
Neljä miestä tulisessa pätsissä (Dan.3) 

 

PT=Päätotuus: Jumala suojelee omiaan, pidä kiinni Jumalasta 

 

Johdanto: Onko tuli aina vaarallinen? Tulella leikkiminen: tikku-suuhun-sammutus. 

 

Kulku 

1.Nebukadnesar tekee kultaisen patsaan 

 - Suuri ja mahtava kuningas, joka hallitsi silloista tunnettua maailmaa 

 - Hän halusi, että palvotaan yhtä patsasta (30m x 3m) 

 - Kaikki tärkeät ihmiset kutsutaan vihkijäisiin 

 

2. Musiikin soidessa kaikkien täytyy kumartaa 

 - Kolme juutalaista eivät kumarra: Sadrak, Mesak ja Abed-Nego 

”Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa -- Älä 

kumarra äläkä palvele niitä”2.Ms.20:5 

- Heidät viedään kuninkaan eteen ja uhataan tulisella uunilla 

? Mitä tänään täytyy palvoa? > Julkkikset, raha, kauneus, viisaus.. 

 

3. Kuningas antaa toisen mahdollisuuden 

 - Ettekö tosiaankaan tahdo kumartaa? 

”Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta 

uunista -- Ja vaikka niin ei kävisikään,-- me emme kumarra."j.17-18 

* Tulee: ”Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä” Ap.5:29 

* He eivät totelleet, koska Jumala voi tehdä ihmeitä, vaan Jumalan käsky 

oli selvä!  

* Totuus-testi: 986x0=0 eri mieltä olijat ovat väärässä. Eri mieltä ku Jla? 

 

4. Kuningas raivostuu ja käskee heittää miehet uuniin 

* Ihminen on paha ja uhkaa Jumalaa kaikin tavoin 

- Kuninkaan kasvot vääristyvät vihasta ja uuni kuumennetaan 7-kert. 

 

5. Sadrak, Mesak ja Abed-Nego heitetään tuliseen uuniin 

- Heittäjät palavat, koska uuni on niin kuuma. 

* Kuolema näytti varmalta, mutta miehet menivät siihen 

? Joku sanoo: on tyhmää uskoa Jeesukseen, olemme tulleet apinasta, 

elämälläsi ei ole merkitystä: ”ennen vanhempia olit Jlan suunnitelmissa 

 

6. Neljä miestä kävelevät uunissa vahingoittumattomana 

” minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole 

vahingoittuneet, ja neljäs on näöltänsä niinkuin jumalan poika." j.25 

 * Jeesus oli itse miesten kanssa > Jeesus on myös meidän kanssa 

 

7. Kuningas käski miehet pois uunista 

”korkeimman Jumalan palvelijat! Astukaa ulos ja tulkaa tänne” j.26 

- Hiukset olivat tallella, eivätkä miehet edes haise savulle!! 

- Kuningas huomasi erehdyksen ja kielsi ketään puhumasta loukkaavasti 

Korkeimmasta Jumalasta > Huomaatko sinä erehdyksen? (huomaatko, 

että Jumala suojelee omiaan tms.) 

* Miehet kärsivät rangaistuksen, joka heille kuului ja he olivat vapaita. 

Jeesus kärsi meidän rangaistuksemme > Kumarramme Häntä (Fil.2:10). 

 

KERTAUS  Tapahtumat ja PT 
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† Jeesus nousi 

kuolleista 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



1. Kolme miestä tulisessa uunissa Kuningas Nebukadnessar teetti kultaisen kuvapatsaan. Sen korkeus oli 

kuusikymmentä kyynärää ja leveys kuusi kyynärää. Hän pystytti sen Duran tasangolle Babylonin 

maakuntaan. 2. Ja kuningas Nebukadnessar käski kutsua satraapit, käskynhaltijat ja maaherrat, 

neuvonantajat, rahavarainhoitajat, tuomarit ja poliisipäälliköt ja kaikki maakuntien korkeat virkamiehet 

patsaan vihkimisjuhlaan. 3. Niin tulivat satraapit, käskynhaltijat ja maaherrat, neuvonantajat, 

rahavarainhoitajat, tuomarit, poliisipäälliköt ja kaikki maakuntien korkeat virkamiehet kuningas 

Nebukadnessarin pystyttämän patsaan vihkimisjuhlaan, ja he asettuivat patsaan eteen. 4. Kuuluttaja julisti 

kaikuvalla äänellä: "Kuulkaa, kaikki kansat, kansakunnat ja kielet, mitä teille sanotaan! 5. Heti kun te 

kuulette torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja koko juhlamusiikin soivan, teidän tulee 

heittäytyä maahan ja kumartaa tätä kultaista patsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. 6. Se, 

joka ei heittäydy maahan ja kumarra, heitetään heti tuliseen uuniin." 7. Kuullessaan torven, huilun, sitran, 

harpun, luutun ja koko juhlamusiikin soivan kaikki, mitä kansaa ja kansakuntaa he olivatkin, heittäytyivät 

oitis maahan ja kumarsivat kultaista patsasta, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt. 8. Silloin astui 

esiin muutamia kaldealaisia miehiä, jotka alkoivat syyttää juutalaisia. 9. He puhuttelivat kuningas 

