
Daniel – nuori paineen alla 

Tavoite:   uskova lapsi kestää kaveripaineen, kiusaukset ja vaikeudet Jumalan avulla 

               etsijä näkee itsensä arvokkaana Jumalan omana. 

Johdanto:  videoleikkeen ja koulukirjaotteiden vertailua 

 l Jumala sallii painetta 

1. Painetta yhteiskunnassa  (Nebukadnessar valloittaa Jerusalemin Kuninkaallisesta ja ylimyssuvista 

kerätään nuoria Nebukadnessarille) 

2. Painetta kotona  (Pojat otetaan perheistään uuden kuninkaan palvelukseen) 

3. Painetta koulussa (Nuorille on tarkoitus antaa 3 v erityinen koulutus) 

4.  Paine kokeilla itseä vahingoittavia aineita. (Kuningas antaa omaa ruokaa ja viiniä) 

5. Painetta unohtaa Jumala ja palvella epäjumalia (Nuoret israelilaiset saavat uudet nimet (Jumala …) 

Painetta pitää pitää itseään arvottomana      

 

ll Mikä (Kuka) auttaa paineen alla 

6. Jumalan sana  ja päätös toimia sen mukaan (Daniel päättää olla syömättä kuninkaan ruokaa) 

7. Jumalan rakkaus: Olen korvaamattoman arvokas, Pyhän Hengen temppeli ja haluan pitää itseni 

puhtaana 

 (Daniel pyytää pääeunukilta lupaa olla syömättä kuninkaan ruokaa 

Pääeunukki pelkää henkensä puolesta) 

8. Jumalan antama viisaus: Kaveritaidot kotona ja koulussa: 

(Daniel pyytää kymmenen päivän koeaikaa ja syö vain vettä ja vihanneksia 

Jumala antaa Danielin päästä Eunukin suosioon. 

Neljä israelilaista saavat jatkaa dieettiään kolme seuraavaa vuotta) 

lll Paineen kestäminen palkitaan 

9. Kestävyyttä, täydellisyyttä eheyttä:  

(Jumala antoi taitoa, kykyä kaiken opin ja viisauden ymmärtämiseen. Daniel ja ystävät havaittiin 

kymmenen kertaa muita viisaammiksi) 

10. Ikuinen elämä  (Daniel pääsi kuninkaan hoviin ) 

 

Johdanto: 

DIA 1 
(Perhosvideon  (TV / ihmeiden Jumala http://www.tv7.fi/vod/player/?program=24657  

Perhoskohta alkaa 1:00:00  Kannattaa katsoa n. viisi minuuttia) vrt koulukirjan teksti perhosesta 

oravasta ja maailman synnystä. Koulukirjoista rengastetut sanat sopeutunut, surkastunut antavat 

ymmärtää, ettei Jumala luonut näitä eläimiä tällaisiksi)                          Mitä sinä ajattelet?   

DIA 2 
Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla: näkyvä on syntynyt 

näkymättömästä. Hepr 11:3 



Koulussa, uutisissa, ihmisten puheissa sanotaan paljon sellaista, mikä perustuu siihen ajatukseen, ettei 

Jumalaa ole. Kaikkeen etsitään selitys, jossa ei ole Jumalaa. Onko se järkevä selitys asioille? Ilman Jumalaa 

maailma ja kaikki, mitä meille tapahtuu, näyttää sattumalta. Uskon avulla näemme, että Jumala on 

suunnitellut maailman ja sinut. Hän antaa tarkoituksen myös vaikeuksille 

DIA 3 
Daniel oli nuori, joka joutui yhteiskuntaan, jossa hän joutui miettimään paljon tätä. Hänet vietiin kodistaan 

Jerusalemista Babyloniaan. 

Jumala antoi kaiken tapahtua. Hän antoi Danielin joutua monella tavalla vaikeaan tilanteeseen, paineen 

alle.  Pietari sanoo, ettei vaikeuksia pidä ihmetellä, ne kuuluvat elämään. (1 Piet 4: 12 Rakkaat ystävät, älkää 

oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan.) 

Joskus elämä voi tuntua niin vaikealta kuin olisi tulessa. 

DIA 4 
Daniel ja muut Jerusalemin asukkaat marssitettiin maahan, jossa palveltiin monia epäjumalia. 

Siellä Jumalan antamilla ohjeilla ei ollut mitään väliä. Lähimmäisen tai itsensä rakastaminen ei ollut 

tärkeää. Yhtäkkiä kaikki oli toisin. Onko helppoa olla ainoa joka toimii toisin silloin kun ympärillä 

toimitaan mielestäsi väärin? (Esim. kiusaamistilanne?) 

