelliset virkamiehet päättelivät, että ainoastaan Danielin
uskonnosta voitaisiin löytää jotain valitettavaa. 

 
Niinpä miehet menivät kuninkaan luo ja ehdottivat uutta säädöstä: Jos joku

seuraavien kolmenkymmenen päivän aikana  rukoilisi jotakin muuta kuin kuningasta,
tulisi hänet heittää leijonien luolaan. Kuningas piti ajatusta hyvänä ja uusi määräys

laadittiin. Kuullessaan tästä Daniel meni kotiinsa ja polvistui tapansa mukaan
kolmesti päivässä avoimen ikkunan eteen rukoilemaan. Muut virkamiehet näkivät

tämän ja kiiruhtivat kertomaan kuninkaalle Danielista. 
 

 Kuningas tuli murheelliseksi, mutta hän oli antanut määräyksen eikä voinut sitä
muuttaa. Daniel tuotiin kuninkaan eteen ja heitettiin luolaan leijonien sekaan.

"Jumalasi sinut pelastakoon", kuningas sanoi. Luolan suulle tuotiin kivi ja kuningas
sulki sen sinetillään. Koko yön kuningas oli syömättä ja nukkumatta. Aamulla hän
riensi luolalle. Kuningas huusi Danielin nimeä ja tämä vastasi olevansa kunnossa.

"Jumalani lähetti enkelin sulkemaan leijonien kidan. Minulle ei ole sattunut mitään!",
Daniel vastasi. Kuningas ilahtui ja käski nostaa Danielin luolasta. 

 
Danielille ei ollut käynyt mitään. Ei naarmuakaan! Hän oli selvinnyt, sillä hän oli

luottanut Jumalaan. Myös kuningas Dareois uskoi Jumalan pitäneen Danielista huolen
ja määräsi, että kaikkien olisi kumarrettava Danielin Jumalaa.

 
Daniel jatkoi työtään hovissa ja hän menestyi hyvin niin kuningas Dareoiksen

hallitessa kuin myös myöhemmin persialaisen Kyyroksen valtakunnassa.
 

Jumala pitää meistä huolen. Jumala on aina niiden
kanssa, jotka uskovat häneen. Daniel 6

Leijonien luolassa

OPETUS

AIHE
Rakentakaa yhdessä
luola olohuoneeseen
tai pihalle ja pitäkää

hartaus siellä! 



Daniel halusi palvella elävää Jumalaa, vaikka kuningas sen kielsi. Danielin uskollisuus ja
luottamus Jumalaan olivat vahvoja, vaikka tilanne oli aika pelottava. Kuitenkin Daniel tiesi,

ettei Jumala ei jättäisi häntä. 
 

Tämä tarina kertoo meille siitä, miten me voimme luottaa jokainen siihen, että Jumala pitää
meistä huolen. Ei tarvitse olla uhkarohkea, mutta on hyvä tietää, että Jumala suojelee ja

varjelee meistä ihan jokaista, 

Miksi Daniel joutui leijonien luolaan?
Miksi Daniel ei totellut kuningasta?
Mitä kuningas siitä ajatteli?
Pelottikohan Danielia?
Miten Daniel pelastui leijonien luolasta?

Yhteistä pohdintaa varten...

Kiitos rakas Taivaan Isä siitä, että sinä pidät meistä huolen. Kiitos, että
suojelet ja varjelet. Sinuun minä voin luottaa. Aamen.

Skidijumis Onlinen jakso 9 Leijonien luolassa sopii tähän mainiosti  (Löytyy
Youtubesta)
Katso Skidijumis-videolta puuhatehtävä!
Lauluksi sopii Jumalan kämmenellä (Löytyy Youtubesta)
Piirtäkää oma leijona. Millainen minä olisin leijonana? 

Kysymyksiä

RUKOUS

MUUTA PUUHAA


