
Daniel: Kirjoitus seinässä (Dan.5)  

PT: Jumalan sana paljastaa 

Johdanto: Videotykin johto korvaan ja kaikki näkisi mitä ajattelet. Tulisitko? 

 

1. Kuningas Belsassar järjesti juhlat hoviväelle 

- Daniel oli jo vanha mies, kuningas Nebukadnessar oli jo kuollut. 

- Kuningas haetutti humalassa Jerusalemin temppelin kultaiset astiat juhliin 

* Hän ei yhtään kunnioittanut Jumalaa ja Jumalan temppelin astioita 

- He ylistivät kivisiä ja kultaisia jumaliaan 

 

2. Seinään ilmestyy kirjoittava käsi, joka kirjoittaa siihen tekstin  
- Kiningas kalpeni, ja pelko täytti hänen mielensä. Hänen jäsenensä lamaantuivat 

ja hänen polvensa tutisivat.  

? Tajusiko kuningas silloin tehneensä väärin? 

* Pelkäsikö kuningas, että joku peitelty salaisuus paljastuisi? > Synti paljastuu! 

 

3. Kovalla äänellä huutaen kuningas käski tuoda eteensä loitsupapit, ym.. 

- Kuningas lupaa tekstin lukijalle pääministerin paikan + hienot vaatteet ja kultaa 

 

4. kukaan heistä ei pystynyt lukemaan kirjoitusta eikä esittämään sen selitystä 

- silloin -- Belsassar joutui kauhun valtaan ja hänen kasvonsa valahtivat valkeiksi 

? Miksi kukaan ei osannut lukea tekstiä?  

* Onko viesti Jumalalta ymmärrettävä? > Raamattu on selkeä, että lapsikin ymmärtää 

 

5. Leskikuningatar -- sanoi: "Sinun valtakunnassasi on mies, jossa asuu pyhien 

jumalien henki. -- hänellä on taito ja viisaus selittää unia ja ratkaista arvoituksia 

ja ongelmia. Kutsuttakoon nyt hänet tänne. Hän osaa selittää tämän kirjoituksen. 

- Vanha kuningatar muisti, että Daniel osasi auttaa entistä kuningasta 

 

6. Daniel tuodaan kuninkaan eteen 

- Minä olen kuullut, että sinussa asuu jumalien henki ja että sinulla on havaittu 

olevan ymmärrystä, älyä ja harvinaista viisautta.  

- Loitsupapeista ja viisaista ei ollut kirjoituksen selittäjäksi 

- Kuningas lupaa Danielille pääministerin paikan ja kultaa 

 

7. Daniel kieltäytyy lahjoista, mutta kertoo vastauksen 

? Olisiko sinusta helppo kieltäytyä (väärästä) kunniasta ja lahjoista? 
- Edellinen kuningas oli ylpistynyt ”Sen suuruuden vuoksi, jonka hän oli Jumalalta 

saanut” Niin hänelle annettiin eläimen ymmärrys, -- hän sai syödä ruohoa -- 

kunnes hän oppi tietämään, että korkein Jumala on hallitsija  

- sinä, Belsassar -- et ole nöyrtynyt, vaikka olet kuullut kaiken tämän.  

- Syy kirjoitukseen on kuninkaan ylpeys, joka näkyy Jumalan temppeliastioiden 

häpäisemisenä ja kivisten epäjumalien palvomisena 

* Epäjumalat ”jotka eivät näe eivätkä kuule eivätkä mitään tiedä. 

Jumalaa, jonka kädessä on sinun elämäsi ja kohtalosi, sinä et ole kunnioittanut.  

Siksi Jumala näki hyväksi lähettää käden piirtämään tämän kirjoituksen.   
 

8. Näin kuuluu seinään piirretty kirjoitus: 'Mene, mene, tekel u-farsin.'*  

- 'Mene' merkitsee, että Jumala on laskenut sinun kuninkuutesi päivät ja tekee 

niistä lopun.  

- 'Tekel' merkitsee, että sinut on vaa'alla punnittu ja kevyeksi havaittu.  

- 'U-farsin' merkitsee, että sinun valtakuntasi jaetaan ja annetaan muille. 

