
Daniel leijonien luolassa (Dan. 6.) 
(kuvat Lastenmission Daniel, vahva Herrassa – materiaalista) 

 

Johdanto: 

Nautitko sä siitä, että saat lukea tai kuulla Raamattua ja rukoilla? Iloitsetko siitä, että saat nyt istua siinä ja 

kuunnella, vai tekiskö ennemmin mieli juosta pihalle leikkimään, lenkille tai uimaan tai päästä katsomaan 

telkkaria tai pelaamaa playsstationilla tms, ettei tarttis olla kuuntelemassa? Tää on tylsää ja kestää liian 

kauan… 

 

Raamatussa sanotaan, että hyvä on sen osa, joka löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. (Ps. 1:1,2 

LAITA NÄKYVIIN) > Herran laki tarkoittaa Jumalan Sanaa eli Raamattua, sitä mitä Jumala sanoo.  

 

Sinä voit löytää todellisen ilon Raamatun sanasta, kun sinä tutki sitä; luet ja kuuntelet.  Haluatko sinä oppia 

tuntemaan paremmin Jumalaa ja Hänen sanaansa? Mitä paremmin tunnet Raamatun, sitä paremmin tiedät, 

mitä Jumala haluaa sinun tekevän. Löydät Raamatusta myös paljon mahtavia lupauksia, jotka on tarkoitettu 

sinulle. Raamattu auttaa sinua olemaan uskollinen Jumalalle ja se tuottaa myös sinulle suunnatonta iloa. 

Raamattu kertoo meille kaikista suurimmasta ilouutisesta, mikä on totta tänäänkin. Raamattu on tänäänkin 

todellisen ilon lähde.  

 

Joten, sukelletaanpa tämän päivän raamatunkohtaan… ja jatketaan vielä tämän kerran sen saman raamatun-

miehen seikkailuja mihin on jo monta kertaa tutustuttu… eli kenestä on kyse? Daniel. 

 

Kuva1 

Daniel uskoi Jumalaan. Ja Jumala antoi hänelle viisautta niin, että hän menestyi ensin opiskeluissaan ja sitten 

myös työssään. Nyt Babylonian maan kuninkaana on vuorostaan Dareios, joka asetti valtakuntaansa 120 pai-

kallisjohtajaa sekä heille 3 esimiestä, ylivalvojaa, joista yksi oli Daniel. Paikallisjohtajien tuli kertoa kaikki mitä 

tekivät, ylivalvojille, ettei kuningas joutuisi kärsimään vahinkoa mistään. 

 

Daniel oli etevämpi ja taitavampi tehtävissään kuin muut valvojat, sillä hän teki työtään rukoillen. Hän rukoili 

monta kertaa päivässä; pyysi apua ja viisautta Jumalalta. Jumala oli hänen kanssaan ja antoi hänelle viisautta, 

niin kuin edellisistä raamatunkohdistakin muistamme. Daniel oli uskollinen ja tunnollinen siinä, mitä hän teki. 

Luotettava työntekijä.  

 

Voidaanko sinuun luottaa? Teetkö sinä aina sitä, mikä on oikein? Teetkö niin koulussa tai töissä? Entä kotona? 

Entä silloin kun kukaan ei näe sinua? Daniel toimi oikein ja oli uskollinen Jumalalle koko elämänsä ajan.  

 

Danielin työkaverit olivat hyvin kateellisia Danielille, kun se menestyi niin hyvin ja se oli niin taitava kaikissa 

töissään.  

 

Ootko sä ollut koskaan kateellinen? – Minä oon. Voi että se on joskus inhottavaa, kun näkee kuinka toiset 

ihmiset osaa tehdä niin paljon paremmin kuin minä tai ne on saanut jotain, mitä minäkin olisin halunnut. Ne 

osaa puhua ja laulaa ja soittaa ja leipoo ja rakentaa jne. Joskus ärsyttää sellaisten ihmisten läsnäolokin, kun 

siinä tuntee itsensä niin surkeeksi. Vaikka eihän se oo multa pois, mitä muut osaa tai mitä muilla on, munhan 

kuulus vaan iloita siitä, mitä toiset osaa ja mihin ne pystyy ja tehdä uskollisesti se, mitä minä osaan. Ja iloita 

kaikesta siitä hyvästä mitä minullakin jo on. Mulle on annettu omat lahjat ja sulle omat. Ja se on hyvä just 

niin. Eikä oo mitään syytä olla kateellisia. Kateus tuo vaan murhetta meidän elämään; se on synti, eikä se 

miellytä Jumalaakaan. 



Danielin työkaverit oli niin kateellisia sille, että ne yrittivät keksiä Danielin elämästä jonkun asian, mistä he 

voisivat syyttää Danielia, saadakseen sen pois tehtävistään.  

