
Daniel ja Belsassarin pidot (Dan. 5) 
(Kuvat Lastenmission Daniel vahva Herrassa – materiaalista) 

 

Johdanto:  

Jos ois mahdollista, että laittaisin videotykin johdon sun korvaan ja tuolla valkokankaalla näkyisi kaikki se mitä 

sä ajattelet, niin saisinko laittaa johdon sun korvaan? Suostuisitko paljastamaan ajatuksesi? 

 

Keistä Raamatun henkilöistä on puhuttu viime kerralla? Daniel ja sen ystävät, kuningas Nebukadnessar. Nyt 

ollaan tilanteessa, että Nebukadnessar on jo kuollut, valtaan kuninkaaksi oli noussut Belsassar. Ja Danielkin 

on jo vanha mies.  

 

Kuva1 

Kuningas Belsassar järjesti suuret juhlat hoviväelleen. Kaikki tärkeimmät ihmiset oli paikalla.  Mutta mitä ta-

pahtui samaan aikaan palatsin ulkopuolella, tai oikeastaan kokokaupungin muurien ulkopuolella? > Vihollis-

armeija piiritti kaupunkia, ne uhkasivat vallata sen. Mitenkä kuningas pystyi samaan aikaan järjestämään juh-

lat, kun koko kaupunki oli vaarassa?  

 

Kuningas varmaan luotti, että onhan kaupungissa korkeat, jykevät muurit, ei viholliset pääse sisään. Ei oo 

mitään tarvetta puolustautua ja ehkä hän luotti, että heillä on kaupungissa ruokaa, vettä ja kaikkea muuta 

ihan tarpeeksi, vaikka piiritys kestäisi pitkäänkin. Kyllä me pärjätään, sen kun vaan juhlitaan – ei pelota yh-

tään. Ja ehkä hän järjesti ne juhlatkin, siksi että hän halusi näyttää muille, ettei häntä pelottanut.  

 

Kuva 2 

Sit kuningas haetutti juhliin kultaiset ja hopeiset astiat, jotka oli tuotu Jerusalemista, Jumalan temppelistä. Ja 

niin kuningas ja ylimykset joivat niistä. Vaikuttaa siltä, että Belsassar uhmasi Jumalaa. Hän ei ainakaan yhtään 

kunnioittanut Jumalaa.  Sillä ne astiat oli tarkoitettu Jumalan palvelemiseen, mutta nyt kuningas Belsassar ja 

ylimykset joivat niistä omissa juhlissaan ja ylistivät epäjumalia, itse tehtyjä ja keksittyjä jumalia, jotka ei mi-

tään näe, eikä kuule, eikä ymmärrä. 

 

Heillä oli hurjat juhlat. He eivät ainoastaan väheksyneet vihollisen armeijaa, joka heitä piiritti, vaan he vähek-

syivät todellista, elävää Jumalaa. Belsassar tahtoi jostain syystä näyttää omaa suuruuttaan. Kun he käyttivät 

temppelistä vietyjä kulta- ja hopea-astioita ylistääkseen omia jumaliaan, he asettuivat samalla Jumalaa vas-

taan. Se oli todella väärin.  

 

Ehkä ajattelet: ”En koskaan tahtoisi asettua Jumalaa vastaan, niin kuin Belsassar.” Mutta aina kun kuljet oman 

tahtosi mukaan sen sijaan, että tottelisit Jumalan käskyjä, toimit Jumalaa vastaan. Raamatussa Jumala sanoo, 

että ”Jos te rakastatte minua, niin te pidätte minun käskyni.” Pystyykö joku pitämään kaikki Jumalan käskyt? 

Tekemään aina oikein? Ei. Jokainen meistä on syntinen, rikotaan Jumala vastaan ja tarvitaan anteeksiantoa.  

Tiedätkö muuten miksi kissa käyttäytyy kissan lailla, eikä jäniksen? Syntynyt kissaksi – sinä olet syntynyt syn-

tiseksi.  

 

Mutta siellä Belsassarin hurjissa juhlissa meno jatkui, välittämättä vihollisesta, välittämättä elävästä Juma-

lasta - kunnes yhtäkkiä tapahtui jotain erikoista! 

 

Kuva 3 

Dan. 5:5  

> Käsi kirjoitti tekstin, jota kukaan ei ymmärtänyt.  

> Mitä kuningas reagoi siihen? > jae 6!  Miksi? Mikä kuningasta pelotti? 