- Laskettu, laskettu, punnittu ja jaettu. 

- Kuningas ei kadu, vaikka kuulee tuomionsa > Kadutko sinä? 

* Jeesusta ei havaittu kevyeksi > Hänet herätettiin kuolleista > Hänen voi pelastaa 
- Seuraavan yönä kuningas salamurhattiin ja valtakunta valloitettiin 

KERTAUS ja sovellus:  

 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT: Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 
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_________________ 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Daniel: Kirjoitus seinässä (Dan.5) 

Mitä Herra teki? Kirjoitti seinään. Antoi selkeän varoituksen väärintekijöille. Mitä tämä osoittaa 

hänestä? Hän näkee kaiken. Odottaa syntisen kääntyvän. Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Daniel 

pelkäämättä kertoi Herran sanan. Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? Se saa 

rangaistuksensa. Synnin palkka on kuolema. Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää?  

Totuuksia:  

 PT:  
 

1. Belsassarin pidot  

Kuningas Belsassar järjesti suuret pidot tuhannelle ylimykselleen ja joi viiniä heidän kanssaan.  

2. Humalluttuaan Belsassar käski hakea esiin ne kultaiset ja hopeiset astiat, jotka hänen isänsä Nebukadnessar oli 

ottanut Jerusalemin temppelistä; hän näet halusi juoda niistä ylimystensä, vaimojensa ja hovinsa naisten kanssa.  

3. Silloin tuotiin kultaiset ja hopeiset astiat, jotka oli otettu Jumalan temppelistä Jerusalemista, ja kuningas sekä 

hänen ylimyksensä ja vaimonsa ja hänen hovinsa naiset joivat niistä.  

4. He joivat viiniä ja ylistivät kultaisia ja hopeisia, pronssisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumaliaan.  

5. Silloin tuli äkkiä esiin ihmiskäsi, ja se alkoi kirjoittaa lampun viereen, kuninkaan palatsin kalkittuun seinään. 

Kuningas näki käden, joka kirjoitti.  

6. Silloin hän kalpeni, ja pelko täytti hänen mielensä. Hänen jäsenensä lamaantuivat ja hänen polvensa tutisivat.  

7. Kovalla äänellä huutaen kuningas käski tuoda eteensä loitsupapit, kaldealaiset viisaat ja manaajat. Hän julisti 

Babylonian viisaille: "Joka pystyy lukemaan tämän kirjoituksen ja esittämään sen tulkinnan minulle, hänet puetaan 

purppuraan, hän saa kultakäädyt kaulaansa ja pääsee arvossa kolmanneksi tässä valtakunnassa."  

8. Kaikki kuninkaan viisaat tulivat sisään, mutta kukaan heistä ei pystynyt lukemaan kirjoitusta eikä esittämään sen 

selitystä kuninkaalle.  

9. Silloin kuningas Belsassar joutui kauhun valtaan ja hänen kasvonsa valahtivat valkeiksi. Myös hänen ylimyksensä 

järkyttyivät.  

10. Kuninkaan ja hänen ylimystensä puheen kuullessaan astui leskikuningatar pitosaliin. Hän sanoi: "Ikuisesti 

eläköön kuningas! Älä antaudu pelon valtaan, älä turhaan kalpene.  

11. Sinun valtakunnassasi on mies, jossa asuu pyhien jumalien henki. Sinun isäsi aikana hänellä havaittiin olevan 

ymmärrystä, älyä ja viisautta yhtä paljon kuin jumalilla. Isäsi, kuningas Nebukadnessar, korotti hänet 

enteidenselittäjien, loitsupappien, kaldealaisten viisaiden ja manaajien päämieheksi; niin teki isäsi, kuningas.  

12. Danielissa, jolle kuningas antoi nimen Beltesassar, asuu erityinen henki, ja hänellä on taito ja viisaus selittää unia 

ja ratkaista arvoituksia ja ongelmia. Kutsuttakoon nyt hänet tänne. Hän osaa selittää tämän kirjoituksen."  

13. Daniel tuotiin kuninkaan eteen. Kuningas sanoi hänelle: "Sinä siis olet Daniel, Juudan pakkosiirtolaisia, jotka 

isäni, kuningas, toi tänne.  