Jos toinen vanhemmista kuolee tai jättää perheen se on lapselle ja nuorelle ja aikuisellekin yksi 

elämän suurimmista koettelemuksista. Daniel joutui samalla eroon molemmista vanhemmistaan.  

DIA5 
Kuningas Nebukadnessar käski Aspenaasia hänen henkilökuntansa päällikköä valitsemaan 

vangeista parhaat nuoret miehet. Hän antoi vielä tarkemmat ohjeet, että saisi mahdollisimman 

hyviä palvelijoita hoviinsa. Aspenasin piti valita nuoria, jotka olivat kuninkaallisista tai ylhäisistä 

perheistä. Heidän piti olla vahvoja, terveitä, hyvän näköisiä ja älykkäitä.   

Nämä nuoret pääsisivät kolmevuotiseen kouluun. Sinne otettiin myös Daniel ja hänen ystävänsä 

Hanaja, Misael ja Asarja. 

DIA 6 (nuolenpääkirjoitusta luvut 1-60) 
Koulussa opetettiin uutta kieltä ja kirjallisuutta. Babylonialaisten kirjallisuudessa käytettiin 10 

luvun sijasta kuuttakymmentä erilaista numeromerkkiä. Heillä oli käytössä 60 järjestelmä. Ja sieltä 

on peräisin myös meidän kellotaulumme, jossa tunti on jaettu 60 minuuttiin ja ympyrä 360 

asteeseen. Luultavasti Daniel ja muut opiskelijat oppivat paljon uutta matematiikasta He 

kirjoittivat nuolenpääkirjoitusta. Kaivauksissa on löydetty sen aikaisten koululaisten tehtäviä 

savitauluilla.  

Koulussakaan Daniel ei päässyt helpolla. Danielille opetettiin kirjallisuutta, jossa opetettiin 

tähtitieteen ja matematiikan lisäksi myös rukoilemaan loitsuja, tulkitsemaan enteitä ja 

tähtikuvioita. Meidän kouluissamme ei opeteta loitsujen rukoilua. Joudutko sinä kouluaineita 

opiskellessa miettimään, onko tämä Jumalan tahdon mukaista tai totta? 



( Jos joudut, on hyvä käyttää kalanruotoperiaatetta. Oletteko kuulleet siitä? Ei kalaakaan jätetä 

syömättä siksi, että siinä on ruotoja. Ruodot jätetään syömättä. Jos jostain asiasta on eri mieltä, 

kannattaa asiaa tutkia ja omaksua sen, minkä voi.) 

DIA 7 
Opiskelupaineiden lisäksi Danielille tuli ongelma koulun säännöistä. Aspenas ilmoitti, että heidän 

piti syödä ruokaa kuninkaan pöydästä ja juoda päivittäin viiniä. Suomalaisissa kouluissa ei tarjota 

meitä vahingoittavia aineita, mutta missä voi tulla paine kokeilla sellaista, mikä vahingoittaa? 

(tupakka huumeet, alkoholin humalakäyttö yms.) Lisää painetta oli tulossa. 

Kun nuoret olivat joutuneet eroon vanhemmistaan, heidät yritettiin saada unohtamaan myös 
Jumala. Danielin vanhempien aikana oli löydetty kauan kadoksissa olleet Jumalan kirjat ja käskyt. 
Danielin ja hänen ystäviensä vanhemmille oli ollut tärkeää antaa pojille nimet, jotka 
muistuttaisivat heitä aina Jumalasta. 

DIA 8 
 Daniel tarkoittaa Jumala on tuomarini 
Hanaja muistuttaa Herra on armollinen 
Asarja merkitsee Herra on auttanut. 
Misael tarkoittaa kuka kuuluu Jumalalle 
 
Pojat saivat Babyloniassa uudet nimet, joilla heitä koulussa kutsuttiin. Kolmen nimeen tuli 
epäjumalan nimi 

DIA8 (+ NAPSAUTUS) 
 Daniel (= Jumala on tuomarini) sai nimen  Beltesassar ( Belet suojelkoon kuningasta) 
Hanaja (=Herra on armollinen) sai nimen  Sadrak  (Minä pelkään Sadrukia) 
Asarja (Herra on auttanut) sai nimen         Abed-Nego (Nebo-jumalan palvelija) 
Misael(= kuka kuuluu Jumalalle)  sai nimen Mesak (vähäarvoinen) 
 
Misaelin nimen tarkoituksena oli saada unohtamaan, että he ovat arvokkaita. 
 