Minä säikähtäisin jo tuota kättä, kirjoitusta. Mutta se ei ollut Belsassarin suurin pelko ja hämmästys. Tajusiko 

kuningas tehneensä jotain väärin? Pelkäsikö kuningas, että joku peitelty salaisuus paljastuisi? 

 

Onko paljastumisen pelko myös minun ja sinun suurin pelko? Kun omatunto kolkuttaa ja muistuttaa, että 

olet tekemässä tai olet tehnytt jotain väärää, niin pelkääe, että entäs jos joku muu saa tietää siitä. Entäs jos 

kaverille paljastuukin mun pahat ajatukset, ne näkyis tuossa valkokankaalla tai paljastuis. 

 

Ehkä Belsassar pelkäsi, että teksti, jota kukaan ei ymmärtänyt, sisältäisi peitellyn salaisuuden, jota hän ei 

missään nimessä halunnut itsestänsä paljastaa.  Kuningas kuitenkin tahtoi saada selville, että mitä teksti tar-

koitti. Kovalla äänellä huutaen kuningas käski tuoda eteensä loitsupapit, kaldealaiset viisaat ja manaajat, sa-

malla tavalla kun Nebukadnessar silloin kun hän oli nähnyt unta, jota ei ymmärtänyt... >Kuningas vielä lupasi, 

että jae 7… Eli lupas pääministerin paikan ja hienot vaatteet. 

 

Mutta jos Belsassar pelkäsi salaisuutensa paljastumista, niin miksi hän kuitenkin halusi saada selville tekstin 

sisällön? Mietipä, miten itse olisit tuossa tilanteessa toiminut? Etkö olisi halunnut tietää, että mitä seinällä 

luki? Ihan varmasti. 

 

Entäs jos se olisikin jotain positiivista tai vaikka neuvo siihen, kuinka ne kaupunkia piirittävät viholliset voitet-

tas. Omat riskinsä viestin selvittämiseen liittyi, mutta selvitettävä se oli.  

 

Kuva 4 

Kukaan kuninkaan viisaista ei kuitenkaan pystynyt lukemaan kirjoitusta eikä heillä ei ollut aavistustakaan siitä, 

mitä sanat tarkoittivat. Kuningas huolestui vielä enemmän, ja varmasti kaikki juhlavieraat olivat hyvin pelois-

saan ja ymmällään. 

 

Miksi kukaan ei osannut lukea tekstiä? > se oli viesti Jumalalta, ja ne selittäjät, ja viisaat palvelivat epäjumalia, 

ei todellista Jumalaa, jonka on kaiken viisauden lähde. He eivät voineet ymmärtää elävän Jumalan viestiä. 

 

Onko Jumalan antamat viesti ymmärrettäviä? Mistä sinä voit lukea, mitä Jumala haluaa sulle sanoa?> Raa-

mattu on selkeä, että lapsikin ymmärtää, Lue Raamattu rukoillen, pyydä Jumalaa puhumaan, niin Jumala kyllä 

auttaa sua ymmärtämään, mitä hän sulle haluaa sanoa. Jumala ihan oikeasti puhuu sanansa kautta, jos tahdot 

uskoa ja kuulla häntä. 

 

Rttu kertoo, että juhlasaliin tuli leskikuningatar, joka oli kuullut keskustelut ja hän sanoi kuninkaalle: "Älä 

antaudu pelon valtaan, sinun valtakunnassasi on mies, jossa asuu pyhien jumalien henki. -- hänellä on taito 

ja viisaus selittää unia ja ratkaista arvoituksia ja ongelmia. Kutsuttakoon nyt hänet tänne. Hän osaa selittää 

tämän kirjoituksen.” Kuka se on? - Vanha kuningatar muisti, että Daniel osasi auttaa entistä kuningastakin, 

Nebukadnessaria.  

 

Kuva 5 

Niinpä Daniel tuotiin kuninkaan eteen ja Kuningas sanoi: loitsupapeista ja viisaista ei ollut kirjoituksen selit-

täjäksi -  voitko sinä selittää tämän. Ja lupasi Danielille sen pääministerin paikan ja kultakäädyt ja muut hie-

noudet. Mitäs Daniel tuumasi? 

 

Kieltäytyi lahjoista, mutta lupasi lukea tekstin ja kertoa selityksen. Danielia ei kiinnostanut sen enempää kulta 

kuin valtakaan, mutta totuudesta ja sen välittämisestä hän oli kiinnostunut. Hän oli kiinnostunut Jumalan 

Sanasta. 



