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Daniel asui kolmen ystävänsä kanssa Israelissa.  
Eräänä päivänä suuri kuningas tuli heidän 
kotimaahansa ja vei kaikki viisaat nuoret miehet 
omaan maahansa.  Kuninkaalla oli tosi pitkä nimi – 
Nebukadnessar – ja hän asui kaukaisessa  
Babylonian maassa. 



Nuoria miehiä kohdeltiin erittäin hyvin Babyloniassa.  
Kuningas oli valinnut parhaimmat ja älykkäimmät 
nuoret miehet jokaisesta maasta.  Hän aikoi opettaa 
heille Babylonian kielen niin, että heistä voisi tulla 
hänen palvelijoitaan ja he auttaisivat häntä 
hallitsemaan valtakuntaa. 



Ruokakin oli hyvää.  Nuoret miehet söivät mitä 
kuningas söi.  Mutta Daniel ja hänen ystävänsä eivät 
halunneet syödä sitä ruokaa, koska se oli uhrattu 
epäjumalille.  Daniel oli luvannut ettei hän koskaan 
tekisi mitään Jumalaa vastaan.  Israelin Jumala oli 
kieltänyt kansaansa olemasta missään tekemisissä 
epäjumalien kanssa.  



Daniel pyysi hänen koulutuksestaan vastaavalta 
henkilöltä lupaa olla syömättä kuninkaan ruokaa.   
Jos kuningas kuulisi asiasta, hän olisi hyvin vihainen.  
Mutta Jumala oli auttanut Danielia pääsemään tuon 
miehen suosioon. 



Hän suostui tekemään Danielille ja hänen ystävilleen 
kokeen.  Kymmenen päivän ajan he söisivät vain 
vihanneksia ja joisivat vettä.  Kymmenen päivän 
kuluttua Daniel ja hänen ystävänsä olivat 
terveemmän näköisiä kuin ne muut nuoret miehet, 
jotka olivat syöneet kuninkaan ruokaa.  Niinpä he 
saivat jatkaa vihannekset ja vesi ruokanaan. 



Nämä nuoret miehet kunnioittivat Jumalaa.  Ja 
Jumala kunnioitti heitä.  Jumala antoi heille tietoa 
ja taitoa oppimiseen, ja Danielilla oli taito  
ymmärtää näkyjä ja unia.  



Kun kolmen vuodet opinnot 
Babyloniassa olivat päättyneet, 
nuoret miehet vietiin kuningas 
Nebukadnessarin eteen.  Hän 
valitsi Danielin ja hänen kolme 
ystäväänsä ylitse muiden.  Itse 
asiassa kuningas sai selville, 
että Danielilla oli enemmän  

viisautta kuin kellään 
valtakunnan 

 viisaista  
miehistä.  



Eräänä yönä kuningas näki pahaa unta.  Hän kutsui 
loitsupapit, enteiden selittäjät ja noidat luokseen.  
Kuningas sanoi, “Olen nähnyt unen, ja minun on 
saatava tietää, mitä se merkitsee.”  Viisaat miehet 
vastasivat, “Ikuisesti eläköön  
kuningas!  Esitä uni  
palvelijoillesi niin  
me kerromme  
sen selityksen.” 



Kuningas vastasi, “Ei!  Teidän pitää kertoa minulle, 
mikä se uni oli ja mitä se tarkoittaa.  Jos ette  
niin tee, teidät pilkotaan palasiksi  
ja talonne poltetaan!  Mutta jos  
kerrotte minulle uneni ja sen  
merkityksen,” kuningas jatkoi,  
“lupaan teille lahjoja ja  
palkintoja ja suuren  
kunnian.”  Ja tietysti  
kukaan  
viisaista  
miehistä ei  
osannut kertoa  
kuninkaalle, mikä  
hänen unensa oli.  



Kuninkaan viisaat miehet sanoivat hänelle, “Maan 
päällä ei ole ihmistä, joka voisi kertoa kuninkaalle 
sen, mitä hän tahtoo.  Vain jumalat pystyvät siihen, 
ja he eivät asu maan päällä.”  Kuningas suuttui.  
“Surmatkaa kaikki Babylonian viisaat!” hän käski.  



Kun sotilaat tulivat hakemaan  
Danielia, hän sanoi Arjokille,  
kuninkaan henkivartijoiden  
päällikölle, “Miksi kuningas  
haluaa tuhota kaikki viisaat?”   
Silloin Arjok kertoi Danielille  
kaiken, mitä oli tapahtunut.   
Daniel meni kuninkaan  
eteen.  Hän pyysi lisäaikaa,  
jotta hän voisi kertoa  
kuninkaalle unen ja  
sen selityksen. 



Sitten Daniel meni  
asuinpaikalleen ja kertoi kaiken 
ystävilleen Sadrakille, Mesakille  
ja Abed-Negolle.  Daniel ei 
tiennyt, mikä se uni oli tai mikä 
sen selitys oli, mutta hän tunsi 
Jonkun, joka tietää kaiken.  Se 
Joku on Jumala.  Niinpä Daniel  
ja hänen ystävänsä rukoilivat. 



Jumala näytti Danielille unen ja sen merkityksen.  
Daniel siunasi taivaan Jumalaa ja sanoi, “Olkoon 
Jumala kiitetty ajasta aikaan, sillä yksin hänen on 
viisaus ja voima.”  Daniel kiirehti kuninkaan luo ja 
sanoi hänelle: “Taivaassa on Jumala, joka paljastaa  

salaisuudet.”  Hän kertoi kuninkaalle, 
 mikä hänen 

 unensa oli 
 ja mitä se 
 tarkoitti.  



Kun kuningas Nebukadnessar kuuli 
unen ja sen selityksen, hän kumartui 
Danielin eteen ja sanoi, “Totta on, 
että teidän jumalanne on jumalien 
jumala, kuninkaiden herra ja 
salaisuuksien paljastaja, sillä  
sinä olet pystynyt  
paljastamaan tämän  
salaisuuden.” 



Sitten kuningas nosti Danielin 
suureen arvoon ja antoi hänelle 
monia kalliita lahjoja.  Hän teki 
Danielista koko Babylonian 
maakunnan hallitsijan ja koko 
Babylonian viisaiden ylivalvojan. 



Daniel vankeudessa  
 

 Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

 Daniel 1 - 2  

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps. 119:130 



Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti. 
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen 
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

