
Daniel 3 – Kolme miestä tulisessa uunissa 
Kuvat Lastenmission ”Daniel, vahva Herrassa” -materiaalista 

 

Johdanto: 

Onko tuli aina vaarallinen?  (TULITIKUT –sytytä yksi) 

Tutkitaanpa Raamatusta, että aiheuttaako tuli väärinkäytettynä aina vahinkoa… 

 

Kuva1 

Raamattu kertoo, kuinka kuningas Nebukadnessar teetti kultaisen kuvapatsaan, joka oli kooltaan 

todella iso: 30metriä korkea ja 3metriä leveä. (jos mahdollista, ota vertaa johonkin lasten tietämään 

rakennelmaan tms) Hän kutsui kaikki laajan valtakuntansa maaherrat, kaikki virkamiehet, poliisi-

päälliköt ja muut tärkeät ihmiset tuon kuvapatsaan vihkiäisjuhlaan ja siinä kutsuttujen joukossa oli-

vat myös juutalaiset, Jumalaan uskovat, miehet, Sadrak, Mesak ja Abed-Nego.  

 

Kun kuningas oli käskenyt saapua paikalle, ei kukaan voinut kieltäytyä kutsusta.  Näinpä ollen todella 

paljon ihmisiä seisoi valtavan kokoisen kuvapatsaan edessä.  

 

Kun kaikki oli paikalla, kuuluttaja julisti kovalla äänellä näin: jakeet 4,6 

Ja kun musiikki alkoi soida, niin kaikki kumartuivat palvomaan kuvapatsasta… Vai kumartuiko? 

 

Kuva2 

Ei. Kolme miestä ei kumartunut. Jumalaan uskovat miehet eivät kumartaneet. Miksi eivät? Kaikki 

muutkinhan kumarsivat ja olihan kuningas käskenyt niin…  Jumala on sanonut, että sinulla ei saa olla 

muita jumalia. "Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa…Älä kumarra äläkä palvele 

niitä” (2. Moos. 20:3-5) 

 

Ketä tulee ennemmin totella, ihmistä vai Jumalaa? Kumpaa sinä tottelet? 

 

Noh, kuninkaalle vietiin viesti, että kolme miestä eivät totelleet kuninkaan käskyä, eivätkä kumarta-

neet patsasta niin kuin muut. Kuningas oli raivoissaan ja kutsui miehet luokseen. Hän antoi miehille 

vielä uuden mahdollisuuden, kun hän kysyi, ettekö tosiaankaan tahdo palvella minun jumalaani ja 

kumartaa kultaista patsasta. Vielä on mahdollista kumartaa, mutta jos ette kumarra, niin teidät hei-

tetään tuliseen uuniin.  

 

Mitä miehet teki? Pelkäsivätkö he kuningasta ja suostuivat kumartamaan? Ei. He rakastivat Jumalaa 

ja halusivat totella Jumalaa ennemmin kuin kuningasta ja he sanovat: Dan. 3:1-18 (teksti näkyviin) 

He sanoivat tämän, vaikka he eivät vielä nähneet mitä tuleman piti. 

 

Mutta mitä tuumi kuningas? 

 

Kuva3 

Kuningas tuli entistä vihaisemmaksi, ja hän käski palvelijoiden kuumentaa tulisen uunin seitsemän 

kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti.  

 



Miehet uskoivat, että Jumala ei hylkää heitä, kävi heille, miten tahansa. He tahtoivat toimia Jumalan 

tahdon mukaan, vaikka se tarkoittikin kuolemaa. He uskoivat, vaikkeivat vielä nähneet, että Jumala 

johtaa asiat niin kuin on parasta, koska he toimivat Jumalan sanan mukaan ja turvaavat Häneen. 

Jumalan sana, totuus, oli heille tärkeämpi kuin se, mitä ihmiset sanoivat ja miten kaikki muut toimi-

vat. 

 

Mites sinun kohdalla? Onko Jumalan Sana ja Jumalan ohjeet sinulle tärkeintä vai kuunteletko en-

nemmin ihmistä ja menet porukan mukana silloinkin, kun tiedät, että se on väärin, vastoin Jumalan 

tahtoa? Luotatko, Jumalaan, että hän ei hylkää sinua vaan johtaa asiat niin kuin hyvä on, kun sä vain 

tottelet häntä, silloinkin kun itse näet edessä vain vaikeuksia ja tuskaa?  

 

Jumala odottaa sinulta uskollisuutta ja kuuliaisuutta Häntä kohtaan… Hän itse pitää lupauksensa, 

eikä jätä sua vaikeimpaankaan paikkaan yksin. Hän myös antaa sinulle voiman totella häntä. Ilman 

Jeesusta, kun et voi mitään, mutta Hänen kanssaan voit kaiken.  

 

Miehet sidottiin köysillä ja heitettiin tulisen tuliseen uuniin… Ne miehet, jotka toimivat uuniin heit-

täjinä, paloivat saman tien koska uuni oli niin kuuma. Ja kuolema näytti varmalta myös näiden kol-

men miehen elämässä…  

 

Kuva4 

Mutta… sen sijaan, että he olisivat kuolleet, he kävelivät vapaina ja täysin vahingoittumattomina 

uunissa. Ja miehiä ei ollutkaan enää kolme, vaan neljä. Kuningas sanoi: jae 25 (näkyviin) 

Miten voi olla mahdollista, että heille käynyt mitään? Kuka oli se neljäs siellä uunissa?  

>Jeesus itse oli heidän kanssaan siellä tulisessa uunissa ja varjeli heidät.  

 

Samoin Jeesus on sinun kanssasi niissä vaikeissa ja pelottavissakin paikoissa, minne joudut. Jeesus 

tiesi, että miehet joutuvat tuonne uuniin ja tietää mitä sun elämässä tulee vastaan. Ja Jeesus on aina 

siellä, missä Häneen uskovat ihmiset ovat. Myös sinun kanssasi. Muista se! Silloinkin kun et tunne 

Jeesuksen läsnäoloa, etkä näe, mitä tuleman pitää. Pidä vain kiinni Jumalan lupauksista auttaa ja 

olla kanssasi. Rukoile, että Jeesus antaisi sulle voiman totella Häntä ja toimia oikein. 

 

Kuva5 

Kuningas käski miehet pois uunista sanoen: Korkeimman Jumalan palvelijat! Astukaa ulos ja tulkaa 

tänne! Miehet tulivat ulos ja ympärillä olevat havaitsivat: jae 27. Jumalan sallimatta ei hiuskarvakaan 

pala. Jumala voi varjella, ettei tuli olekaan vaarallista. 

 

Kuningas huomasi olleensa väärässä, sen suhteen, että kuka on todellinen Jumala, ja sanoi: Dan. 

3:28 Kuningas kielsi, ettei kukaan saa enää puhua loukkaavasti elävästä Jumalasta, vaan Jumalaa 

pitää kunnioittaa. 

 

Tuo Jumala on sama Jumala tänäänkin ja hänellä on kaikkivalta nyt ja aina. Joten silloin kun sulla on 

vaikea tilanne tai ajanjakso, niin kiitä Jeesusta, että hän on sinun kanssasi ja auttaa sinua samalla 

tavoin kuin näitä kolmea miestä uunissa. Mene siis rohkeasti ja iloiten eteenpäin, kuuliaisena ja pal-

vellen Jumalaa. 


