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Olen joutunut käyttämään joitain kirjoja Raamatun ohessa valmistaessani tätä puhettani. 

Ensinnäkin käytän hieman runkona Henrietta C. Mearsin kirjaa ”Avain Vanhaan testamenttiin”.  

 

Mearsin kirjan sain itselleni hyvin erikoisella tavalla. Asuin silloin Imatralla. Lainasin varmaan 

kolme kertaa Vuoksenniskan kirjastosta tuon kirjan ja yritin syventyä sen avulla mm. Danielin 

kirjaan. Viimeisen palautuksen yhteydessä sanoin, että jos kirja joskus tulee poistoihin, niin 

ottaisin sen mielelläni. Kului noin kaksi vuotta ja työpaikalleni tuli ilmoitus, että tuo kirja on nyt 

ostettavissa. Menin aivan hämmästyneenä kirjastoon ja kysyin kirjastonhoitajalta miten tämä on 

edes mahdollista. Helppoa kuulemma, koska hän laittaa ylös tällaiset toiveet. 

Näin Jumala auttaa meitä eteenpäin, kun yritämme tutkia Raamattua ravinnoksemme. 

 

Lisäksi olen etsinyt netistä monia asioita. Liitän Danielin kirjan ajatuksia nykyaikaan ehkä vähän 

omaperäiselläkin tavalla. Tämä kertoo siitä, että varottaminen on aivan erityisesti sydämelläni. 

 

Danielin kirja puhuu Baabelin vankeuteen viedyistä nuorukaisista. Daniel on päähenkilö. Hänet 

ystävineen vietiin pakkosiirtolaisuuteen noin vuonna 600 ennen Kristusta. Daniel eli vanhaksi, 

ehkä noin yhdeksänkymmentävuotiaaksi. Näin ollen kirja kertoo lähes koko 500 –luvusta ennen 

Kristusta. 

 

Näitä virheettömiä nuoria ylimyssuvun vesoja kasvatettiin Baabelin hovia varten. Eri lähteissä oli 

vähän eri ikäarvioita väliltä 12-16v. 

Dan.1:3-4: 

Ja kuningas käski ylimmäisen hoviherransa Aspenaan tuoda israelilaisia poikia, jotka olivat 

kuninkaallista sukua tai ylimysperheistä, nuorukaisia, joissa ei ollut mitään virheä ja jotka olivat 

kaunismuotoisia, jotka kykenivät käsittämään kaikkea viisautta, olivat terävä-älyisiä ja 

hyväoppisia ja jotka olisivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa; heille hänen tuli opettaa 

kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä. 

 

Baabel on kreikaksi Babylon eli on kyse samasta asiasta, Babylonian tai Baabelin loisteliaasta 

pääkaupungista. Tuon tämän heti alkuun esille, koska mm. Ilmestyskirja käyttää nimeä Babylon. 

Nimi yhdistetään verbiin balal, joka merkitsee sekoittaa, saattaa hämmennyksiin. Entisajan 

Baabel sijaitsi n.90 km nykyisestä Bagdadista, Irakin pääkaupungista. 

Nykyisistä kaupungeista Roomaa kutsutaan Raamatussa vertauskuvallisesti Babyloniksi. 

 

Juutalainen historioitsija Josefus kertoi, että Danielin kirja oli juutalaisten lempilukemista vuoden 

70 Jerusalemin hävityksen aikoihin. Uudesta testamentista käy ilmi, että myös Jeesuksen 

aikalaiset lukivat Danielia. 

 

Esityksessäni keskityn yksinomaan siihen miten Israelin Jumalaan uskova Daniel varustautui 

elämään vieraan pakanallisen kulttuurin keskellä, jossa on epäjumalien ja eri kansojen sekoitusta. 

Tahdon myös kuvata sitä Jumalaa, joka oli luvannut varjella Danielia ystävineen. Danielin 

kirjasta tahdon nostaa esiin myös Kristuksen ja Hänen kuninkuutensa. 

 

 

 

 



1. JUMALA ON VARJELIJA 
 

Dan.1:5-6,8: 

Ja kuningas määräsi heille jokapäiväiseksi ravinnoksi ruokaa kuninkaan pöydästä ja viiniä, jota 

hän itse joi. Niin heitä oli kasvatettava kolme vuotta, ja niiden kuluttua heidän tuli astua 

kuninkaan palvelukseen. Heidän joukossaan olivat juutalaiset pojat Daniel, Hananja, Miisael ja 

Asarja. ... 

Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota 

tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa. 

 

Daniel ystävineen tahtoivat olla kuuliaiset pyhille kirjoituksille. Jumala oli kieltänyt syömästä 

tiettyjä ruokia. Lisäksi oli oletettavissa, että kuninkaan hovin ruoka ja juoma olivat epäjumalille 

uhrattuja. 

Daniel ystävineen tahtoivat erottautua kaikesta epäjumalanpalveluksesta ja olla kuuliaiset 

Jumalan sanalle. He elivät Jumalalle antautunutta elämää. 

He saivatkin haluamaansa puhdasta ruokaa ja Jumala varjeli heidät niin ruumiillisesti kuin 

hengellisestikin. 

 

Käy ilmi, että juutalaisia nuorukaisia oli myös muita kuin Daniel ja hänen kolme ystäväänsä. 

Kuitenkin toiset alistuivat pakanallisen hovin tarjontaan eivätkä välittäneet Jumalan sanan 

tarkasta noudattamisesta. 

 

Dan.1:17 kertoo: 

Ja Jumala antoi näille neljälle nuorukaiselle taidon käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken 

viisauden; ja Daniel ymmärsi myös kaikkinaiset näyt ja unet. 

Voidaan olettaa, että Jumalan antama viisaus käsitti myös pakanalliset kirjoitukset. Ne sisälsivät 

pakanauskontoa, mytologiaa ja taikuutta. Sen lisäksi Daniel ymmärsi unet ja näyt. 

 

Tänäkin aikana on hyvä pyytää erityistä viisautta nähdä hengellisessä mielessä oikein tämän ajan 

pakanuutta ja New Age –ilmiöitä. Ilman Pyhän Hengen antamaa näkökykyä ei tuon alueen 

ilmiöitä voi tutkia eikä niistä pysty varottamaan. 

 

On myös huomattava Danielin erottautuminen pakanallisista yhteyksistä. Siitä ennen muuta oli 

kyse, kun hän kieltäytyi hovin epäjumalille uhratusta ruuasta ja juomasta. Meidän tulee tänä 

aikana erottautua epäjumalanpalveluksesta. Tämä on mm. selkeän eron tekemistä New Age –

uskonnollisuuteen. Kaikki uushenkisyyteen liittyvä vaikuttaa tietoisuuden muutokseen. Näitä 

asioita on mm. okkultismi, New Age-psykotekniikat, henkiparannus, jooga ja meditaatio. 

Edelläolevaan osallistuminen on kuin syömistä ”riivaajien pöydästä”. 

Sekaantuessamme näin epäjumalanpalvelukseen, me loitonnumme Kristuksesta ja menetämme 

kirkkaan näkökykymme tämän ajan pakanallisiin asioihin. 

 

Jumala oli Danielin ja hänen ystäviensä varjelija pakanuuden keskellä. Jumala on myös meidän 

varjelijamme. 

Daniel sai pakanallisen nimen Beltsassar. Se tarkoittaa Bel varjelkoon hänen henkensä. Bel on 

yhtä kuin Baal, joka oli Baabelin pakanajumala. 

Danielin ja hänen ystäviensä kohdalla toteutui kuitenkin Israelin Jumalan varjelus ja pakanallinen 

Bel ei pystynyt kietomaan itseensä näitä jaloja nuorukaisia. 

 

 

 



2. JUMALA ON SALAISUUKSIEN PALJASTAJA 
 

Kuningas Nebukadnessar oli nähnyt unen ja hänen mielensä oli levoton sen vuoksi. Hän oli 

unohtanut unen, mutta kaipasi, että joku voisi kertoa sen hänelle sekä myös avata sen selityksen. 

Baabelin viisaita odotti kuolema, jos unta ja sen selitystä ei kuuluisi, mutta palkkioita, jos selitys 

löytyisi. 

Dan.2:6: 

Mutta jos te ilmoitatte minulle unen ja sen selityksen, niin te saatte minulta lahjoja ja antimia ja 

suuren kunnian. Sentähden ilmoittakaa minulle uni ja sen selitys. 