Nebukadnessaria ja sanoivat: "Ikuisesti eläköön kuningas! 10. Sinä, kuningas, olet antanut määräyksen, 

että jokaisen, joka kuulee torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja koko juhlamusiikin soivan, 

tulee heittäytyä maahan ja kumartaa kultaista patsasta 11. ja että se, joka ei heittäydy maahan ja kumarra, 

heitetään tuliseen uuniin. 12. On juutalaisia miehiä, Sadrak, Mesak ja Abed-Nego, jotka olet pannut 

hoitamaan Babylonin maakunnan hallintoa. He eivät ole piitanneet sinun määräyksestäsi, kuningas. He 

eivät palvele sinun jumaliasi eivätkä kumarra kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt." 13. Silloin 

Nebukadnessar raivoisan vihan vallassa käski noutaa Sadrakin, Mesakin ja Abed-Negon. Kun miehet 

tuotiin kuninkaan eteen, 14. Nebukadnessar puhutteli heitä ja sanoi: "Ettekö te, Sadrak, Mesak ja Abed-

Nego, tosiaankaan tahdo palvella minun jumaliani ettekä kumartaa kultaista patsasta, jonka olen 

pystyttänyt? 15. Jos nyt suostutte heittäytymään maahan ja kumartamaan teettämääni patsasta heti kun 

kuulette torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja koko juhlamusiikin soivan, niin hyvä on. Mutta 

jos ette kumarra, teidät heti heitetään tuliseen uuniin. Ja mikä jumala voisi teidät pelastaa minun käsistäni?"  

16. Sadrak, Mesak ja Abed-Nego sanoivat kuningas Nebukadnessarille: "Tähän ei meidän tarvitse lainkaan 

vastata. 17. Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa 

meidät myös sinun käsistäsi, kuningas. 18. Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että 

sinun jumaliasi me emme palvele ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt, me emme kumarra."  

19. Silloin Nebukadnessar tuli täyteen vihaa Sadrakia, Mesakia ja Abed-Negoa kohtaan, ja hänen kasvonsa 

vääristyivät. Hän käski heti kuumentaa uunin seitsemän kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti, 20. ja hän 

käski muutamien vahvojen sotilaittensa sitoa Sadrakin, Mesakin ja Abed-Negon ja heittää heidät uuniin.  

21. Niin nämä miehet sidottiin ja heitettiin uuniin täysissä vaatteissaan, takki ja housut yllä ja päähine 

päässä. 22. Koska uunia oli kuninkaan ankaran käskyn mukaan kovin kuumennettu, tulen lieska surmasi ne 

miehet, jotka veivät Sadrakin, Mesakin ja Abed-Negon uunin suulle. 23. Ja nämä kolme miestä, Sadrak, 

Mesak ja Abed-Nego, putosivat sidottuina tuliseen pätsiin.* 24. Pelastus ja hyvitys Kuningas 

Nebukadnessar nousi äkkiä pystyyn ja sanoi hämmästyneenä hovimiehilleen: "Eikö tuleen heitetty kolme 

sidottua miestä?" "Varmasti, kuningas!" hovimiehet vastasivat kuninkaalle. 25. Hän sanoi: "Mutta minä 

näen nyt neljä miestä kävelemässä vapaina tulen keskellä, eivätkä he ole vahingoittuneet! Ja neljäs näyttää 

aivan jumalolennolta." 26. Nebukadnessar meni tulisen uunin suulle ja sanoi: "Sadrak, Mesak ja Abed-

Nego, korkeimman Jumalan palvelijat! Astukaa ulos ja tulkaa tänne!" Silloin Sadrak, Mesak ja Abed-Nego 

astuivat ulos tulen keskeltä. 27. Satraapit, käskynhaltijat, maaherrat ja kuninkaan hovimiehet kerääntyivät 

paikalle katsomaan miehiä ja havaitsivat, että tuli ei ollut pystynyt heihin: heidän partansa ja hiuksensa 

eivät olleet kärventyneet, heidän vaatteensa eivät olleet lainkaan vahingoittuneet, eikä heistä edes lähtenyt 

savun hajua. 28. Silloin Nebukadnessar sanoi: "Kiitetty olkoon Sadrakin, Mesakin ja Abed-Negon jumala! 

Hän lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka luottivat häneen eivätkä välittäneet kuninkaan käskystä, 

vaan mieluummin panivat henkensä alttiiksi kuin suostuivat palvelemaan muuta jumalaa kuin omaansa! 29. 

Siksi minä käsken nyt näin: Jokainen - olkoon hän mitä kansaa, kansakuntaa tai kieltä tahansa - joka puhuu 

loukkaavasti Sadrakin, Mesakin ja Abed-Negon jumalasta, hakattakoon kappaleiksi, ja hänen talonsa 

hajotettakoon soraläjäksi. Tällaisesta vaarasta ei mikään muu jumala olisi pystynyt pelastamaan." 30. Ja 

kuningas antoi Sadrakille, Mesakille ja Abed-Negolle Babylonin maakunnassa entistä suuremman vallan. 



 

Tulinen pätsi (Dan.3) 

 

Mitä Herra teki? 

Antoi luottamuksen Häneen. Pelasti Häneen turvaavat. 

 

Mitä tämä osoittaa hänestä? 

Hän on ainoa Jumala. Hän välittää omistaan. 

 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? 

Jumalaan luottamista 

 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

Synti on vaarallinen ja osa meitä. Haluamme tehdä sitä. 

 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? 

Neulansilmä. Synti. 

 

Totuuksia 

Vain Jeesus pelastaa. Synti vie pois Jumalasta. Jumalalle on kaikki mahdollista. Jeesus tarjoaa toista 

mahdollisuutta. Jeesus haluaa kohdata ihmiset.  

 

PT=Päätotuus: Jeesus haluaa pelastaa. 

 