14. Minä olen kuullut, että sinussa asuu jumalien henki ja että sinulla on havaittu olevan ymmärrystä, älyä ja 

harvinaista viisautta. 15. Nyt on viisaat ja loitsupapit tuotu minun eteeni, jotta he lukisivat tämän kirjoituksen ja 

esittäisivät minulle sen selityksen, mutta heistä ei ole siihen. 16. Minä olen kuullut, että sinä pystyt selittämään unia 

ja ratkaisemaan vaikeita ongelmia. Jos nyt pystyt lukemaan kirjoituksen ja selittämään sen minulle, sinut puetaan 

purppuraan, saat kultakäädyt kaulaasi ja pääset arvossa kolmanneksi tässä valtakunnassa." 17. Silloin Daniel vastasi 

kuninkaalle: "Pidä lahjasi itse tai anna palkintosi muille, kuningas, mutta kirjoituksen minä voin lukea sinulle ja voin 

myös ilmoittaa sen selityksen. 18. Kuule minua, kuningas! Korkein Jumala antoi valtakunnan ja suuruuden, kunnian 

ja loiston isällesi Nebukadnessarille. 19. Sen suuruuden vuoksi, jonka hän oli Jumalalta saanut, kaikki kansat ja 

kansakunnat, mitä kieliä ne puhuivatkin, pelkäsivät ja vapisivat hänen edessään. Hän surmautti kenet tahtoi, hän jätti 

eloon kenet tahtoi, hän korotti kenet tahtoi ja alensi kenet tahtoi. 20. Mutta kun hänen sydämensä ylpistyi ja hänestä 

tuli röyhkeä ja ylimielinen, hänet syöstiin alas kuninkaalliselta valtaistuimelta ja hänen arvoasemansa otettiin häneltä 

pois. 21. Hänet ajettiin pois ihmisten joukosta, hänelle annettiin eläimen ymmärrys, hän asui villiaasien parissa, hän 

sai syödä ruohoa kuin härät ja hänen ruumiinsa kastui yökasteesta, kunnes hän oppi tietämään, että korkein Jumala 

on hallitsija ihmisten valtakunnassa ja että hän antaa sen kuninkuuden kenelle tahtoo. 22. "Mutta sinä, Belsassar, 

joka olet hänen poikansa, et ole nöyrtynyt, vaikka olet kuullut kaiken tämän. 23. Sinä olet ylpeydessäsi noussut 

Taivaan Herraa vastaan ja antanut tuoda eteesi hänen temppelinsä astiat, ja sinä ja sinun ylimyksesi, vaimosi ja 

hovisi naiset olette juoneet niistä viiniä, ja sinä olet ylistänyt hopeisia ja kultaisia, pronssisia, rautaisia, puisia ja 

kivisiä jumalia, jotka eivät näe eivätkä kuule eivätkä mitään tiedä. Mutta Jumalaa, jonka kädessä on sinun elämäsi ja 

kohtalosi, sinä et ole kunnioittanut. 24. Siksi Jumala näki hyväksi lähettää käden piirtämään tämän kirjoituksen. 25. 

"Näin kuuluu seinään piirretty kirjoitus: 'Mene, mene, tekel u-farsin.'* 26. Ja tämä on sen selitys: 'Mene' merkitsee, 

että Jumala on laskenut sinun kuninkuutesi päivät ja tekee niistä lopun. 27. 'Tekel' merkitsee, että sinut on vaa'alla 

punnittu ja kevyeksi havaittu. 28. 'U-farsin' merkitsee, että sinun valtakuntasi jaetaan ja annetaan meedialaisille ja 

persialaisille." 29. Silloin Belsassar käski pukea Danielin purppuraan ja panna kultakäädyt hänen kaulaansa ja 

kuuluttaa, että hän saisi arvossa kolmantena hallita valtakuntaa. 30. Samana yönä Belsassar, kaldealaisten kuningas, 

surmattiin, ja meedialainen Dareios sai haltuunsa kuninkuuden kuudenkymmenenkahden vuoden ikäisenä. 