 

Daniel kääntyi ystäviensä puoleen ja pyysi heiltä esirukousta. Jumala vastasi ihmeellisesti ja 

ilmoitti Danielille yöllisessä näyssä sekä unen, että sen selityksen. 

Kuninkaan näkemä kuvapatsas oli valtava ja ihmisen muotoinen; loistava ja kauhistuttava. Sen 

ruumis oli metallia, mutta jalat savea. Pää oli kultaa ja metallit kävivät vähemmän jaloiksi 

siirryttäessä ruumiissa alaspäin. Daniel ilmoitti kuvapatsaan esittävän neljää 

maailmanvaltakuntaa, ja savi sekä rauta edustivat viimeistä maailmanvaltaa. Kun aikojen loppu 

lähestyisi, valtakuntien kirkkaus vähenisi. 

Daniel jatkoi: "Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare - ei ihmiskäden voimasta - ja iski 

kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä 

haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla, 

tuuli vei ne - - Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko 

maan." (Dan.2:34,35) 

Dan.2:44-45: 

Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on 

kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne 

muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti, niinkuin sinä näit, 

että kivilohkare irtautui vuoresta - ei ihmiskäden voimasta - ja murskasi raudan, vasken, saven, 

hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja 

uni on tosi ja sen selitys luotettava. 

Unen tärkein sanoma on se, että Kristus on perustava valtakunnan, joka on täysin toisenlainen 

kuin kaikki maallisten valtiaitten valtakunnat. Kivi, joka murskaa, tarkoittaa luonnollisesti 

Kristusta. 

Ps.118:22: Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. 

Luuk.20:18: Jokainen, joka kaatuu siihen kiveen, ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se 

murskaa. 

Vielä useammin Kristusta kutsutaan kallioksi tai Israelin kallioksi.  

 

On lohdullista ajatella Kristuksen iankaikkista valtakuntaa. 

Jo nyt on Jumalan valtakunta murtautunut lähellemme, kun Jeesus, luvattu Messias, tuli ihmiseksi 

2000 vuotta sitten ja lunasti meidät yhteyteensä ristinkuolemansa kautta. Jumalan valtakunta on 

sisäisesti meissä. Silti vielä toivotamme tulevaksi Kristuksen iankaikkista valtakuntaa, joka 

työntää jo tarpeettomina pois tieltään kaikki ihmisen hallitsemat valtakunnat. Silloin on 

Kristuksella kaivattu iankaikkinen kuninkuus. 

 

Kuningas sai Danielilta tyydyttävän vastauksen ja vastasi hänelle.  

Tästä kertoo Dan.2:47-49: 



Kuningas vastasi Danielille ja sanoi: "Totisesti on teidän Jumalanne jumalien Jumala ja 

kuningasten herra ja se, joka paljastaa salaisuudet; sillä sinä olet voinut paljastaa tämän 

salaisuuden." Sitten kuningas korotti Danielin ja antoi hänelle paljon suuria lahjoja ja asetti hänet 

koko Baabelin maakunnan herraksi ja kaikkien Baabelin viisaitten ylimmäiseksi päämieheksi. Ja 

Danielin anomuksesta kuningas antoi Sadrakin, Meesakin ja Abednegon hoitoon Baabelin 

maakunnan hallinnon. Mutta Daniel jäi kuninkaan hoviin. 

Huomaamme, että kuningas käytti sanontaa: ”teidän Jumalanne” eikä ”minun Jumalani”. 

 

 

3. JUMALA ON PELASTAJA 
 

Kuningas Nebukadnessar teetti kultaisen kuvapatsaan ja pystytti sen lakeudelle. Kuvapatsaan 

vihkiäisiin lähetettiin hakemaan kaikki, jotka jollain tavoin osallistuivat eri maakuntien 

hallintoon. Näin kutsu koski myös Danielin kolmea ystävää. 

Dan.3:5-6: 

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. 

Aukealla oli helppo havaita, että Danielin kolme ystävää eivät kumartaneet kuvapatsasta. Heidän 

kohtalonsa oli siis joutua tuliseen pätsiin. Sinne he menivät täysin luottaen Jumalaan. 

Heidät heitettiin pätsiin sidottuina. Kuningas katsoi hämmästyneenä ja sanoi: 

Dan.3:25: 

"Katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet, ja 

neljäs on näöltänsä niinkuin jumalan poika.” 

