
Daniel – koetus (Dan 1.) 

(Kuvat Lastenmission Daniel -vahva Herrassa -materiaalista) 

 

Johdanto: Kuva pojasta karkkihyllyllä (löytyy tämän tekstin lopusta…) 

Mitä tuo kuva kertoo, missä tilanteessa tuo poika on? Karkkihyllyllä, ja tekis mieli karkkia, mutta ei oo rahaa 

tai ei halua käyttää vähiä säästöjään. Toisaalta hän ymmärtää, että on väärin varastaa, mutta toisaalta, tuntuu 

siltä, että ei kukaan huomaa eikä sen nyt kauppiaan rahoissa missään tunnu, jos hän yhden karkkipussin vie. 

Tai jos vielä kaverit on houkutellut tai sanonut, että sä oot ihan nönnö, jos et varasta. Poika on valinnan 

paikalla, valitseeko hän varastaa vai toimia rehellisesti. Ketä hän kuuntelee, kavereita vai totuutta. 

 

Mietipä, ootko itse ollut samantyylisessä tilanteessa? Mä luulen, että jokainen meistä on ollut. Jos ei karkki-

hyllyllä, niin jossain tilanteessa, missä on joutunut miettimään, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Onko 

ollut helppo valita oikein? Entä mitkä on ollut seuraukset, kun olet valinnut väärin, tehnyt typerästi? Entä kun 

oletkin toiminut rehellisesti ja oikein? (anna lasten vastata kuhunkin kysymykseen) 

 

Kartta, missä näkyy Israel ja Babylonia (löytyy mm. Lastenmission Uusi alka -starttipaketista) 

Danielin kirjan alussa Raamatussa, kerrotaan kuinka Babylonian (näytä kartasta) kuningas hyökkäsi Jerusale-

miin ja piiritti sen ja vei sieltä israelilaisia, ylhäisiä ihmisiä, pakkosiirtolaisuuteen eli vangiksi sekä ryösti Juma-

lan temppelin pyhiä esineitä.  

 

Raamattu sanoo, että Jumala antoi Babylonin kuninkaan käsiin nämä israelilaiset ihmiset ja esineet. Miksi? 

>Israelilaiset eivät totelleet Jumalaa, siksi heille kävi näin. Menettivät maansa ja joutuivat vangeiksi vieraan 

kansan keskuuteen. Profeetat, miehet, jotka kertoivat viestiä Jumalalta, olivat ahdistukseen ja itkuun asti 

varoittaneet kansaa etukäteen ja kehottaneet nöyrtymään ja pyytämään anteeksi Jumalalta ja uskomaan Ju-

malaan ja toimimaan Hänen tahtonsa mukaan, mutta heitä ei kuunneltu. Kansa ei uskonut Jumalaan. Mutta 

onneksi joukossa oli muutama, jotka uskoivat… 

 

Kuva1 

Babylonian kuningas Nebukadnessar käski siellä Babyloniassa palvelijoidensa päällikön valita israelilaisten 

joukosta kauniita poikia, joissa ei ollut mitään vammaa ja jotka olivat viisaita, älykkäitä ja oppivaisia, niin että 

he pystyisivät palvelemaan kuninkaan hovissa. Nämä pojat määrättiin kolme vuotta kestävään kouluun jossa 

mm. opetettiin Babyloniassa puhuttavaa Kaldean kieltä, ja kirjallisuutta. Koulutus tähtäsi sulautumiseen Ba-

bylonian alueen kulttuuriin, sen tapojen ja uskonnon omaksumiseen. Kaikki entinen tuli unohtaa.  

 

Heillä oli valvoja, joka valvoi heidän opiskelujaan ja elämäänsä. Kolmen vuoden koulun ja kasvatuksen jälkeen 

osa näistä pääsisi kuninkaan palvelukseen. 

 

Kuva2 

Näiden kouluun valittujen poikien joukossa oli Daniel ja hänen kolme ystäväänsä Hananja, Misael ja Asarja. 

(laita nimet näkyviin) Mutta he eivät saaneet pitää omia nimiäänkään vaan heille annettiin uudet nimetkin 

siellä uudessa maassa. Danielista tuli Beltesassar, Hananjasta Sadrak, Misaelista Mesak ja Asarjasta Abed-

Nego. (vaihda uudet nimet näkyviin) Nämä nimet, mitä he saivat, sisälsivät epäjumalten nimiä. Tai muuten 

alentavia nimiä. Misaelin nimi tarkoitti: kuka kuuluu Jumalalle, mutta kun sen nimeksi annettiin Mesak, niin 

se tarkoitti, että ”olen vähäarvoinen”.   

 

Miltä tuntuis, jos joku muu vaihtais sun nimen, johonkin epäjumalan nimeen tai muuten alentavaan nimeen? 

Onnista tulis onneton. Aika karmeeta!!! 



Se oli kaikille tuollakin todella vaikeaa, kun olisi pitänyt kieltää ja unohtaa kaikki oma, omat tavat, oma usko, 

oma kieli, mitä puhui ja vielä oma nimi ja se millainen itse on. Mutta ei siinä ollut vaihtoehtoja, kun kuningas 

määräsi, niin kaikkia piti toimia niin… Vai oliko? 

 

Kuva3 

Kuningas määräsi pojat myös syömään kuninkaan pöydästä, syömään niitä ruokia joita kuningas söi ja juo-

maan niitä juomia, joita kuningaskin joi.  Ja näin Kuningas lupasi pitää huolta heistä. Eikö kuulosta hienolta? 

