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DANIELIN  YSTÄVÄT  TULISESSA  PÄTSISSÄ

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Babyloniassa, Baabelin maakunnassa, Duuran lakeudella

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Pian edellisen jälkeen

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Kuningas Nebukadnessar jaDanielin ystävät:
Hananja (Sadrak), Miisael (Meesak) ja Asarja (Abednego)
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d) Vieraat termit
Kyynärä n. 0,5 metriä. 60 kyynärää vastaa 9 – 10 -kerroksista kerrostaloa
Psalttari tarkoittaa kielisoitinta, jonkinlaista harppua.
Satraappi oli Muinais-Persian maakuntien maaherrojen arvonimi
Kaldealaiset olivat babylonialaisia. Babyloniaa sanottiin kaldealaisten maaksi.
Pätsi on tulikuuma uuni tai tulipesä.

2. Itse kertomus Raamatusta
Dan. 3. luku
Kultainen patsas

Kuningas Nebukadnessar teetti kultaisen kuvapatsaan, jonka korkeus oli
kuusikymmentä kyynärää (= 30 metriä) ja leveys kuusi kyynärää, ja pystytti
sen Duuran lakeudelle Baabelin maakuntaan. Kuningas Nebukadnessar
lähetti kokoamaan satraapit, maaherrat, käskynhaltijat, neuvonantajat,
aarteiden hoitajat, lainoppineet, tuomarit ja kaikki muut maakuntain
virkamiehet, että he tulisivat sen kuvapatsaan vihkiäisiin, jonka kuningas
Nebukadnessar oli pystyttänyt. Silloin kokoontuivat satraapit, maaherrat,
käskynhaltijat, neuvonantajat, aarteiden hoitajat, lainoppineet, tuomarit ja
kaikki muut maakuntain virkamiehet sen kuvapatsaan vihkiäisiin ja he
asettuivat sen kuvapatsaan eteen. Kuuluttaja huusi voimallisesti: "Teille,
kansat, sukukunnat ja kielet, julistetaan: Heti kun te kuulette torvien, huilujen,
kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden
soittimien äänen, langetkaa maahan ja kumartaen rukoilkaa kultaista
kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. Mutta joka ei
lankea maahan ja kumarra, se heitetään sillä hetkellä tuliseen pätsiin." Sen
tähden, heti kun kaikki kansat kuulivat torvien, huilujen, kitarain, harppujen,
psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, lankesivat
kaikki kansat, sukukunnat ja kielet maahan ja kumartaen rukoilivat kultaista
kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar oli pystyttänyt.

Danielin ystävät eivät suostu kumartamaan patsasta
Silloin astui heti kaldealaisia miehiä esiin syyttämään juutalaisia. He sanoivat
kuningas Nebukadnessarille: "Kuningas eläköön iankaikkisesti! Sinä,
kuningas, olet antanut käskyn, että jokainen, joka kuulee torvien, huilujen,
kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden
soittimien äänen, langetkoon maahan ja kumartaen rukoilkoon kultaista
kuvapatsasta, ja että joka ei lankea maahan ja kumarra, se heitetään tuliseen
pätsiin. On juutalaisia miehiä, joiden hoitoon sinä olet antanut Baabelin
maakunnan hallinnon, Sadrak, Meesak ja Abednego: nämä miehet eivät välitä
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sinun käskystäsi, kuningas; he eivät palvele sinun jumaliasi eivätkä
kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt."

Silloin Nebukadnessar vihan vimmassa käski tuoda Sadrakin, Meesakin ja
Abednegon. Kun nämä miehet oli tuotu kuninkaan eteen, Nebukadnessar
sanoi heille: "Aivanko tahallanne te, Sadrak, Meesak ja Abednego, ette tahdo
palvella minun jumalaani ettekä kumartaen rukoilla kultaista kuvapatsasta,
jonka minä olen pystyttänyt? Nyt, jos te siinä silmänräpäyksessä, kun kuulette
torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten
muiden soittimien äänen, olette valmiit lankeamaan maahan ja kumartaen
rukoilemaan kuvapatsasta, jonka minä olen teettänyt, niin hyvä! Mutta ellette
kumarra, niin teidät heti paikalla heitetään tuliseen pätsiin; ja kuka on se
jumala, joka pelastaa teidät minun kädestäni?" Sadrak, Meesak ja Abednego
vastasivat ja sanoivat kuninkaalle: "Nebukadnessar! Ei ole tarpeellista meidän
vastata sinulle tähän sanaakaan. Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä
pelastaa meidät tulisesta pätsistä, ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi,
kuningas. Vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme
palvele sinun jumaliasi emmekä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta,
jonka sinä olet pystyttänyt."

