
Daniel: huonot ruuat (Dan.1)  

PT: Rohkeasti eri mieltä 

Johdanto: Oletko ikinä kieltäytynyt hyvästä ruuasta/karkista? Oliko helppoa? 

 

1. Jerusalem valloitetaan 

- Ylhäiset viedään pakkosiirtolaisuuteen (”pormestarin poika” yms) 

* Israelilaiset eivät totelleet Jumalaa, siksi heille kävi näin. 

 

2. Daniel määrätään kuninkaan palvelukseen 

- 3-vuotinen koulu, jossa opetellaan Kaldean kieli ja loitsukirjat 

- Ylieunukki valvoi koulunkäyntiä eli niin kuin rehtori meillä 

- Danielille ja kavereille annetaan uudet nimet 

? Jos sinun nimi vaihdettaisiin: ”epäjumalan palvelija” > Miltä tuntuisi? 
 

3. Oppilaat määrätään syömään kuninkaan pöydästä 

- Kuningas lupaa pitää huolta heistä 

? Onko kaikki mitä meille luvataan antaa hyväksi meille? 

 

4. Daniel pyytää lupaa olla syömättä kuninkaan pöydästä PT 

- Jumala oli päästänyt Danielin valvojan suosioon ja ystävyyteen 

* Meidän tulisi käyttäytyä ystävällisesti kaikkia kohtaan 

- Ruuat olivat epäjumalille uhrattuja > ruuasta kiitettiin epäjumalia 

* Daniel totteli mieluummin Jumalaa, kuin ihmistä! 

? Kumpaa sinä tottelet mieluummin? 

? Mitä Jumalaa vastaan tekeminen on? >Syntiä, me kaikki olemme syntisiä. > Jeesus. 

 

5. Valvoja vastaa: Kuningas itse on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne.  

- Jos kuningas huomaa, ettei häntä totella, joutuu valvoja vastaamaan hengellään 

- Valvojaa pelotti, että Daniel & kump. olisivat kalpeampia > huonovointisia 

  

6. Daniel tekee ehdotuksen: Saisimmeko sentään koettaa kymmenen päivän ajan.  

? Mitä sinä teet, jos joku sanoo vastaan sitä minkä tiedät oikeaksi? 

- He söisivät pelkkiä kasviksia ja – vettä. Mutta toiset syövät herkkuja kuninkaan 

pöydästä.  

- Katsotaan kummat näyttävät paremmalta ja ”Tee sen jälkeen palvelijoillesi niin 

kuin parhaaksi näet."  

? Luottaisitko sinä Jumalaan, että Hän auttaa ja toimii? PT 

- Valvoja suostui tähän ja antoi heille kymmenen päivää aikaa.  

 

7. Kymmenen päivän kuluttua he näyttivät paljon terveemmiltä kuin ne pojat, 

jotka olivat saaneet ruokansa kuninkaan pöydästä.  

? Miten se on mahdollista? 

- Niin valvoja jätti pois kuninkaan pöydän herkut ja juomaksi määrätyn viinin ja 

antoi heille vain kasviksia.  

* Jumala haluaa, että me seuraamme ennemmin häntä, kuin muita. PT 

 

8. Rehtori vie heidät kuninkaan luokse 

Aina kun kuningas tiedusteli heiltä asiaa, joka vaati viisautta ja ymmärrystä, hän 

havaitsi heidät kymmenen kertaa paremmiksi kuin kaikki hänen valtakuntansa 

enteidenselittäjät ja loitsupapit. 
* Me voimme luottaa Jumalan huolenpitoon 

 

Muistolause: 

Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Apt.5:29 

 

KERTAUS ja sovellus:  

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT: Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

 

 

 RAAMATTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 

 

_________________ 

Kysymyksiä: 

Milloin voisi tulla 

tilanne, että pitäisi 

totella ennemmin 

Jumalaa?

