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!

Linko ja jätti

AIHE

Jumala antaa voiman. Jumala on kanssamme joka hetki ja
antaa meille sen, mitä me tarvitsemme. 1. Samuel 17

Kerro tarina
legojen avulla!

OPETUS
Tämä tarina tapahtui erään kerran israelilaisten ja filistelealasiten sotiessa
jälleen. Filistealaiset olivat vuorella ja israelilaiset toisella vuorella heitä
vastapäätä. Joukkojen välissä oli laakso. Silloin filistealaisten leiristä astui esiin
kaksintaistelija, Goljat. Hän oli valtavan suuri. Goljatilla oli yllään pronssinen
suomuhaarniska, pronssinen kypärä ja pronssiset säärykset sekä olalla tappara
(ei siis se joukkue vaan sotakirves). Kädessään Goljatilla oli suuri keihäs. Hän oli
pelottava näky huutaessaan israelilaisille: "Miksi te kaikki taistelisitte? Valitkaa
yksi minua vastaan. Jos minä häviän, me olemme teidän orjianne ja toisinpäin."
Goljat jatkoi pilkkaamalla israelilaisia, jotka olivat kauhusta kankeita.
Sattui kuitenkin niin, että nuori paimenpoika nimeltään Daavid oli tullut tuomaan
veljilleen ruokaa ja hän kuuli Goljatin pilkkasanat. "Mikä tuo filistealainen on,
joka saa pilkata elävän Jumalan taistelujoukkoja?", Daavid hämmästyi.
Israelilaiset perääntyivät peloissaan ja kertoivat Daavidille kuninkaan luvanneen
palkita Goljatin voittavan taistelijan runsaasti. Daavid kysyi samaa usealta ja
hänen kyselynsä kantautuivat kuningas Saulin korviin. Saul kutsui Daavidin
luokseen. "Minä taistelen tuota filistealaista vastaan", Daavid sanoi kuninkaalle,
"Olen tappanut sekä karhun että leijonan. Herra, joka minut pelasti karhun ja
leijonan kynsistä, pelastaa myös tuon filistealaisen käsistä." Saul epäröi ensin,
mutta päästi Daavidin matkaan.
Ensin Daavidin ylle puettiin Saulin sotavarusteet, mutta Daavid ei osannut kulkea
niissä. Sen sijaan Daavid otti sauvansa, valitsi viisi sileää kiveä. Linko kädessään
Daavid asteli Goljatia kohden. Goljat oli varma voitostaan nähdessää pienen
nuorukaisen edessään ja jatkoi pilkkaansa. "Sinä tulet asein minua vastaan,
mutta minun puolellani on elävä Jumala. Minä voitan sinut ja koko maa saa
tietää, kuka on elävä Jumala", Daavid totesi.
Daavid ryntäsi kohden Goljatia, otti kiven ja linkosi sen kohti Goljatia. Kivi osui
suoraan otsaan ja filistealainen kaatui maahan. Daavid voitti Goljatin ilman
miekkaa. Pelkällä kivellä ja lingolla! Sillä hetkellä filistealaiset pakenivat
israelilaisten takaa-ajamina.

Goljat lähti taisteluun luottaen varusteisiinsa ja voimaansa. Daavid lähti taisteluun luottaen
Jumalaan. Tilanne nöytti epätoivoiselta Daavidin kannalta, mutta koska Jumala oli hänen
kanssaan, Daavid voitti. Jumala antoi Daavidille rohkeuden ja viisauden kohdata Goljatin.
Jumala ei katso sitä, mitä me kuinka isoja ja vahvoja me olemme, Jumalalla on kaikki tarvittava
voima. Jokainen, pieni ja iso, on Jumalalle arvokas ja tärkeä.

Kysymyksiä
Yhteistä pohdintaa varten...
Miksi israelilaiset pelkäsivät Goljatia?
Miksi Daavid oli taistelukentällä?
Miten Daavid oli voittanut karhun ja leijonan?
Miksi Daavid halusi taistella?
Kuinka Daavid uskalsi lähestyä Goljatia?
Miten Daavid voitti Goljatin?

RUKOUS

Kiitos rakas Taivaan Isä, että annat meille voiman ja viisauden. Kiitos,
että sinä olet aina meidän kanssamme ja autat meitä kaikissa
tilanteissa. Aamen.

MUUTA PUUHAA
Skidijumis Onlinen jakso 11 Jätti ja linko kertoo tarinan mielenkiintoisesti.
(Löytyy Youtubesta)
Katso videolta puuhatehtävä!
Kuka on voimakkain? Keskustelua vahvuuksista.
Lauluksi tähän hartauteen sopii Jippii: Herramme on väkevin (löytyy Youtubesta).