Kuninkaalla varmasti oli tarjolla herkkuja, eikä ollut huolta, etteikö ruoka riittäisi… 

 

Onko kaikki, mitä meille luvataan antaa, hyväksi meille? 

Danielin ja ystävien usko Jumalaan koeteltiin heti. Raamattu kertoo, että Dan. 1:8 > Miksi? Ne kuninkaan 

ruoat olivat epäjumalille uhrattuja ruokia eli ruoasta kiitettiin epäjumalia. Siinä toimittiin vastoin Jumalan 

tahtoa. 

 

Daniel uskoi oikeaan, elävään Jumalaan, eikä halunnut totella ihmistä, eikä kiittää ruoasta epäjumalia. Raa-

mattukin sanoo, että ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Apt. 5:29 (Laita r-kohta näkyviin) 

Kumpaa sinä tottelet mieluummin, ihmistä vai Jumalaa? 

 

Kuva4 

Jumala antoi Danielin päästä heidän valvojansa suosioon ja ystävyyteen. Ja niinpä Daniel esitti pyynnön val-

vojalle, ettei heidän tarvitsisi syödä kuninkaan ruokia. Saiko hän siihen luvan? Valvoja sanoi Danielille, että 

kuningas itse on määrännyt heidän ruokansa ja valvoja pelkäsi, että jos kuningas huomaa, ettei häntä totella, 

hän joutuu vastamaan siitä pahimmassa tapauksessa hengellään, eli hänet voidaan tappaa siitä hyvästä. Val-

vojaa pelotti, että jos Daniel ja sen kaverit eivät syö kunnolla, ne ovat kalpeampia ja laihempia kuin muut ja 

siten myös huonovointisia. 

 

Mitä sinä teet, jos joku sanoo sinulle vastaan sitä, minkä tiedät oikeaksi? Taisteletko rakkaudellisesti totuu-

den puolesta?  

 

Daniel teki ehdotuksen valvojalle. Hän pyysi: Dan. 1:12,13 Daniel halusi sydämestään toimia oikein, joten hän 

ehdotti, että hän kavereineen söisi vain kasviksia ja vettä, kun muut syötävä herkkuja kuninkaan pöydästä. 

Ja sitten katsotaan kummat näyttävät paremmalta. Daniel ja kaverit luottivat Jumalaan, että Jumala pitää 

heistä huolen, kun he toimivat Jumalan tahdon mukaisesti. 

 

Mutta tämä valvoja nyt kuitenkin suostui tähän Danielin ehdotukseen ja antoi 10 päivää aikaa. Miten siinä 

kävi? 

 

Kuva5 

Raamattu sanoo näin: Dan. 1:15 (laita näkyviin!) > Miten se on mahdollista? Jos ne söi vaan kasviksia ja joivat 

vettä. 

 

Jumala piti heistä huolen ja vahvisti heitä, kun he turvasivat häneen, toimivat Jumalan tahdon mukaan. Niin 

se valvoja antoi jatkossakin Danielin ja kaverien syödä vain kasviksia eikä kuninkaan pöydän herkkuja.  

 

Jumala haluaa, että sinä ja minä, jotka uskomme Jumalaan, seuraamme ja tottelemme ennemmin Häntä kuin 

ihmisiä. Sä saat olla rohkeasti erimieltä kuin toiset ihmiset, kun sä tiedät, mitä Jumala haluaa. Ja sä saat ru-

koilla, että Jeesus, auta mua ymmärtämään sun tahtosi ja tottelemaan sitä, sillä se ei ole aina helppoa. Paljon 

helpompaa ois mennä porukan mukana, vaikka tietää, että se on väärin ja se vaan aiheuttaa pahaa.  



Ja silloin kun sä lankeat, ja teet väärin, niin muista, että Jeesus ei sua hylkää, hän rakastaa sinua silloinkin. Ja 

sä saat pyytää Jeesukselta anteeksi, uudestaan ja uudestaan 

 

Pojat oli terveempiä kuin muut, mutta sen lisäksi Raamattu sanoo: Dan. 1:17 

 

Kuva6 

Kun kolme vuotta oli kulunut ja kaikki pojat olivat käyneet koulunsa, valvoja vei heidät kaikki kuningas Nebu-

kadnessarin eteen, jotta kuningas voisi valita ne, ketkä hän ottaa palvelukseensa. Dan. 1:19 (näkyviin!) 

Raamattu myös kertoo, että Daniel ja kaverit olivat aina 10 kertaa viisaampia ja parempia kuin kaikki muut 

enteidenselittäjät ja muut viisaat.  

 >Mistä se johtui? Jälleen, Jumala oli heidän kanssaan ja antoi heille sen viisauden ja ymmärryksen. Ei he itse 

osannut, eikä mekään osata eikä ymmärretä, mutta Jumala tietää kaiken ja antaa meillekin viisautta. Jumala 

tahtoo antaa sinullekin viisautta ja varustaa sinut niillä lahjoilla joita sä tarvitset. Hän luvannut, että sä saat 

rukoilla viisautta ja hän vastaa siihen rukoukseen. 

 

Jeesus on kaiken voiman, viisauden ja ymmärryksen lähde, myös sinun elämässä.  

rukoillaan… 

 

 

 

 

 

 


