Pyhäseikkailu tammikuu 2021
Terve ja hyvää uutta vuotta!
Olipa mukavan pitkä joululoma. Koulukin maistuu taas, tai ainakin kavereiden tapaaminen. Aapon kanssa kaveruus on mutkatonta. Kumpikin tietää, että toinen puolustaa, jos joutuu itse vaikeuksiin. Jössen kanssa minulla tulee usein kahnauksia. On helppoa olla kaveri silloin, kun toinen on mukava ja reilu. Kun ystävyydestä
seuraa ikävyyksiä, se on paljon työläämpää.
”Kaveri on kaveri joka tilanteessa”, sanoo vaari. ”Jos sanoo olevansa Jeesuksen kaveri tai uskovansa Jumalaan,
voi sekin aiheuttaa hankaluuksia tai kiusaamista.” Ihailen vaaria siinä, ettei hän häpeä sanoa, että uskoo Jumalaan ja hän on ystävä toisten halveksimille ihmisille. Hän käy tapaamassa ja auttamassa sellaisia vähän reppanoita laitapuolen kulkijoita, joiden luona on seurakunnan diakoni pyytänyt käymään.
Teimme yhtenä iltana Mirjamin kanssa popcorneja ja pikkupitsoja. Aapo tuli meille sitten viettämään leffailtaa.
Hän toi loput joulukarkkinsa jälkkäriksi. Katsoimme Aapon kanssa Raamatun Danielista kertovan piirretyn elokuvan. Se tarina on aika jännittävä. Muistatko sitä kertomusta? Siinä Daniel joutui aivan hirveään tilanteeseen,
kun hän piti kiinni uskostaan Jumalaan ja palveli häntä. Kerronpa juonen lyhyesti.
Daniel eli kauan ennen Jeesuksen syntymää eli Vanhan Testamentin aikana. Israelilaiset elivät vankeina toisen
kansan keskuudessa Babyloniassa. Jumalaa uskollisesti palveleva Daniel oli päässyt kuninkaan hovissa korkeaan
asemaan. Hänellä oli kadehtijoita, jotka eivät kuitenkaan onnistuneet syrjäyttämään Danielia, koska hän oli aina
rehellinen. Niinpä he juonittelivat häntä vastaan. He saivat houkuteltua kuninkaan laatimaan peruuttamattoman
lain, ettei kukaan saisi kolmeenkymmeneen päivään rukoilla ketään muuta kuin kuningasta. Lain rikkomisesta
seuraisi kuolemanrangaistus.
Daniel kuitenkin jatkoi elämäänsä entiseen tapaansa kiellosta välittämättä. Hän rukoili ja kiitti Jumalaa kolmesti
päivässä. Kateelliset miehet saivat Danielin tästä kiinni ja kantelivat asiasta kuninkaalle. Tämä ei voinut peruuttaa lakiaan, vaikka olisi halunnut! Hänen oli annettava heittää Daniel leijonien luolaan. Kuningas vietti unettoman yön pelätessään hänen puolestaan. Seuraavana aamuna kuningasta odotti yllätys, sillä Daniel oli selvinnyt
leijonien luolassa vahingoittumattomana. Jumala varjeli Danielia. Sen sijaan hänen vainoojansa saivat rangaistuksen. Tässä toteutui niin kuin saduissakin, että paha sai palkkansa.
Koulun ilmoitustaululla oli mainos seurakunnan toimintaillasta. Nyt korona-aikana sinne pitää ilmoittautua ja
osallistujamäärä on rajattu. Joku oli kirjoittanut julisteen päälle, että vain nössot ja tyhmät uskovat Jumalaan.
Sekunniksi tuli itsellekin mieleen, että taidan jättää illan väliin, ettei mua aleta kiusata. Sitten muistin, miten Daniel palveli Jumalaa seurauksista välittämättä. Ja sitä paitsi, niissä illoissa on aina ollu hauskaa! Mua oikein hävetti se, miten menin ajattelemaan.
Donkkiksessa käsiteltiin ensimmäistä käskyä: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia”.
Ja sitten Late-ohjaaja kertoi Danielin tarinan kuvittamalla sen piirtäen. Juuri tästä kertomuksesta oli se katsomamme elokuva!
Sitten yksi ryhmä teki Danielista sarjakuvan, toinen räpin ja kolmas ryhmä teki ihmispatsaita. Niistä tuli tosi hyviä! Late sanoi, että Jumala haluaa uskollisuutta eikä laskelmointia. Ja Jumala pelasti oikeamielisen ja rohkean
Danielin. Kertomus löytyy Raamatusta Danielin kirjan 6. luvusta. Sieltä säki voit lukea sen!
Talviterveisin

Pietu

PYHÄSEIKKAILUTEHTÄVÄT tammikuu 2021
Tehtävä 1.
JOSKUS YSTÄVYYS ON HELPPOA, JOSKUS TAAS HANKALAA. PIIRRÄ TÄHÄN ALLE KUVA SIITÄ,
MILLAISIA JUTTUJA TYKKÄÄT TEHDÄ YHDESSÄ YSTÄVIESI KANSSA.

Tehtävä 2.
LUE PIETUN KIRJE UUDELLEEEN JA VASTAA NÄIHIN KYSYMYKSIIN:
1. MISSÄ MAASSA ISRAELILAISET ELIVÄT DANIELIN AIKAAN?
2. MISSÄ DANIEL OLI TÖISSÄ?
3. MIKÄ OLI RANGAISTUS KUNINKAAN UUDEN LAIN RIKKOMISESTA?
4. KUINKA MONTA KERTAA PÄIVÄSSÄ DANIEL RUKOILI?
5. MINNE DANIEL VIETIIN, KUN HÄN RIKKOI KUNINKAAN LAKIA?
6. MILLAISENA DANIEL LÖYDETTIIN AAMULLA?
7. MIKÄ DANIELIN KERTOMUKSESSA LOPUSSA SAI PALKKANSA?