Olet ehkä saanut kuulla kotona tai koulussa tai harrastuksissa: Olet tyhmä, et osaa mitään. Sinusta 
ei ikinä tule mitään, luuseri, surkea. Sellaiset nimitykset eivät helpolla unohdu.   
 
Danielilla tuntui olevan enemmän painetta kuin kukaan voi kestää. Mitä silloin voi tehdä? On 
kiusaus valita viha ja katkeruus, syyttää Jumalaa ja ihmisiä kaikesta tai suostua kaikkeen mennä 
virran mukana ja antaa kaiken tapahtua, kun Jumalakin on sen sallinut. Daniel on meille hienona 
esimerkkinä siitä kuinka paineen alla voi toimia.  
 
ll Mikä (Kuka) auttaa paineen alla 

Daniel oli omassa maassaan saanut oppia tuntemaan Jumalan.  Tänä vuonna on opittu, että 

Jumala on rakkaus.  Hän on armollinen (Mitä se tarkoittaa?) Jumala on kaikkivaltias (?) Jumala on 

vanhurskas (?) Nyt nähdään, millaista on luottaa viisaaseen Jumalaan silloinkin kun on vaikeuksia 

ja kaikki tuntuu olevan pielessä. 



DIA 9 
Ps 119:9 on kysymys: ” Miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä ” (pitää tiensä puhtaana)  Siellä on 

myös vastaus: ”Siten, että noudattaa sinun sanaasi.”   

Danielista kerrotaan: (Dan 1:8) ”Daniel päätti ettei saastuttaisi itseään kuninkaan pöydän herkuilla 

ja viineillä” 

Toisten oli ehkä vaikea ymmärtää Danielin päätöstä. Daniel tunsi Raamatun ja Jumalan tahdon ja 

Mooseksen kirjassa oli tarkkoja ohjeita ruuanvalmistukseen. Siihen aikaan ne olivat jo ruuan 

säilymisen kannalta välttämättömiä. Ruoka oli ollut mukana myös epäjumalien palvontamenoissa. 

Näitä ruokia ei oltu valmistettu Jumalan ohjeen mukaan. Daniel halusi elää puhtaana Jumalan 

tahdon mukaan. Meillekin on tärkeää, ettemme toimi automaattisesti niin kuin kaikki muut.  Niin 

kuin Daniel mekin löydämme Jumalan tahdon Raamatusta 

Daniel ei myöskään halunnut viiniä joka aterialla. Mitä siitä voi seurata? (humaltumista, riitaa..) 

Misaelille oli annettu nimeksi vähäarvoinen. Israelilaisille pojille uskoteltiin, etteivät he ole 

arvokkaita. Miksi huolehtisi itsestä ja omasta terveydestä, jos ei ole arvokas. Ehkä sinäkin saatat 

sanoa mitä väliä, jos sinua käsketään huolehtimaan että on tarpeeksi vaatteita päällä.  Jumala on 

toista mieltä. Sinä olet korvaamattoman arvokas. Olet niin tärkeä ja rakas, että hän on 

mustasukkainen, jos joku muu on sinulle häntä tärkeämpää 

DIA 10 
1Kor 6:19 Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on 

Jumala antanut asumaan teissä. Te ette omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä 

hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne kunniaa Jumalalle. 

Missä meidät on ostettu? Jumala on maksanut sinusta kalleimman hinnan, että voisit saada 

anteeksi ja olla hänen omansa sekä tässä elämässä että kuoleman jälkeen. Olet tärkeä ja arvokas 

siksi, että Jumala rakastaa sinua. Siksi on väliä sillä, että haluat pitää elämäsi puhtaana ja pidät 

itsestäsi huolta. 

Jumala on antanut oman Pyhän Henkensä. Jumala ei tule automaattisesti tai pakolla meihin 

asumaan. Voimme pyytää häntä ja silloin olemme hänen omiaan ja voimme uskoa kaikki 

lupaukset, joita hän on antanut omilleen. 

DIA 11 
Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on 

suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Room 8:28  

Ilman Jumalaa vaikeudet ovat sattumia, joilla ei ole mitään merkitystä. Jumala kutsuu sinua 

omakseen elämään yhdessä Jumalan kanssa myös vaikeat asiat. Jumalalla on valta ja voima 

kääntää vaikeimmatkin asiat meidän parhaaksemme. 



DIA 12 
Daniel oli lujasti päättänyt pitää itsensä puhtaana. Vaikeissa tilanteissa tulee kiusaus olla 

välittämättä Jumalan tahdosta. Kuninkaan pöydän herkut varmaan näyttivät hyviltä. Olisi varmaan 

tehnyt mieli maistaa niitä. Danielia auttoi, että hän oli tehnyt päätöksen totella Jumalaa. 