Olisiko sinusta helppo kieltäytyä (väärästä) kunniasta ja lahjoista, niin kuin Daniel teki? Se ei aina ole helppoa, 

mutta se on oikein. Jumala oli Danielin kanssa ja auttoi häntä.  

 

Daniel halusi kertoa kuninkaalle jotain muutakin, ennen seinällä olevan kirjoituksen selitystä. Hän halusi Bel-

sassarin tietävän, ettei ihminen voi vastustaa Jumalaa ja selvitä siitä ilman rangaistusta. Kaikesta synnistä 

seuraa rangaistus, myös tänä päivänä, meidän kohdalla. Daniel kertoi, kuinka edellinen kuningas, Nebukad-

nessar oli ylpistynyt ”Sen suuruuden vuoksi, jonka hän oli Jumalalta saanut” ja hän joutui kärsimään siitä 

rangaistuksen. Sit hän jatkoi, että sinä, Belsassar tiesit tästä kaikesta, mutta siitä huolimatta et ole nöyrtynyt, 

vaan olet asettunut vastaan elävää Jumalaa.  

 

Joten syy seinällä olevaan kirjoitukseen on kuninkaan ylpeys, joka näkyy Jumalan temppeliastioiden häpäise-

misenä ja epäjumalien palvomisena.  Daniel sanoi kuninkaalle, että Jumalaa jonka kädessä on sinun elämä ja 

kohtalo, sinä et ole kunnioittanut. Siksi Jumala näki hyväksi lähettää käden piirtämään tämän kirjoituksen. 

Mutta mitä siellä seinällä sitten luki? 

 

Kuva 6 

'Mene, mene, tekel u-farsin.’ 

'Mene' merkitsee, että Jumala on laskenut sinun kuninkuutesi päivät ja tekee niistä lopun. Eli että Belsassar 

ei saa enää jatkaa kuninkaana.  

'Tekel' merkitsee, että sinut on vaa'alla punnittu ja kevyeksi havaittu. Daniel selitti, ettei Belsassar tehnyt, 

mitä Jumala odotti häneltä. Jumalan uhmaaminen osoitti, että kuningas oli kaukana siitä, mitä Jumala häneltä 

odotti. Hän oli kevyt Jumalan silmissä.  

'U-farsin' merkitsee, että sinun valtakuntasi jaetaan ja annetaan muille, meedialaisille ja persialaisille. 

Eli Jumala kertoi kuninkaalle, että kuningas on toiminut väärin, tehnyt syntiä ja siitä seuraa rangaistus. Hän 

menettää kuninkuutensa, hänen valtakuntansa jaetaan muille.  Ja tämän kuultuaan hän antoi Danielille sen, 

mitä oli luvannut.  

 

Kun kuningas kuuli tuomionsa, Hänellä olisi ollut vielä mahdollisuus nöyrtyä, tunnustaa, että on erehtynyt, ja 

pyytää anteeksi. Ja uskoa Jumalaan. Mutta tekiköhän niin? Ei. Kuningas ei katunut. Seuraavan yönä kuningas 

kuoli ja valtakunta valloitettiin 

 

Ollaankos me, sinä ja minä, valmiita tunnustamaan syntimme ja tekemään parannus? 

 

Kuva: Jeesuksen risti ja tyhjä hauta 

Jeesusta ei havaittu kevyeksi. Hän teki sen, mikä oli Hänen tehtävänsä, hän toteutti Jumalan suunnitelman 

elämällään. Hän rakasti sua niin paljon, että kärsi ristillä sun tähtesi, ettei sinun tarvitse kärsiä rangaistusta 

sinun synneistäsi, mikä sulle kuulusi, kun vain nöyrryt Jumalan eteen ja tunnustat syntisi, ja uskot Jeesukseen, 

niin saat kaiken anteeksi.  

 

Sen tähden sun ei tarvitse pelätä sitä, että Jumala näkee kaiken, vaan se on hyvä asia, ettei me voida mitään 

salata. Sillä silloin kun tajuat tehneesi väärin, sä saat rohkeasti sen tunnustaa Jeesukselle, sillä sä saat varmasti 

anteeksi ja mikään ei sitten enää paina. Jumalan rakkaus sinua kohtaan on aina paljon suurempi kuin mitkään 

mokasi. Jumala sanoo, Jer, 31:3 Eli sellaisella rakkaudella mitä kestää aina.  

 

 

 

 

 


