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Luba: Teie võite koopeerida või trükkida  
selle juttu, peasi et ei müü juttu. 



Taaniel ja tema kolm sõpra elasid 
Iisraelis.  Ühel päeval suur kuningas 
tuli kodumaale ja võttis kõik targad 
noored mehed ära oma kodumaale. 



Kuningal oli tohutu pikk nimi - 
Nebukadnetsar - ja ta elas  
kauges riigis nimega Paabelis.  



Noormehed said väga hästi läbi 
Paabelis.  Kuningas oli valinud 
targemaid ja parimad noormehi  
iga riigist maailmas. 



Ta kavatses neid koolitada Paabeli 
keeles, et nad võiksid saada tema 
sulasteks ja aidata tal valitseda 
kuningriiki. 



Toit oli hea ka.  Noormehed sõid 
mida kuningas sõi.  Aga Taaniel ja 

tema sõbrad ei tahtnud süüa toitu, 
sest see oli pühendatud valede 

jumalate. 



Taaniel lubas et ta ei tee kunagi 
midagi oma Jumala vastu.  Iisraeli 

Jumal oli käskinud Tema inimestele 
et ei tohtinud midagi teha 

ebajumalatega või 
 valede jumalatega. 



Taaniel palus vastutav isikult oma 
koolituses lubada et mitte süüa 
kuninga toitu.  Kui kuningas oleks 
seda avastanud, ta oleks  
olnud väga vihane.   
Aga Jumal oli  
teinud, Taanieli  
lemmikuks  
selle  
inimesele. 



Ta nõustus andma Taanielile ja tema 
sõbradele proovi.  Kümme päeva nad 
söivad ainult köögivilja ja jõid ainult 
vett. 



Kümne päeva lõpul Taaniel ja tema 
sõbrad tundusid palju tervislikumad 
kui kõik teised noored mehed, kes 
sõid kuninga toitu.  Nii neil lubati 
suia köögivilja ja vett. 



Need noored mehed austasid 
Jumalat.  Ja Jumal austas neid. 



Jumal andis neile teadmisi ning 
oskusi, mida nad olid õppinud ja 
Taanielil oli tarkust mõista kõiki 
nägemusi ja unistusi. 



Pärast kolme 
 aastat Paabeli 

 koolis, kõik noored 
 mehed esitati kuninga 

 Nebukadnetsarile. 
  Ta valis Taanieli ja 

 tema kolm sõpra 
 kui parim 

                                      neist 
                                    kõigist. 



Tegelikult Kuningas 
 avastas, et Taanielil oli 

 rohkem tarkust kui 
 kõigil targad mehed 

 tema kuningriikis. 



Üks öö, kuningal oli halb unenägu.  
Ta kutsus oma võlurid, astroloogid 
ja nõiad et tulla ja seista tema  
ette.  Ja kuningas  
ütles: "Ma olen  
unistanud  
unistuse ja  
minu vaim  
tahab  
mõista  
unistust." 



Targad vastasid: "Kuningas elagu  
igavesti!  Rääkige oma  
teenistujatele  
unistusest, ja  
me ütleme  
mida see  
tähendab." 



Kuningas vastas: "Ei!  Rääkige mulle, 
mida ma unistasin ja mida see 
tähendab.  Kui teie seda  
ei tee, siis ma lõikan  
teid tükkideks ja  
põletan teie maju!   
Aga kui teie mulle  
ütlete  
unistuse  
ja mida see  
tähendab," … 



… kuningas jätkas, "saate  
kingitused ja hüved ja  
suur au."  Muidugi,  
ükski tark ei  
saanud öelda  
kuninga unistuse. 



Kuninga targad ütlesid kuningale: "Ei 
ole mees maa peal kes seda saab 

teha mida sa küsid.  Ainult jumalad 
saavad seda teha, ja nad ei 

 ela maal." 



Kuningas sai väga kurjaks.  "Hävita 
kõik Paabeli targad!"  Ta käskis.  



Kui sõdurid tulid Taanielile, 
ütles ta Ellasarile  
kuninga kaptenile:  
"Miks kuningas  
hävitab kõike  
tarkaid?"   
Siis Ellasari  
ütles Taanielile  
kõike, mis oli  
juhtunud. 



Taaniel läks kuningale.   
Ta palus rohkem aega,  
et ta võiks öelda  
kuningale tema  
unistuse ja  
tähenduse.  



Taaniel läks koju  
ja rääkis kõike oma 
sõbradele Sadrakile, 
Meesakile ja 
Abednegole. 



Taaniel ei teadnud, mis 
unes oli või mida see 
tähendas, aga ta teadis 
Keegi kes teab kõike. 



See keegi on Jumal.  
Niisiis, Taaniel ja tema 
sõbrad palvetasid.  



Jumal näitas Taanielile unenägu ja 
selle tähendust.  Taaniel õnnistas 

taeva Jumalat, öeldes: 



"Kiidetud olgu Jumala nime ikka ja 
igavesti, tarkust ja vägi on Temal." 



Taaniel kiirustas kuninga juurde ja 
ütles talle: "On Jumal taevas, kes 

paljastab saladusi." 



Ta rääkis kuningale, mida 
 ta oli unistanud ja mida 

 unenägu tähendas.  



Kui kuningas  
Nebukadnetsar  
kuulis unenäo ja selle  
tähenduse, ta kukkus  
Taanieli ette  
ja ütles: 



"Tõesti, teie Jumal  
on jumalate Jumal ja  
kuningate Issand ning  
saladuste paljastaja,  
sest sa said  
paljastada  
selle  
saladuse!" 



Siis kuningas tegi Taanieli tähtsaks  
meheks ja andis temale palju  
kalleid kingitusi.  Ta tegi  
temast valitseja üle  
kogu Paabeli provintsi,  
ja peadirigent  
üle kogu  
Paabeli  
tarkade.  



Taaniel Vangistuses 
 

 Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Taaniel 1-2 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad  
valgust."  Laulud 119:130 



Lõpp 



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane 
on Jumal kes meid tegi ja tahab et meie 

tundme Teda.  
Jumal teab et meie oleme teinud halba asju 

mida Tema kutsub pattuks.  Pattude 
karistus on surm, aga Jumal armastab meid 

nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 
Jeesust, et risti peal surra meie pattude 
eest.  Siis Jeesus tuli tagasi ellu ja läks 

tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud Jeesust 
ja palud et Tema andeks annamb sinu 

pattud, siis ka nii Tema teeb!  Tema tuleb 
ja hakkab elama sinu sees ja sina siis elad 

Temaga igavesti. 



Kui usud et see on tõesti õigus, ütle 
Jumalale niimodi: 

 
Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, 
ja saabusid meheks et surra minu pattudele 
ja nüüd elad jällegi.  Palun tule minu ellu ja 

anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  

Aita mind sind kuulata ja ella nagu olen Sinu 
laps.  Aamen. 

Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  
Johannesse Evangeelium 3:16 
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