Edellä oleva jumalan poika viittaa Jeesukseen Kristukseen. Pahimmassakin elämämme pätsissä 

Hän on luvannut olla läsnä turvanamme ja suojanamme. 

 

Kuningas totesi Dan.3:28: 

Silloin Nebukadnessar lausui ja 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.” 

Tässä Baabelin kuningas toteaa Israelin Jumalan olleen pelastaja. Mutta huomaamme, että hän 

puhuu näiden ystävien Jumalasta ja ei vielä omasta jumalastaan. 

 

Edellä mainitaan Danielin ystävät Baabelin kuninkaan antamilla nimillä. Näiden ystävysten 

juutalaiset nimet olivat Miisael, Hananja ja Asarja. Nimet tarkoittavat: Kuka on niin kuin Jumala, 

Jumala on armollinen ja Herra on minun auttajani. Näin nimiin sisältynyt sanoma toteutui 

täydellisesti. 

 

 

4. JUMALA ON HALLITSIJA 
 

Nyt on kyseessä Danielin kirjan neljäs luku. Ohitan sen lyhyesti. Daniel joutui jälleen selittämään 

kuningas Nebukadnessarin unen. Valtava taivaaseen ulottuva puu hakattiin niin että vain kanto 

jäi. Kuningas joutuisi luopumaan vallastaan tietyksi ajaksi mielisairauden valtaamana. 

 

Dan.4:29: ... kunnes tulet tuntemaan, että Korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa ja antaa sen, 

kenelle hän tahtoo 



 

Määräajan kuluttua huomaamme kuninkaan ylistävän Israelin Jumalaa omana Jumalanaan. 

Dan.4:31: 

Mutta sen ajan kuluttua minä, Nebukadnessar, nostin silmäni taivasta kohti, ja minun järkeni 

palasi. Ja minä kiitin Korkeinta, minä ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää iankaikkisesti, jonka 

hallitus on iankaikkinen hallitus ja jonka valtakunta pysyy suvusta sukuun. 

 

Tässä Nebukadnessar puhuu jo viimein omasta Jumalastaan. Näin voimme todeta, että Jumalan 

koulussa voi pakanallinenkin päämies löytää elävän Jumalan, joka on todellinen hallitsija. 

Jumalan hallintavalta on aina ihmisten mahtavimpienkin päämiesten ja hallitusten yläpuolella.  

 

5. JUMALA ON TUOMARI 

Belsassarin pidot 

Dan.5:2-4: Kun viini oli makeimmillaan, käski Belsassar tuoda ne kulta- ja hopea-astiat, jotka 

hänen isänsä Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemin temppelistä, että kuningas ja hänen 

ylimyksensä, hänen puolisonsa ja sivuvaimonsa joisivat niistä. Silloin tuotiin ne kulta-astiat, jotka 

oli otettu temppelistä, Jumalan huoneesta, Jerusalemista, ja niistä joivat kuningas ja hänen 

ylimyksensä, hänen puolisonsa ja sivuvaimonsa. He joivat viiniä ja ylistivät kultaisia ja hopeisia, 

vaskisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia. 

Kuitenkin maa oli kriittisessä tilanteessa, koska persialaiset ja meedialaiset olivat hyökkäämässä 

ja valtaamassa maan. Yhä vieläkin sijaistoimintoa, jossa vaaran uhatessa aletaan huvitella eikä 

varustautua, kutsutaan nimellä Belsassarin pidot. 

Belsassarin pidoissa oli tunnusomaista se, että astiat olivat Jumalan temppelistä. Samoin juomana 

oli viini. Viini on Raamatussa siunauksen ja veren vertauskuva. Paras viini ortodoksijuutalaisen 

tradition mukaan on yhä käymätön makea viini. 

Belsassar valjasti Jumalan pyhät arvot ja esineet epäjumalanpalveluksen käyttöön. 

Tähän verrattavia asioita löytää myös nykyajasta, vaikka niissä ei juuri juhlasta olekaan kyse. 

Kuitenkin Belsassarin pidot toi mieleeni nimenomaan ehtoollismaljan ja siihen liitetyt harhat. 

