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Dareios oli Babylonian uusi kuningas. Hän oli
älykäs mies. Hän kokosi valtakunnastaan
satakaksikymmentä parasta ihmistä
auttamaan häntä
hallintotehtävissä.

Sitten hän valitsi heistä kolme kantamaan
vastuuta. Daniel oli yksi näistä kolmesta.
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Kuningas Dareios kunnioitti Danielia niin paljon,
että hän aikoi tehdä hänestä koko valtakunnan
hallitsijan.

Muut johtajat olivat kateellisia. He halusivat löytää
Danielista jotakin vikaa, niin että he voisivat saada
Danielin kuninkaan
epäsuosioon.
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Vaikka nuo johtajat miten yrittivät, he eivät
löytäneet Danielista mitään pahaa sanottavaa.
Daniel oli uskollinen kuninkaalle kaikessa, mitä hän
teki. Hän oli myös viisas ja varovainen, ja teki aina
parhaansa.
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Kateelliset johtajat tiesivät, että oli ainoastaan
yksi tapa saada Daniel ansaan. He tiesivät, että
mikään ei saisi häntä
lakkaamaan
palvelemasta
Israelin
Jumalaa.
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KUNINGAS
SÄÄTÄÄ

Danielin viholliset
tekivät suunnitelman.
He laativat uuden
lain kuninkaan
allekirjoitettavaksi.
Lain mukaan kaikkien
pitäisi rukoilla vain
kuningas Dareiosta.
Jos joku ei tottelisi,
hänet heitettäisiin
leijonien luolaan!
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Kuningas Dareios allekirjoitti uuden lain.
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Uusi laki ei vaikuttanut
Danieliin mitenkään.
Hän toimi niin kuin aina
ennenkin. Hän polvistui
avoimen ikkunan eteen
kolmesti päivässä ja
rukoili taivaan Jumalaa.

Kateelliset
johtajat
menivät
kiireesti
kertomaan
kuninkaalle.
Kuningas
Dareios joutui
pidättämään
Danielin. Lakia
piti noudattaa.
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Danielin piti
kuolla. Kovista
yrityksistä
huolimatta
kuningas ei
pystynyt
muuttamaan
lakia.
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Daniel tuomittiin kuolemaan, heitettäväksi leijonien
luolaan. Ennen kuin Daniel heitettiin nälkäisten
leijonien eteen, kuningas Dareios sanoi hänelle,
“Sinun Jumalasi, jota sinä alati
palvelet, pelastakoon sinut!”
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Kuningas Dareios
huusi, “Daniel, elävän
Jumalan palvelija!
Onko Jumalasi, jota
sinä alati palvelet,
pystynyt pelastamaan
sinut leijonilta?” Hän
ei ehkä odottanut
vastausta. Mutta
Daniel vastasi!

Kuningas ei saanut sinä yönä nukutuksi. Aikaisin
seuraavana aamuna hän meni kiireesti leijonien
luolalle.
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Kuningas Dareios riemastui! Hän käski nostaa
Danielin pois luolasta.

Daniel
vastasi,
“Kuningas,
minun Jumalani
lähetti enkelin
sulkemaan leijonien
kidan, eivätkä ne
vahingoittaneet
minua! Ja minä
en ole tehnyt
mitään väärää
myöskään
sinua kohtaan,
kuningas.”
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Kuningas tiesi, että
Jumala oli pelastanut
Danielin ja että Danielin
viholliset olivat Jumalan
vihollisia. Hän käski heittää
leijonien luolaan kaikki
ne, jotka olivat
petoksella
saaneet hänet
allekirjoittamaan
huonon lain.
Leijonat
söivät
heidät.
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Kuningas Dareios halusi koko maailman tietävän,
että taivaan Jumala oli varjellut uskollista
palvelijaansa Danielia. Kuningas kirjoitti kirjeen,
jossa hän käski kaikkia ylistämään elävää Jumalaa.
Ja kuningas asetti Danielin jälleen kunniapaikalle
johtotehtäviin.
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Daniel leijonien luolassa
Tämä kertomus löytyy Raamatusta,
Daniel 6

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”
Ps. 119:130

Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän
kutsuu synniksi. Synnin rangaistus on kuolema.
Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän
lähetti poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään
rangaistuksemme. Jeesus nousi kuolleista ja
nousi taivaaseen! Nyt Jumala voi antaa
sinulle synnit anteeksi.
Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle:
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani
ja elää nyt. Tule elämääni ja anna minulle synnit
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin
olla kanssasi iankaikkisesti. Auta minua elämään
Sinun lapsenasi. Aamen. Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!