Danielin ystävät joutuvat pätsiin
Silloin Nebukadnessar tuli kiukkua täyteen Sadrakia, Meesakia ja Abednegoa
kohtaan ja hänen hahmonsa muuttui. Hän käski, että pätsi oli kuumennettava
seitsemän kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti. Hän käski sotajoukkonsa
väkevimpien miesten sitoa Sadrakin, Meesakin ja Abednegon ja heittää heidät
tuliseen pätsiin. Silloin nämä sidottiin vaippoineen (= viittoineen), takkeineen,
päähineineen ja muine vaatteineen ja heitettiin tuliseen pätsiin. Koska nyt
kuninkaan sana oli niin ankara ja pätsi niin kovin kuumennettu, tappoi tulen
liekki ne miehet, jotka veivät ylös Sadrakin, Meesakin ja Abednegon. Mutta
nämä kolme miestä, Sadrak, Meesak ja Abednego, suistuivat sidottuina
tuliseen pätsiin. Silloin kuningas Nebukadnessar hämmästyi ja nousi kiiruusti
ylös ja lausui hallitusmiehilleen sanoen: "Emmekö heittäneet kolme miestä
sidottuina tuleen?" He vastasivat kuninkaalle: "Totisesti, kuningas!"  Kuningas
sanoi: "Katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he
ole vahingoittuneet, ja neljäs on näöltänsä niin kuin jumalan poika."

Nebukadnessar tunnustaa Jumalan
Silloin Nebukadnessar meni tulisen pätsin aukolle, lausui ja sanoi: ”Sadrak,
Meesak ja Abednego, te korkeimman Jumalan palvelijat, astukaa ulos ja
tulkaa tänne.” Sadrak, Meesak ja Abednego astuivat silloin ulos tulesta.
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Satraapit, maaherrat, käskynhaltijat ja kuninkaan hallitusmiehet kokoontuivat
ja näkivät, ettei tuli ollut voinut mitään näiden miesten ruumiille, etteivät
heidän päänsä hiukset olleet kärventyneet eivätkä heidän vaatteensa
vioittuneet; eikä heissä tuntunut tulen käryä. Silloin Nebukadnessar sanoi:
”Kiitetty olkoon Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumala, joka lähetti
enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka häneen turvasivat eivätkä totelleet
kuninkaan käskyä, vaan antoivat ruumiinsa alttiiksi, ennemmin kuin
palvelivat ja kumartaen rukoilivat muuta jumalaa kuin omaa Jumalaansa.
Minä annan käskyn, että jokainen, olkoon hän mitä kansaa, kansakuntaa ja
kieltä tahansa, joka puhuu pilkaten Sadrakin, Meesakin ja Abednegon
Jumalasta, hakattakoon kappaleiksi, ja hänen talonsa tehtäköön soraläjäksi;
sillä ei ole muuta jumalaa, joka niin voi pelastaa kuin tämä.”

Nebukadnessarin julistus kaikille kansoille
Sitten kuningas asetti Sadrakin, Meesakin ja Abednegon suureen valtaan
Baabelin maakunnassa. "Kuningas Nebukadnessar kaikille kansoille,
kansakunnille ja kielille, jotka asuvat kaiken maan päällä: Suuri olkoon teidän
rauhanne! Minä olen nähnyt hyväksi ilmoittaa ne tunnusteot ja ihmeet, jotka
korkein Jumala on minulle tehnyt. Kuinka suuret ovat hänen tunnustekonsa ja
kuinka voimalliset hänen ihmeensä! Hänen valtakuntansa on iankaikkinen
valtakunta ja hänen valtansa pysyy suvusta sukuun."

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Jumalan Poika itse oli tulipätsissä pitämässä huolen Danielin ystävistä. Hän ei
sallinut uskoviensa menehtyä. Tämän ihmeen kautta Jumala myös kirkasti
Nebukadnessarille olevansa todellinen Jumala. Hän siis käänsi pahan hyväksi,
koska välitti pakanakuninkaan sielun pelastuksesta.

Danielin ystävillä oli luja usko. He eivät suostuneet rikkomaan enimmäistä
käskyä: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia minun
rinnallani … Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä.”

Jumala, Pyhä Henki, antaa myös meille voiman ja rohkeuden tunnustaa
uskoamme.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Apostolit tunnustivat myös rohkeasti uskoaan, vaikka siitä seurasi heille
inhimillistä kärsimystä.
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5. Opeteltava Raamatun lause
Kuinka suuret ovat hänen tunnustekonsa ja kuinka voimalliset hänen
ihmeensä! Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta ja hänen valtansa
pysyy suvusta sukuun. Dan. 3:33.