Pyhä Graalin malja 

 

Kuningas Arturin legendoissa pyhä Graal on malja, josta Kristus joi viimeisellä aterialla, mutta 

itse myytti on paljon kristinuskoa vanhempi ja Graal on paljon muutakin kuin vain pyhä esine. 

Monille se symboloi kadonnutta viisautta. Mystiikkaan suuntautuneille kuningas Arturin Graalin 

etsintä toimii Jumaluutta kohti suuntautuvan sisäisen henkisen matkan vertauskuvana. 

Toisen tiedon mukaan Graalin malja on kristinuskon mytologiassa astia, johon Joosef 

Arimatialainen otti talteen verta ristiinnaulitun Jeesuksen haavoista.  

Aihe on tullut voimakkaasti esille, kun siitä on julkaistu kirja 1980-luvulla. Samoin Dan Brownin 

kirja Da Vinci –koodi hyödyntää osin myyttiä Graalin maljasta. Kirjassa toki vääristellään hyvin 

monin muinkin tavoin Raamatun sanomaa. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kristinusko
http://fi.wikipedia.org/wiki/Mytologia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Joosef_Arimatialainen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Joosef_Arimatialainen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Veri
http://fi.wikipedia.org/wiki/Jeesus


Vielä muistuu mieleeni Ecce Homo –valokuvanäyttely. Vuonna 2000 maatamme kiersi 

ruotsalaisen Elisabeth Ohlsonin valokuvanäyttely. Yksi sen kuvista oli kuva viimeisestä 

ehtoollisesta. Siinä Jeesus on keskellä ja 12 transvestistia ympärillä naiseksi pukeutuneina 

irvokkaissa asuissaan. Miksi otan näinkin vanhan aiheen esille? Syksyllä 2008 tämä näyttely oli 

jälleen yleisölle esillä Uppsalan tuomiokirkossa ja on varsin todennäköistä, että se tuodaan jälleen 

Suomeen. 

Nykyaikana vietetään monin tavoin hengellisiä Belsassarin pitoja, joissa poljetaan lokaan pyhä 

Jumala ja pyhä sovintoveri. Tällöin ei olla millään lailla huolissaan vihollisesta niin kuin ei 

Belsassarkaan ollut. Ja tämä on yksinkertaisesti siitä syystä, että vihollinen on jo pettänyt nämä 

tahot. He ovat liitossa vihollisen kanssa.  

Belsassar tarkoittaa ”Bel kuningasta suojelkoon”. Muistetaan, että nimi Bel tarkoittaa samaa kuin 

Baal, joka oli sen ajan pakanajumala. Tästä johdetaan sana Belsebul, joka viittaa päämieheen, 

ruhtinaaseen ja tarkoittaa Uudessa testamentissa riivaajien päämiestä, pääpaholaista. Muistetaan, 

että Saatana käyttää mielellään kristinuskon pyhiä arvoja omiin päämääriinsä. Ja tämä on aina 

erityisesti kiehtonut ihmistä. Minkä valtavan suosion saavuttikaan kirja Da Vinci –koodi. Tähän 

mennessä se on käännetty 44 kielelle ja sitä on myyty 60,5 miljoonaa kappaletta. Kirjasta on tehty 

myös elokuva. Elokuva jakoi etenkin aluksi kriitikoiden mielipiteet, mutta tuotti silti 

ensimmäisenä viikonloppunaan maailmanlaajuisesti noin 224 miljoonaa dollaria. Suomessa 

elokuvan näki ensimmäisenä viikonloppuna noin 60 000 ihmistä. 

 

Palaamme Danielin kirjaan. 

Kuninkaan juhlat saivat dramaattisen käänteen. Keskelle juopottelua ja epäjumalanpalvelusta 

ilmestyi salaperäinen ihmiskäsi, joka kirjoitti muutaman sanan pitosalin seinään. Kuningas 

”kalpeni – –, hänen jäsenensä lamaantuivat ja hänen polvensa tutisivat”. Hän taisi arvata 

kohtalonhetkensä koittaneen. Oli pakko löytää joku, joka osaisi tulkita tekstin. Kun sellaista ei 

löytynyt hänen alamaisistaan, hän ”joutui kauhun valtaan ja hänen kasvonsa valahtivat valkeiksi”. 

