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Pyhäkouluseurat 
 

DANIEL LEIJONIEN LUOLASSA (Riitta Yliluoma) 

*Kertomuksen alussa keskustellaan lasten kanssa ja vastataan lasten kysymyksiin. Lapset esittävät leijonia 
(pyhäkoulun alussa voidaan askarrella vaikka leijonanaamareita) ja enkeleitä. Lapset istuvat kankaista 
rakennetussa luolassa kertomuksen ajan. Kertomuksen loputtua lapset voivat halutessaan jatkaa 
leikkimistä luolalla. 
 
Mukaan: 

• Ruskea kangas 
• Leijonanaamarit 
• Enkelin siivet 

 
Tänään me tarvitsisimme tänne eteen luolan. Voisikohan näistä tuoleista ja kankaista rakentaa luolan. Kuka 
voisi tulla auttamaan minua. Me tarvitsemme ison luolan. Kukahan tuolla luolassa voisi asua? Siellä asuu 
leijona. Haluaisiko joku tulla leijonaksi tänne luolaan. Tänne voisi tulla toinenkin leijona. Kuka haluaisi tulla? 
Jos tuonne nyt joutuisi ihminen ja luolan suuaukko pantaisiin kiinni, miten sille ihmiselle kävisi? Varmasti 
ihmiselle kävisi tosi huonosti, mutta entäpä sitten kun luolassa on leijonien lisäksi myös enkeli. Haluaisiko 
joku teistä pukea nämä siivet ja tulla tänne enkeliksi? Mitähän leijonille tapahtuu kun enkeli saapuu luolan 
suulle. Leijonat rauhoittuvat ja käyvät rauhallisesti makaamaan. Enkelikin voi istahtaa siihen lattialle 
pitämään huolta leijonista.  
 
Raamatussa kerrotaan tapahtumasta, missä eräs mies joutui leijonien luolaan ja enkeli auttoi häntä. 
Miehen nimi oli Daniel. Hän oli kuninkaan ystävä ja tärkeä mies kuninkaan hovissa. Danielin työkaverit 
olivat kateellisia Danielille, koska kuningas piti hänestä. Niinpä he päättivät keksiä keinon, miten Danielista 
päästäisiin eroon. He tiesivät, että Daniel uskoi Jumalaan ja rukoili joka päivä. Miehet menivät kuninkaan 
luo ja ehdottivat kuninkaalle, että hän säätäisi lain, ettei kukaan saanut rukoilla ketään muuta kuin 
kuningasta itseään. Jos joku rikkoisi lakia, hänet tulisi heittää leijonien luolaan. Kuninkaasta ajatus kuulosti 
oikein hyvältä ja hän sääti tuollaisen lain. Sen jälkeen Danielin työkaverit menivät Danielin asunnon 
ulkopuolelle ja mitähän he siellä näkivät? Daniel oli jokapäiväiseen tapaansa rukoilemassa, juttelemassa 
Jumalalle. Kun työkaverit huomasivat tämän, he juoksivat kuninkaan luo. He kertoivat kuninkaalle, mitä 
olivat nähneet. Kuningas tuli hyvin surulliseksi, Danielhan oli hänen ystävänsä. Mutta kun hän oli kerran 
tehnyt tuollaisen lain, oli rangaistustakin noudatettava. Kuningas vei Danielin leijonien luolaa, mutta 
matkalla hän sanoi Danielille: ”Pelastakoon sinun Jumalasi sinut leijonien kidasta.” Seuraavana aamuna 
kuningas juoksi luolalle ja jo kaukaa hän huuteli Danielia. Mitähän Danielille oli tapahtunut? Jumala oli 
lähettänyt enkelin Danielin avuksi ja hän ei ollut saanut naarmuakaan. 
 
Enkeliaiheinen laulu. Esim. Enkelijumppa Kirkkomuskari- kirjasta tai Lasten virsi 2012 nuerot 43.-47. 
 

    Riitta Yliluoma 18.9.2012 
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