Raamatussa kerrotaan, että Daniel ei ollut yksin päätöksensä kanssa. Jumala oli vaikuttamassa 

asioiden kulkuun. 

”Jumala oli antanut Danielin päästä ylieunukin suosioon ja ystävyyteen” (Dan 1:9) 

Daniel rakasti Jumalaa yli kaiken, hän ei  halunnut palvoa uuden nimensä mukaista epäjumalaa. 

Mitä muuta Jumala on käskenyt rakastaa? Kuka muistaa rakkauden kaksoiskäskyn? 

("Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. 38 Tämä on käskyistä 

suurin ja tärkein. 39 Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Matt: 

22:36-40) 

Ystävyydessä on tärkeää kohdella toista niin kuin toivoisi itseään kohdeltavan. Luultavasti Daniel 

kohteli näin ylieunukkia, kun heistä tuli ystäviä. Daniel pyysi Aspenasilta, että ei tarvitsisi toimia 

kuninkaan käskyn mukaan. 

Aspenas Danielin ystävä vastasi: 

”Kuningas itse on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne. Pelkään hänen näkevän, että 

kasvonne ovat kalpeammat kuin toisten teidän ikäistenne poikien, ja silloin minä teidän takianne 

joudun hengelläni vastaamaan asiasta kuninkaalle” (Dan 1:10) 

Mitä Daniel tekisi? Söisikö kuninkaan ruokaa vai olisiko syömättä kokonaan? Vaikeassa tilanteessa 

näemme usein vain kaksi vaihtoehtoa ja molemmat tuntuvat huonolta. Ja vaikeuksissa helposti 

rupeamme riitelemään. Emme heti näe kolmatta vaihtoehtoa. Jumala on viisas ja näkee kaikki 

vaihtoehdot. Jos meiltä puuttuu viisautta, sitä saa pyytää Jumalalta. Jumala on luvannut antaa 

viisautta, kun pyydämme sitä.  

(Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä 

Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta Jaak 1:5) 

Jumalan viisaudesta sanotaan: 

Ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää, 

sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta. Jaak: 3:17 

Danielilla on tällaista viisautta. Hän ei riitele vaan ehdottaa: 

Saisimmeko sentään koettaa kymmenen päivän ajan. Antakaa meille pelkkiä kasviksia syötäväksi 

ja vain vettä juotavaksi. Katsotaan sitten, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne pojat, jotka 

syövät herkkuja kuninkaan pöydästä. Tee sen jälkeen palvelijoillesi niin kuin parhaaksi näet. (Dan 

1:12) 

DIA 13 
Kuinka kävi? 

http://www.evl.fi/raamattu/1992/Matt.22.html#v38
http://www.evl.fi/raamattu/1992/Matt.22.html#v39


Valvoja suostui tähän ja antoi heille kymmenen päivää aikaa. 15 Kymmenen päivän kuluttua he 
näyttivät paljon terveemmiltä kuin ne pojat, jotka olivat saaneet ruokansa kuninkaan pöydästä. 16 
Niin valvoja jätti pois kuninkaan pöydän herkut ja juomaksi määrätyn viinin ja antoi heille vain 
kasviksia. 

Jumala antoi vaikeuksien tulla Danielille ja niitä on myös meidän elämässämme. Jumala auttoi 
Danielia ja on luvannut auttaa myös meitä. Raamatussa Jaakobin kirjeessä sanotaan: 

Pitäkää pelkkänä ilona kun joudutte monenlaisiin koetuksiin (Jaak 1:2) 

Vaikeat asiat sairaudet ja onnettomuudet eivät meitä ilahduta. Mikä vaikeuksissa voisi olla iloista? 

(Seuraavan tarinan voi jättää pois tai pitää loppuhartautena) 

DIA 14  
Vanha tarina kertoo kuninkaasta, joka halusi selvittää, onko hänellä uskollisia hyviä palvelijoita. 

Hän kysyi apua neuvonantajaltaan. Miten voisi selvittää kuka palvelijoista on uskollinen ja palkita 

hänet? 

Neuvonantaja keksi keinon ja ehdotti sitä kuninkaalle ja kuningas toteutti neuvonantajan idean 

heti seuraavana aamuna. Kaikki kuninkaan alamaiset menivät tehtäviinsä aamuisin erästä tiettyä 

tietä pitkin. Tielle oli tuotu suuri kivi. 