Lopulta leskikuningatar osasi kertoa miehestä, jossa asuu erityinen henki ja joka osaa ratkaista 

arvoituksia. Niin Daniel tuotiin Belsassarin eteen.  

Ennen arvoituksellisen tekstin tulkitsemista Daniel muistuttaa kuningasta siitä, että hän on 

korottanut itsensä Taivaan Herraa vastaan. Jumalan kädessä on jokaisen elämä ja kohtalo ja sitä 

Belsassar ei ollut kunnioittanut vaan oli ottanut Herran huoneen astiat, täyttänyt ne viinillä ja 

ylistänyt epäjumalia. Siksi seinälle ilmestynyt kirjoitus ei ollutkaan ihmiskäden aikaansaamaa, 

vaan Jumalan itsensä puuttumista asioihin tuomarin tavoin.  

”Mene, mene, tekel, ufarsin”. Sinut on vaaalla punnittu ja köykäiseksi havaittu. Jumala on 

tuomari myös koskien tämän ajan hengellisiä vääristymiä. Tänä aikana on yhä syytä muistaa, että 

ihminen ei saa halveksia Pyhää Jumalaa eikä pyhää sovintoverta. Kaikki tuo on lopulta itsensä 

korottamista ja asettumista itse Jumalaa vastaan. Tällainen röyhkeys valitettavasti yhä lisääntyy 

ajassamme.  

Belsassarin pito oli muuten viimeinen kohta, missä mainittiin Danielin pakanallinen nimi 

Beltsassar. Muistutan tässä yhteydessä vielä, että nimi Daniel merkitsee ”Jumala on minun 

tuomarini”. 



Daniel sekä näki Jumalan pyhyyden, että välitti kuninkaalle rohkeasti Jumalan ankariakin sanoja. 

Missä ovat aikamme Danielit? 

 

6. JUMALA ON KAIKKIVALTIAS 

Tässä kuudennessa luvussa tulee hyvin esiin Danielin säännöllinen rukouselämä ja luottamus 

Jumalaan.  

Daniel oli päässyt todella korkeaan asemaan Baabelin valtakunnassa. Tämä herätti kateutta. 

Toiset valtaherrat ja satraapit etsivät keinoa miten he pääsisivät eroon Danielista. Kaikki 

kuninkaalliset valtaherrat, maaherrat, satraapit, hallitusmiehet ja käskynhaltijat ovat keskenänsä 

neuvotelleet, että olisi annettava kuninkaallinen julistus ja vahvistettava kielto, että kuka ikinä 

kolmenkymmenen päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdeltäkään jumalalta tai ihmiseltä, paitsi 

sinulta, kuningas, se heitettäköön jalopeurain luolaan.(Dan.6:7) 

Daniel jatkoi rauhallisesti rukouselämäänsä talossaan avonaisen ikkunan ääressä. Nuo kierot 

hallitusmiehet menivät ja yllättivät Danielin rukoilemasta omaa Jumalaansa. Kuningas 

Daarejaves ymmärsi tulleensa petkutetuksi, mutta ei voinut enää perua määräystään. 

Niin Daniel laskettiin jalopeurojen luolaan. Kuitenkin Jumala lähetti enkelinsä sulkemaan petojen 

kidat ja Daniel ei vahingoittunut lainkaan. Tämä johti Daarejaveksen antamaan seuraavanlaisen 

määräyksen: 

Dan.6: 25-27: Sitten kuningas Daarejaves kirjoitti kaikille kansoille, kansakunnille ja kielille, 

mitä koko maan päällä asuu: "Suuri olkoon teidän rauhanne! Minä olen antanut käskyn, että 

minun valtakuntani koko valtapiirissä vavistakoon ja peljättäköön Danielin Jumalaa. Sillä hän on 

elävä Jumala ja pysyy iankaikkisesti. Hänen valtakuntansa ei häviä, eikä hänen herrautensa lopu. 

Hän pelastaa ja vapahtaa, hän tekee tunnustekoja ja ihmeitä taivaassa ja maan päällä, hän, joka 

pelasti Danielin jalopeurain kynsistä." 