 Mut tiiätkö mitä? He eivät löytäneet mitään mistä olisivat voineet syyttää, Daniel ei tehnyt mitään 

laiminlyöntiä tai rikkomusta töissään, Daniel oli rehellinen ja uskollinen tehtävissään. Hän teki työ-

tään rukoillen ja Jumala auttoi häntä.   

 Mut Danielin työkaverit tiesivät, että Daniel uskoi Jumalaan, joten he etsivät syytä hänen uskostaan  

 

Kuva 2 

Ne keksivät omasta mielestään todella hyvän idean ja juoksivat kuninkaan luokse ja ehdottivat, että kuningas 

antaisi uuden määräyksen kansalleen. Minkälaisen määräyksen? Dan. 6: 7 (teksti näkyviin!)  ja sit ne pyysivät 

myös, että jae 9: ”Julista nyt, kuningas, tämä määräys ja anna laatia se kirjallisena, niin että se on Meedian ja 

Persian ikuisen lain mukaan peruuttamaton.” Eli pyysivät tekemään lain jota ei saa muuttaa. 

 

Antoiko kuningas tän määräyksen? > jae 10. Danielkin kuuli tästä uudesta määräyksestä, että ei saa enää 

rukoilla, muuta kuin kuningasta, muuten joutuu leijonien kitaan.   

Mitä Daniel teki? Lopettiko hän rukoilemisen? Hänhän rukoili oikeaa, elävää Jumalaa, eikä kuningasta… 

 

Kuva3 

Ei. Daniel rukoili entiseen tapaansa. Kolme kertaa päivässä hän uskollisesti polvistui ja rukoili ja kiitti Juma-

laansa kattohuoneessaan. Ihan niin kuin aina ennenkin.  

*Danielhan olisi voinut rukoilla vaikka salaa, niin että kukaan ei tietäisi; vaikka komerossa. Mutta hän ei teh-

nyt niin. Tärkeinä oli ehjä luottamus Jumalaan.  

*Daniel ei miettinyt hetkeäkään, että ketä hänen tulisi rukoilla, kuningasta vaiko elävää Jumalaa. Raamattu-

han sanoo, ettei sinulla saa olla muita Jumalia. 

*Daniel ei pelännyt ihmisiä ja sitä, mitä ihmiset voisivat hänelle tehdä. Hän luotti oikeasti Jumalaan ja Hänen 

huolenpitoonsa. Hän ei häpeillyt sitä, että turvasi Jumalaan. 

>Samalla tavalla sinäkin, joka saat luottaa Jumalaan ja rukoilla pelkäämättä mitään. 

*Daniel ei vaan rukoillut, vaan kuunteli ja totteli, mitä Jumala hänelle sanoi.  Daniel ei ollut uskollinen Juma-

lalle vain työssään vaan myös järjestäessään aikaa Jumalan kohtaamiseen.  

 

Onko sinulla kavereita, jotka kadehtivat sinua? Tai kavereita jotka eivät hyväksy sitä, että sinä uskot Jeesuk-

seen 

*Rukoile rohkeutta elää rohkeasti Jumalan lapsena. 

*Rukoile niiden kavereiden puolesta, jotka eivät usko Jeesukseen 

*Rukoile, että saisi halun joka päivä hiljentyä rukoukseen, pitämään yhteyden Jumalaan kunnossa. Kol. 4:2 

”Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen.”  

Sen lisäksi, että saat kouluhommia tai töitä tehdessäsi rukoilla, niin on hyvä myös oikeasti pysähtyä ja hiljen-

tyä rukoilemaan, joka päivä. Kuuntelemaan, mitä Jumala sulle haluaa sanoa. Järjestätkö sinä uskollisesti aikaa 

Jumalan kanssa keskustelemiseen? Silloinkin kun olet ystäväsi luona yökylässä? Tai koulun ruokalassa kun 

rupeat syömään?  Ne ei oo aina helppoja paikkoja, mutta luuletko, että oliko Danielinkaan helppo rukoilla 

tuossa tilanteessa? 

 

Kun Daniel rukoili, vaikka se oli kielletty, miehet, jotka halusivat tappaa Danielin, riensivät Danielin talon luo 

ja löysivät hänet rukoilemasta. Siitä syntyi heille suuri riemu ja he juoksivat kertomaan asiasta kuninkaalle. 