6. Lauluehdotus SK 322 (UVK 411b)
Rohkenetko, minkä maksoi, aina Herraas tunnustaa.
Vaikka maailma sua pilkkaa, vastustaa ja vainoaa.

2. Rohkenetko kerrassansa jättää ihmissuosion?
Jos et ees sä tohdi alkaa, minkälainen loppus on!

3. Kuinka piiloon jäädä voisi kalliolla kaupunki?
Kuinka jäisi maailmalta huomaamatta uskosi?

4. Jeesus jos on suuri sulle, aarre ainut, armahin,
Aartehestas maailmalle tunnustaa sun täytyykin.

5. Maailma jos pilkkaa, kiittää, miksi siitä huolitkaan;
Yksin Herran kunniaahan usko etsii ainiaan.

6. Itseäs siis tutki, ootko puolellaan vai vastahan.
Jos on mieles Herraa vastaan, ristin luo käy Golgatan!

7. Pyydä uutta puhdistusta luona armolähtehen.
Pyydä voimaa, rohkeutta Herran tunnustuksehen.

Sävel Rikhard Mäkinen k. 1944, sanat Lina Sandell

7. Tehtäviä / kysymyksiä
Muistelkaa lasten kanssa yhdessä niitä kertomuksia, joissa enkeli (tai enkelit)
on pelastanut ihmisen ihmeellisesti:

Daniel jalopeurojen luolassa VT4_12 (tästä kuulemme vasta parin viikon
päästä)
Enkeli vapautti Pietarin vankilasta APT_12
Enkelit hakivat Lootin turvaan Sodomasta VT1_13
Joku viikko sitten kuulimme, kuinka enkelit pelastivat kansan aramilaisten
käsistä VT4_3.
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8. Muuta huomioitavaa
Psalmi 31:1–10 ja 15–25.

Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi.
Herra, sinuun minä turvaan. Älä salli minun ikinä häpeään tulla, vapahda
minut vanhurskaudessasi. Kallista korvasi minun puoleeni, riennä, pelasta
minut. Ole minulle turvakallio, vuorilinna, johon minut pelastat. Sillä sinä olet
minun kallioni ja linnani, ja nimesi tähden sinä minua johdat ja talutat. Sinä
päästät minut verkosta, jonka he ovat eteeni virittäneet, sillä sinä olet minun
turvani. Sinun käteesi minä annan henkeni, sinä, Herra, lunastat minut, sinä
uskollinen Jumala.

Minä vihaan niitä, jotka seuraavat turhia epäjumalia, mutta minä turvaan
Herraan. Minä iloitsen ja riemuitsen sinun armostasi, kun sinä katsoit minun
kurjuuttani, tunsit minun sieluni ahdistukset, etkä jättänyt minua vihollisen
valtaan, vaan asetit minun jalkani aukealle.

Armahda minua, Herra, sillä minulla on ahdistus; minun silmäni on surusta
riutunut, niin myös minun sieluni ja ruumiini.

Mutta sinuun, Herra, minä turvaan; minä sanon: "Sinä olet minun Jumalani."
Minun aikani ovat sinun kädessäsi, pelasta minut vihollisteni kädestä ja
vainoojistani. Valista kasvosi palvelijallesi, pelasta minut armossasi.
Herra, älä salli minun tulla häpeään, sillä sinua minä huudan avukseni.
Jumalattomat tulkoot häpeään, vaietkoot ja vaipukoot tuonelaan. Mykistykööt
valheen huulet, jotka puhuvat vanhurskasta vastaan röyhkeästi, ylpeästi ja
ylenkatseellisesti.

Kuinka suuri on sinun hyvyytesi, jonka talletat pelkääväisillesi ja jota osoitat
sinuun turvaaville ihmislasten edessä! Sinä peität heidät kasvojesi suojaan
ihmisten salavehkeiltä; sinä kätket heidät turvaan kielten riidalta.

Kiitetty olkoon Herra, sillä hän osoitti minulle ihmeellisen armonsa
piiritetyssä kaupungissa. Minä sanoin hädässäni: "Minä olen sysätty pois
sinun silmiesi edestä." Kuitenkin sinä kuulit minun rukousteni äänen, kun
minä sinua huusin.

Rakastakaa Herraa, kaikki hänen hurskaansa. Herra varjelee uskolliset, mutta
ylpeileväisille hän kostaa monin kerroin. Olkaa lujat, ja olkoon teidän
sydämenne rohkea, te kaikki, jotka Herraa odotatte.
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