
Daniel – Nebukadnessarin uni (Dan. 2) 

(Kuvat Lastenmission Daniel -vahva Herrassa -materiaalista) 

 

Johdanto: 

Mistä ihmiset hakevat apua tehdessään vaikeita tehtäviä tai päätöksiä?  

> Opiskelemalla lisää, etsimällä tietoa netistä tai kirjoista, kysymällä opettajilta, lääkäreiltä, toisilta ihmisiltä, ennusta-

jilta tms.  

> Ovatko nämä neuvonantajan aina kaikki samaa mieltä? Eivät. Mistä silloin voi tietää, mikä neuvo on oikea?  

Tämän päivän raamatunkohdassa Daniel ja ystävät joutuvat etsimään vastausta, jota he eivät itse tiedä. Otetaanpa 

selvää, kuinka he toimivat… 

 

Kuva1 

Babylonian kuningas Nebukadnessar näki unia, ja hänen mielensä tuli niistä levottomaksi, ettei hän enää voinut nuk-

kua. Häntä vaivasi niin paljon se uni, että hän halusi saada selville mitä se uni tarkoittaa. Hän oli kovin huolestunut, 

eikä siksi enää saanut nukuttua. Niinpä hän kutsui kaikki ennustajat, loitsupapit, noidat ja sen alueen viisaat miehet 

selittämään nämä unet. Ja nämä miehet sanoi kuninkaalle, että kerro unesi meille, niin me kerromme sen selityksen 

sulle.  Mutta kuningas ei tyytynytkään siihen.  

Hän sanoi miehille: Dan. 2:5-6 

 

Nämä viisaiksi kutsutut miehet eivät olleet uskoa korviaan, vaan sanoivat uudestaan, että kerro se uni meille, niin me 

selitämme sen.  Mutta kuningas ei kertonut. Hän totesi, ehkä vähän vihaisena, että te vain haaskaatte aikaa. Te ootte 

sopinut keskenään, että puhutte mulle petollisesti. Kertokaa minulle uni, niin tiedän, että osaatte sen myös selittää. 

Viisaat miehet sanoivat, ettei kukaan ihminen pysty tekemään sellaista, mitä kuningas pyydät. Sen voi kertoa vain 

jumalat, mutta ne ei asu ihmisten keskellä.  

 

Kuva2 

Kuningas suuttui pahasti ja käski surmata kaikki viisaat. Tämä käskyn myötä myös Daniel ja hänen ystävänsä joutuivat 

kuoleman vaaraan. Hekin olivat viisaita miehiä, vaikkei heitä nyt ollutkaan kuninkaan luona. Miksei Danielia ja ystävät 

eivät olleet ennustajien, noitien ja muiden viisaiden miesten joukossa? Jumala itse sanoo, että kaikki noituus ja ennus-

taminen on hänen tahtonsa vastaista eikä sellaista saa harjoittaa; sellaisesta tulee pysyä kokonaan erossa. Ne aiheut-

tavat vain vahinkoa meille.  

 

Daniel ja hänen ystävänsä tunsivat Jumalan Sanan. Heidän on täytynyt tietää, ettei Jumala halunnut heidän viettävän 

aikaa noitien ja velhojen kanssa. He tiesivät, että heidän tuli sanoa ”ei” asioille, jotka olivat vahingoksi heidän mielel-

leen. He tiesivät Jumalan varoitukset ja noudattivat niitä.  

 

Tarvitsetko sinä ja minä Jumalan varoituksia tänään? Kyllä. Meitäkin houkutellaan eritavoin tekemään Jumalan tahdon 

vastaisia asioita. Vaikket olisi osallistunut ennustamiseen tai noituuteen, niin jokaisen meidän elämästä löytyy vääriä 

asioita, niitä jotka vain tuhoaa meitä. Kun sä uskot Jeesukseen, Hän antaa sinulle voiman sano ei, niille asioille, mitkä 

eivät ole hyväksi sinulle. Jeesus myös antaa anteeksi menneet, kun nöyrryt tunnustamaan ja pyytämään anteeksi.  

 

Kuva 3 

Koska Daniel ja ystävät eivät olleet ennustajien ja noitien mukana, he saivat tietää asioista vasta, kun tuli tieto, että 

heidät tapetaan. Daniel kysyi Arjokilta, kuninkaan henkivartijoiden päälliköltä, että miksi kuningas on antanut näin 

ankaran käskyn. Ja Arjok kertoi.  

 

Niinpä Daniel meni palatsiin ja pyysi kuningasta antamaan aikaa, jotta hän voisi kertoa ja selittää unen.  Oho, aika 

rohkea kaveri! Tehtävän, jota kukaan muu ei ollut osannut hoitaa, Daniel otti vastaan. Miten ihmeessä Daniel voisi 

osata kertoa minkälaista unta kuningas oli nähnyt ja mitä se tarkoittaa?  

No, mitäs sinä teet, kun sinulle edessä on joku vaikea tehtävä tai päätös? 

 



Raamattu kertoo, että Daniel meni kotiinsa ja kertoi ystävilleen tästä asiasta ja kehotti heitä rukoilemaan, että taivaan 

Jumala olisi armollinen ja ilmaisisi tuon salaisuuden, niin ettei he tuhoutuisi.  Daniel tiesi Jumalan välittävän heidän 

ongelmistaan, ja kuulevan heitä, koska Hän rakasti heitä.  