 

7. JUMALA ON KAIKKITIETÄVÄ 

Tämän viimeisen Jumalan ominaisuuksista kertovan otsakkeen alle otan vain joitain yksittäisiä 

kohtia Danielin kirjan profeetallisesta osasta, luvuista 7-12. Jumala tietää myös ihmiskunnan 

salatut ja viimeiset vaiheet tässä maailmanajassa. Ja Hän tietää miten vietämme iankaikkisuutta 

Kristuksen valtakunnassa. Itse jätän varsinaiset näkyjen kuvaukset lähes pois, saati että pyrkisin 

niitä selittämään. Minulle riittää tässä yhteydessä, että olemme täysin Jumalamme rakastavissa 

käsissä ja Hänen iankaikkisissa suunnitelmissaan. 

Otan esiin nimen Ihmisen Poika 

Ihmisen poika mainitaan seuraavassa kohdassa: 

Dan.7: 13-14, 18: Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan 

kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin 

valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen 



valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei 

häviä. ... Mutta Korkeimman pyhät saavat valtakunnan ja omistavat valtakunnan iankaikkisesti - 

iankaikkisesta iankaikkiseen. 

Jeesus viittaa tähän Danielin kirjan kohtaan kutsuen itseään Ihmisen Pojaksi (esim. Matt.8:20; 

Matt.9:6; Mark.13:26 ). Evankeliumeista löytyy 80 kertaa ”Ihmisen Poika”. Jeesus on Jumalan 

luota ilmestynyt Ihmisen Poika, jota kutsutaan Jumalan Pojaksi 

 

Dan 7:n tulkintaa kuvaava varhainen juutalainen teksti on Qumranin nk. “Jumalan Poika”-teksti. 

Se on arameankielinen teksti, jossa Dan 7:n Ihmisen Poikaa kutsutaan “Jumalan Pojaksi”: 

“Jumalan Pojaksi häntä kutsutaan, ja he antavat hänelle nimeksi Korkeimman Poika. Kuten 

meteorit, jotka näit, niin on heidän kuningaskuntansa oleva ... kunnes Jumalan kansa nousee. 

Ja kaikki saavat levätä miekan vallasta. Hänen kuningaskuntansa on iankaikkinen kuningaskunta 

[Dan 7:27; vrt. Dan 7:14,18] ja kaikki hänen tiensä ovat oikeita. Hän tuomitsee maan totuudella 

ja vakiinnuttaa rauhan. Miekka hävitetään maasta, ja kaikki valtakunnat osoittavat hänelle 

kunniaa. Suuri Jumala on hänen voimansa. Jumala sotii hänen puolestaan, antaa kansat hänen 

käsiinsä ja heittää heidät hänen eteensä. 

Hänen hallituksensa on iankaikkinen hallitus [Dan 7:14] ...” 

 

Juutalaisuudessa Ihmisen Poika ja VT:n kuninkaallinen titteli Jumalan Poika voitiin yhdistää. 

Näin Jeesuksen saama kunniatitteli Ihmisen Poika tai Jumalan Poika ilmaisi hänen alkuperäänsä 

Jumalan luota. 

 

Danielin rukoilijan mielenlaatu 
 

Dan.9: 8-9:  

Herra, meidän on häpeä, meidän kuninkaittemme, ruhtinaittemme ja isiemme, koska me olemme 

tehneet syntiä sinua vastaan. Herran, meidän Jumalamme, on armo ja anteeksiantamus, sillä me 

olemme olleet hänelle uppiniskaiset. 

Näin Daniel pitää itseään syntisenä isiensä ja kuninkaittensa rinnalla. Tunnustaessaan syntinsä 

hän luottaa Herran armoon ja anteeksiantamukseen. 

 

Pakanallisen kulttuurin keskellä Danielin elämä oli pyhiä kirjoituksia kunnioittavaa ja Jumalalle 

erottautunutta ja sitä hallitsi säännöllinen rukouselämä. Samoin hän osasi turvautua tarvittaessa 

ystäviensä rukoustukeen. Vaikeimmissakin koetuksissa Daniel luotti Jumalan mahdollisuuksiin. 

Danielin synnintunnustus on riipaiseva, kun hän asettuu Jumalaa vastaan rikkoneitten rinnalle. 