Aamulla valeasuun pukeutunut kuningas seurasi itse sivusta, mitä tapahtuisi, kun alamaiset 

suuntasivat päivän töihinsä. 

Ensimmäiset tulivat paikalle ja lannistuivat suuren kiven nähdessään. Hetken he katsoivat sitä 

lamaantuneina ja lähtivät laahustamaan takaisin kotiin yrittämättä tehdä mitään. 

Toiset kansalaiset yrittivät siirtää kiveä ja työntää sitä sivuun töihin päästäkseen. Kun kivi ei 

siirtynyt, he jäivät odottelemaan, jos joku muu tulisi ja tekisi asialle jotain. 

Osa kansalaisista alkoi raivota: Kuka hölmö tämän tähän on raijannut? Ei sitten ollut parempaa 

tekemistä?  Syyllistä etsittiin ja toisia haukuttiin ja syyteltiin. Mutta kivi pysyi paikallaan. 

Kiven luokse saapui lopulta köyhä talonpoika.  Hän mietti hetken, miten saisi kiven siirrettyä ja 

keksi hakea aasin apuun. Hän solmi köyden kiven ympärille ja sai aasin vetämään kiveä samalla 

kun talonpoika itse työnsi sitä tien sivuun.  Yllätys oli suuri, kun kiven alta paljastui suuri arkku, 

johon kuningas oli piilottanut palkinnoksi kultarahoja kaikkein uskollisimmalle palvelijalleen. 

         

 

Vaikeat asiat eivät itsessään ole iloisia, mutta niistä Jumalan avulla selviäminen on. Jumala on 

kätkenyt vaikeuksiin aarteita. Kun näemme vaivaa ja rukoilemme viisautta kaveripaineeseen ja 

riitoihin, voimme saada hyvän ystävän, kun näemme vaivaa kotona vanhempien  ja sisarusten 

http://www.evl.fi/raamattu/1992/Dan.1.html#v15


kanssa sovussa elämisessä, saamme aarteena ystäviä, jotka tuntevat meidät paremmin kuin muut. 

Kun etsimme Jumalaa, löydämme hänet ja opimme tuntemaan parhaan ja uskollisimman ystävän, 

joka meillä voi olla. 

Kun Jumalan kanssa yhdessä kestämme vaikeudet, Jumala palkitsee vaikeuksien kestämisen 

Pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että kun 

uskonne selviytyy koettelemuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä ja kestävyys johtakoon 

täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette vajaita miltään kohden. Jaak 1:2-3 

Mitä Danielille ja hänen ystävlleen seurasi näiden vaikeuksien kestämisestä? 

DIA 15 

Ja näille neljälle pojalle Jumala antoi taitoa ja kykyä kaiken opin ja viisauden ymmärtämiseen, ja 
Daniel osasi selittää kaikki näyt ja unet. Kuninkaan määräämän ajan mentyä umpeen ylieunukki 
vei kaikki pojat Nebukadnessarin eteen.  Kuningas puhui poikien kanssa, eikä koko joukosta 
löytynyt yhtäkään Danielin, Hananjan, Misaelin ja Asarjan vertaista, ja he pääsivät kuninkaan 
palvelukseen. Aina kun kuningas tiedusteli heiltä asiaa, joka vaati viisautta ja ymmärrystä, hän 
havaitsi heidät kymmenen kertaa paremmiksi kuin kaikki hänen valtakuntansa enteidenselittäjät ja 
loitsupapit. Dan 1:17-20 

Oliko Danielin loppuelämä paineetonta? Mitä tiedätte Danielin elämänvaiheista? Vaikeuksia tuli 
myös myöhemmin. Daniel oli oppinut kestämään ne Jumalan kanssa ja selvisi vahingoittumana 
mm. leijonien luolasta. 

 Daniel eli hovissa kuningas Kyyroksen ensimmäiseen hallitusvuoteen asti.  (Dan 1:21) 

Daniel pääsi kuninkaan hoviin palvelemaan. Jumalan kanssa vaikeuksista selviävälle on luvattu: 

DIA 16 

Autuas (onnellinen) se joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava 
voitonseppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. (Jaak 1:12)  

Kun elää tämän elämän Jumalan kanssa saa elää Hänen kanssaan ikuisesti taivaassa ilman paineita, 
kiusauksia, surua, kuolemaa tai muita vaikeuksia. Ennen sitä saamme elää uskoen ja luottaen 
Jumalan viisauteen ja Jumalan lupauksiin kaikissa tilanteissa. 

DIA 17  

Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Room 8:28 