 

Jumala rakastaa myös sinua ja välittää kohtaamistasi ongelmista. Kun sinä tarvitset viisautta, ja apua, niin rukoile Ju-

malalta viisautta ja apua ja pyydä myös ystäviäsi rukoilemaan sen asian puolesta. Laita viesti, soita tai käy kylässä 

kertomassa siitä, tai kirjoita lapulle, jossain tilaisuudessa missä rukoillaan yhdessä. Jumala sanoo, että rukoile ollen-

kaan epäilemättä. Kun sä uskot Jeesukseen, niin sä saat todella luottaa siihen, että Jumala auttaa sinua.  

 

Daniel ja hänen ystävänsä rukoilivat ja rukoilivat. Se oli varmasti tuona päivänä tärkein asia, mitä he tekivät.  

 

Kuva 4 

Kun yö koitti, niin Jumala puhui Danielille yöllisessä näyssä, jonkinlaisessa unessa, ja kertoi kuninkaan unen ja selityk-

sen. Mitä Daniel teki ensimmäiseksi tämän jälkeen? Ryntäsikö hän kuninkaan luo heti herättyään? Ei. Hän kiitti Jumalaa 

ensin. Dan. 2:20-23 NÄKYVIIN!! (kuka lukee?/yhteen ääneen) 

 

Ei Danielilla itsellään ollut viisautta selittää unta, mutta Jumala antoi sitä hänelle, kun hän sitä pyysi. Ja Daniel kiitti 

siitä.  Jumala tahtoo antaa viisauden ja voiman, jota tarvitse, myös sinulle, koska Jumala tietää kaiken ja hän itse on 

totuus, joten Jumalan viisaus on todellista, oikeaa viisautta. Jumala ei sano, eikä tee koskaan mitään väärää. Sen täh-

den Jumala antaa sinulle myös oikeaa viisautta. Muistatko sinä kiittää Jumalaa siitä, mitä olet häneltä saanut? Annatko 

kunnian Jumalalle vai unohdatko Jumalan, kun olet saanut vastauksen rukoukseesi? 

 

Daniel tiesi, että Jumala on antanut hänelle todellista viisautta, joten hän meni Arjokin luo ja sanoi, että älä tuhoa 

viisaita miehiä vaan vie minut kuninkaan luo niin kerron kuninkaalle sen unen ja selityksen.  

 

Kuva 5 

Kuningas kysyi Danielilta, että pystytkö sinä kertomaan ja selittämään minulle unen, jonka olen nähnyt. 

Mitä Daniel vastasi? Joo, totta kai pystyn. Olen kaikista viisain ja ymmärtäisin, että tiedän ja osaan kaiken, senkin, mitä 

muut ei osaa. Mikä ei ole minulle mahdotonta. EI!! Vaan hän sanoi: Dan. 2:27-28. 

 

Daniel antoi kunnian Jumalalle. Jumala paljastaa salaisuudet. Jumalalta et voi piilotella mitään. Hän tietää kaiken, niin 

menneisyyden, tämän hetken kuin tulevaisuuden. Jumalan käsissä on kaikki. Ja Daniel oli vain Jumalan uskollinen pal-

velija, jota Jumala käytti. 

 

Sinä, joka uskot Jeesukseen, saat olla Jumalan palvelija. Jumala tahtoo käyttää myös sua ja antaa sulle viisautta toimia 

Hänen tahtonsa mukaan.  

 

Mutta mikä se uni sitten oli ja mitä se tarkoitti? Näin Daniel kertoi: 

 

Kuva 6  

Kuningas, sinä näit suurenkuvapatsaan. Sen pää oli puhdasta kultaa, rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja reidet pronssia, 

sääret rautaa, jalat osaksi rautaa ja osaksi savea. Ja sitä katsellessasi lähti käden koskematta vierimään kivi, joka osui 

patsaan jalkoihin ja murskasi ne. Ja niin murtuivat aivan pieniksi murusiksi yhtä lailla rauta, savi, pronssi, hopea kuin 

kulta, ja tuuli vei ne mukanaan, eikä niitä enää ollut. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori ja se täytti 

koko maan.  (jakeista 32-34) 

 

Mitä sellainen uni tarkoitti? 

Daniel kertoi selitykseksi, että ”Sinä, kuningas Nebukadnessar olet tuo kultainen pää. Taivaan Jumala on antanut si-

nulle paljon valtaa. Mutta sinä et hallitse ikuisesti. Sinun jälkeesi tulee muita valtakuntia, mutta nekään ei pysy ikui-

sesti. Mutta lopulta Jumala pystyttää valtakunnan, jonka valta ulottuu yli koko maailman ja se ei koskaan tuhoudu.”  

 

Näin Daniel oli täyttänyt kuninkaan mahdottoman pyynnön, ja niin kaikkien heidän viisaiden miesten henki säästyi. 

Kuningas joutui tunnustamaan, että Danielin Jumala on jumalien Jumala ja kuninkaiden Herra, kun hän voi paljastaa 



tällaiset salaisuudet. Kuningas antoi Danielille entistä tärkeämmän työn, hän sai ylennyksen ja runsaasti lahjoja. Ku-

ningas puhui, että Danielin Jumalasta, eli todellinen Jumalasta.  

 

Voitko sinä sanoa, että minun Jumalan, minun Herrani on kaiken viisauden lähde ja kaiken elämän lähde?  Häneen 

minä tahdon aina turvata. Sen kestävämpää ja parempaa turvaa ja viisautta et sinäkään mistään muualta löydä. Käänny 

siis Jumalan puoleen, ensimmäistä tai jo monennetta kertaa! (kerro, miten voi kääntyä Jumalan puoleen ja saada syn-

nit anteeksi) 

 