Danielista sanotaan: ”Daniel, sinä otollinen mies!” (Dan.10:11,19)  

Hän sai Jumalalta hyvin erityisen profeetantehtävän, johon liittyen hän kuuli mm. seuraavat 

sanat: "Älä pelkää, Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi 

ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuulluiksi; ja sinun 

sanojesi tähden minä olen tullut.” (Dan.10:12) 

 

YHTENEVÄISYYDET  ILMESTYSKIRJAN KANSSA 

Danielin kirjalla ja Ilm:lla on 85 liittymäkohtaa, joista otan esille muutaman luettelematta tässä 

yhteydessä raamatunpaikkoja: 

Dan 7:13: hän joka tulee pilvissä, Jeesus  - Ilm.1:7 



Dan 7:13; 10:5-6: Ihmisen Pojan kaltainen  -Ilm. 1:13  -ainakin kahdesti 

Dan 12:1: nimet (elämän) kirjassa   - Ilm.3:5 

Dan 6:27; 12:7; 4:31: Jumalan kaikkivaltius   -Ilm.4:9 

Dan 7:10: enkelit Jumalan valtaistuimen edessä   Ilm.5:11 

Dan 12:1: pääsy suuresta ahdingosta   -Ilm.7:14 

Dan 7:3, 7, 21: peto taistelee pyhiä vastaan    Ilm.11:7 

Dan 4:27: suuri Baabel, suuri Babylon  -Ilm. monet kohdat 

Dan 2:20: Jumalan kunnioittaminen   Ilm. 11:13 

Dan 2:44; 7:14, 27: Jumalan ikuinen kuninkuus  Ilm.11:15 

Dan 2:28: Jumala tuntee salaisuudet   Ilm.22:6 

 

DANIELIN  KIRJA  JA  JEESUS KRISTUS 

Danielin kirjan profeetallinen osa sisältää VT:n kirkkaimman ja selvimmän opetuksen yleisestä 

ylösnousemuksesta, viimeisestä tuomiosta ja kadotuksesta (Dan.12). Tähän opetukseen Jeesus 

liittyi syventäen sitä. Saman profetian yhteydessä Daniel näkee ihmisten voittamisen Herralle, 

monien opastamisen vanhurskauteen, ihmeellisen suurena ja tärkeänä tehtävänä.  

Dan.12:3: Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta 

vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. 

Tuosta kohdasta tulee mieleeni miten erään Lapin matkani yhteydessä poikkesin Pudasjärven 

kirkolle. Siellä oli hyvin puhutteleva kivinen muistomerkki, joka oli pystytetty sellaisen surullisen 

tapahtuman muistoksi, kun Pudasjärven ensimmäinen kirkkoherra perheineen oli hukkunut 

myrskyävällä Pudasjärvellä kirkkokansan silmien edessä helluntaina 1666. Muistomerkissä oli 

kuin Raamatun kanteen kirjoitettuna nuo Danielin kirjan sanat: Ja taidolliset loistavat, niinkuin 

taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja 

iankaikkisesti. Noin 300 vuotta myöhemmin nousi järvestä kalaverkon mutkassa hyvin säilynyt 

Raamattu: vuonna 1642 Tukholmassa painettu ensimmäinen suomenkielinen koko Raamattu. 

 

Profetioita Jeesuksesta Kristuksesta Danielin kirja välittää seuraavasti:  

Jeesus Kristus on valo, joka asuu Jumalan luona (Dan 2:22).  

Hän on kivilohkare, joka murskaa (2:34).  

Hän on neljäs mies tulisessa pätsissä (3:25).  



Hän on se ihmiskäsi, joka osoittaa tuomion (5:5).  

Hän pelastaja ja vapauttaja (6:27).  

Hän on taivaan pilvissä tulevan Ihmisen Pojan kaltainen (7:13).  

Hänelle on annettu valta, ja kaikki kielet palvelevat häntä (7:14).  

Hän sovittaa pahat teot ja tuo iankaikkisen vanhurskauden (9:24).  

Hän on se, joka herättää maan tomussa nukkuvat ja tuomitsee toiset ikuiseen elämään ja 

toiset ikuiseen kauhuun (12:2).  

Hän on Ikuisesti Elävä (12:7).  
 

Lupaus Ihmisen Pojan tulemisesta suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan on Jeesuksen 

ilmoittama keskeinen asia (Matt 24:30). Silloin lopullisesti täyttyy Danielin saama lupaus:  

Dan 7:13-14: Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; 

ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia 

ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on 

iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä. 
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