Dan. 6:13,14. Kuningas tuli hyvin murheelliseksi tästä ja yritti keksiä kuinka pelastaisi Danielin. Koko päivän 

hän etsi keinoa, kuinka saisi säästettyä Danielin tältä rangaistukselta. Mutta ei. Mikään ei auttanut, sillä ku-

ningas itse oli tehnyt tämän määräyksen ja sitä ei saanut kukaan muuttaa; ei edes kuningas itse. Niin kuningas 



käski noutaa Danielin ja viskata hänet leijonien luolaan. Kuningas sanoi Danielille: ”Sinun jumalasi jota sinä 

alati palvelet, pelastakoon sinut.” 6:17b 

 

Kuva4 

Niin Daniel viskattiin leijonien luolaan ja luolan suulle tuotiin kivi ja kuningas sulki sen sinetillään, ettei mikään 

voisi muuttaa Danielin kohtaloa. Raamatussa ei kerrota, mitä Daniel ajatteli, kun hänet viskattiin leijonien 

luolaan, mutta luultavasti hän silloinkin rukoili.  

Mitähän luulette, että mitähän rukoili? 

*varjelusta, mutta varmaan myös Jumalan tahdon tapahtumista. 

*Sinäkin saat rukoilla vaikeissa ja vaarallisissa tilanteissa. Sillä rukoilla voi, olipa tilanne mikä hyvänsä 

>Vaikka jos olet yksin kotona ja pelottaa. Tai eksyt metsään. Tai kaahut pyörällä ja satutat jalkasi. Tai sairastut. 

Ystävä jättää. Silloinkin voit kertoa huolesi Jumalalle. Jumala kuulee rukoukset ja haluaa auttaa.  

 

Meidän tulisi rukoilla, että Jumalan tahto tapahtuisi. Sillä Jumalan tahto on aina parhain. Jumalan ajatukset 

ei aina ole samat kuin meidän. Ja Jumala ei vastaa meidän rukouksiin aina niin kuin me tahdottaisiin. Mutta 

Hän tietää mikä meille on parasta ja toimii sen mukaan. Jumala kuulee lastensa rukoukset. 

 

Tuona yönä jolloin Daniel oli leijonien luolassa, leijonien ruokana, kuningas ei saanut unta. Hänellä oli tuska 

Danielin tähden, hän oli menettänyt hyvän työmiehen. 

 

Kuva 5 

Heti aamun koettaessa kuningas nousi ja kiirehti leijonien luolalle ja huusi: Dan. 6:21. Tuliko vastausta? 

Kyllä. Daniel vastasi: ”Ikuisesti eläköön kuningas.” Daniel oli siis elossa.  

Daniel kertoi kuninkaalle: Dan. 6:22 

Tällainen on meidän Jumala. Hän pystyy varjelemaan meidät leijoniltakin! Ja vielä enemmän! Hän on jo pe-

lastanut meidätkin kuolemalta! Nimittäin… 

 

Kuva: Jeesuksen risti ja tyhjä hauta 

Jeesus kuoli ristillä sinun tähtesi. Synnin palkka on kuolema, ikuinen ero Jumalasta. Mutta Jeesus kuoli, jotta 

sinä saisit syntisi anteeksi ja saisit aina elää Jumalan, Taivaallisen isäsi kanssa. Jo nyt tässä elämässä ja kerran 

taivaassa.  Tänäänkin, sinä joko ihan ensimmäistä kertaa tai jo monennetta kertaa, saat rukoilla, että Jeesus 

anna minulla anteeksi. Ja sä saat uskoa, sinun syntisi anteeksi annetuiksi. Raamattukin sanoo: ”Sinä, Herra, 

olet hyvä, sinä annat anteeksi, runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. ” PS. 

86:5. (LAITA NÄKYVIIN) Jumala antaa anteeksi sinulle, joka häntä avuksi huudat.  

 

Kuva 6 

Jumala pelasti Danielin, joka uskoi Häneen. Daniel nostettiin luolasta ylös hyvinvoivana ja täysin kunnossa. 

Jumala kuuli Danielin rukoukset ja Hänen tahtonsa oli, että Daniel ei kuollut tuolloin. Ne miehet, jotka olivat 

halunneet tappaa Danielin, heitettiin leijonien ruoaksi.  

 

Kuningas teki uuden määräyksen kansalleen. Kaikkien on pelättävä Danielin Jumalaa, joka pelasti hänet lei-

jonien luolasta.  Jumala, johon Daniel uskoi, ja johon sinäkin saat tänään uskoa, on elävä Jumala ja hän pysyy 

ikuisesti ja on aina uskollinen; silloinkin kun me ei olla. 

 

Mekin saadaan tänään myös rukoilla, että voitas olla kuin Daniel, uskollisia Jumalalle. Luottaa Häneen kai-

kessa. Ja hän antaa elämällämme siunauksen.  

 

( PS. 1:1,2 NÄKYVIIN) Muista, että Jumalan sanasta, sinä löydät todellisen ilon elämääsi.  