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Huonot ruuat (Dan1) 

Mitä Herra teki? Antoi Jerusalemin joutua vihollisen käsiin. Antoi omiensa menestyä, kun he seurasivat 

Hänen tahtoaan..  Mitä tämä osoittaa hänestä? Herra pitää lupauksensa. Hänen on viisaus. Mitä voimme 

oppia päähenkilöstä? Jumalaan kannattaa luottaa. Jumalan tahto on parasta meille. Mitä voimme oppia 

synnistä ja sen seurauksista? Synti saa rangaistuksensa (Jerusalem). Jumalan tahdon vastustaminen vie 

tuhoon. Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? Ylieunukki. Epäjumala. 

Totuuksia: Luota Jumalaan. Valitse Jumalan tahto. Rohkeasti Jumalan tahtoa seuraten. 

 PT: Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. 
 

Dan.1 

Daniel tovereineen Nebukadnessarin hovissa  

Juudan kuninkaan Jojakimin kolmantena hallitusvuotena hyökkäsi Babylonian kuningas Nebukadnessar Jerusalemia 

vastaan ja saartoi sen.  

2. Herra antoi hänen käsiinsä Jojakimin, Juudan kuninkaan, sekä osan Jumalan temppelin pyhistä esineistä. 

Nebukadnessar vei saaliinsa Sinearin maahan* ja sijoitti sen siellä jumalansa temppelin aarrekammioon.  

3. Kuningas käski eunukkiensa päällikön Aspenasin valita israelilaisten joukosta, sekä kuninkaallisesta suvusta että 

ylimysperheistä,  

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

pystyisivät palvelemaan kuninkaan hovissa, ja käski opettaa heille kaldealaisten* kieltä ja kirjallisuutta.  

5. Kuningas käski antaa heille ruokaa omasta pöydästään ja viinejä, joita hän itse joi, ja käski kasvattaa heitä kolme 

vuotta. Sitten osa heistä pääsisi kuninkaan palvelukseen.  

6. Heidän joukossaan olivat Juudan heimosta Daniel, Hananja, Misael ja Asarja.  

7. Ylieunukki antoi heille uudet nimet: Danielille hän pani nimeksi Beltesassar, Hananjalle Sadrak, Misaelille Mesak 

ja Asarjalle Abed-Nego.  

8. Daniel kuitenkin päätti, ettei saastuttaisi itseään kuninkaan pöydän herkuilla ja viineillä, ja hän pyysi ylieunukilta 

lupaa, ettei hänen tarvitsisi sitä tehdä.  

9. Jumala oli antanut Danielin päästä ylieunukin suosioon ja ystävyyteen,  

10. mutta ylieunukki sanoi Danielille: "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."  

11. Daniel sanoi valvojalle, jonka ylieunukki oli määrännyt pitämään huolta Danielista, Hananjasta, Misaelista ja 

Asarjasta:  

12. "Saisimmeko sentään koettaa kymmenen päivän ajan. Antakaa meille pelkkiä kasviksia syötäväksi ja vain vettä 

juotavaksi.  

13. Katsotaan sitten, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne pojat, jotka syövät herkkuja kuninkaan pöydästä. Tee 

sen jälkeen palvelijoillesi niin kuin parhaaksi näet."  

14. 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.  

17. Ja näille neljälle pojalle Jumala antoi taitoa ja kykyä kaiken opin ja viisauden ymmärtämiseen, ja Daniel osasi 

selittää kaikki näyt ja unet.  

18. Kuninkaan määräämän ajan mentyä umpeen ylieunukki vei kaikki pojat Nebukadnessarin eteen.  

19. Kuningas puhui poikien kanssa, eikä koko joukosta löytynyt yhtäkään Danielin, Hananjan, Misaelin ja Asarjan 

vertaista, ja he pääsivät kuninkaan palvelukseen.  

20. Aina kun kuningas tiedusteli heiltä asiaa, joka vaati viisautta ja ymmärrystä, hän havaitsi heidät kymmenen 

kertaa paremmiksi kuin kaikki hänen valtakuntansa enteidenselittäjät ja loitsupapit.  

21. Ja Daniel eli hovissa kuningas Kyyroksen ensimmäiseen hallitusvuoteen asti. 

 


