
Daniel ja unen salaisuus

Nettiraamattu 
lapsille

Kuningas Nebukadnessar näki unta, ja uni vaivasi 
häntä kovasti.  Jumalan voimalla Daniel pystyi 
kertomaan kuninkaalle, mitä uni tarkoitti.

Ensiksi Daniel kertoi 
tarkasti, mitä unessa tapahtui.  
“Sinä näit edessäsi suuren 
kuvapatsaan, kuningas.  Sen 
muoto oli kauhistuttava!”
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“Sitä katsellessasi lähti käden 
koskettamatta vierimään kivi,” 
Daniel sanoi kuninkaalle. 

“Sen sääret 
olivat rautaa, 
jalat osaksi 
rautaa, osaksi 
savea.”

“Sen rinta ja 
käsivarret 
olivat 
hopeaa.” 

Kun Daniel oli kuvaillut, millainen patsas oli, hän 
kertoi kuninkaalle loputkin unesta.

“Sen vatsa ja 
reidet olivat 
pronssia.” 

“Patsaan pää oli kultaa,” Daniel jatkoi. 
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1. VALTAKUNTA

2. VALTAKUNTA

3. VALTAKUNTA

4. VALTAKUNTA

Pronssi tarkoitti 
vielä toista 
valtakuntaa.  
Ja rauta ja 
savi kuvasivat 
neljättä 
valtakuntaa.

“Taivaan 
Jumala on 
antanut sinulle 
valtakunnan, 

vallan, voiman
ja kunnian,”
Daniel sanoi 
kuninkaalle.  

“Sinä olet 
kultainen

pää.”

“Näin patsas murskautui 
tomuksi ja tuuli puhalsi tomun 
pois.”  Daniel piti tauon.  “Ja 
kivestä tuli suuri vuori, joka 
täytti maailman.”

1. VALTAKUNTA

2. VALTAKUNTA

3. VALTAKUNTA

4. VALTAKUNTA

Daniel kertoi 
kuninkaalle, 
että kultainen 
valtakunta 
tuhoutuisi.  
Hopeinen 
osa patsasta 
merkitsi 
sitä, että 
heikompi 
valtakunta 
tulisi sen 
sijalle.

Kuningas oli ihmeissään.  Se oli täsmälleen niin kuin 
hänen unensa oli ollut!  Mistä Daniel voi sen tietää?  
Vain siksi, että Jumala oli kertonut sen Danielille.  
Sitten Daniel alkoi kertoa kuningas 
Nebukadnessarille, mitä uni tarkoitti.

“Se osui patsaan 
jalkoihin, jotka olivat 
rautaa ja savea, ja 
murskasi ne.”
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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!

valtakunnan 
jälkeen.  
Messias 
tulee 
hallitsemaan 

maailmaa.
Se voi
tapahtua
pian!

Kuningas ymmärsi, 
että ainoastaan Jumala 
voi antaa Danielille 
viisauden tietää ja 
ymmärtää hänen unensa.  
Nebukadnessar palkitsi 
Danielin rikkauksilla ja 
teki hänestä hyvin 
tärkeän miehen 
valtakuntaansa.

Daniel ja unen salaisuus

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

Daniel 2 

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

1., 
2. 
ja 3. 
valtakunta 
ovat tulleet 
ja menneet.

Jumalan 
valtakunta 
tulee 4.

Lopuksi Daniel kertoi kuninkaalle vielä yhden asian.  
“Taivaan Jumala pystyttää 

vielä valtakunnan, joka
ei koskaan
tuhoudu.”
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