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Kuningas Nebukadnessar 
rakensi suuren kultaisen 
kuvapatsaan.  Se  
oli tehty päästä  
jalkoihin kullasta. 



Kuningas oli tainnut 
unohtaa unen, minkä 
Jumala oli lähettänyt 
kertomaan, ettei  
hänen kultainen  
valtakuntansa  
kestäisi  
ikuisesti. 



Kukaties hän  
ajatteli, että jos hän  
rakentaisi patsaan  
kokonaan kullasta,  
Jumalan hänelle  
unessa lähettämä  
sana ei toteutuisi. 



Yksi kuninkaan 
palvelijoista luki 
käskyn koko 
kansalle: 



“…teidän tulee kumartaa  
tätä kultaista patsasta…  
Ja kuka tahansa ei  
heittäydy maahan  
ja kumarra sitä,  
heitetään heti  
tuliseen uuniin.” 



Kaikki tekivät niin kuin kuningas oli 
käskenyt – paitsi kolme miestä. 



He olivat heprealaisia.  He olivat 
Danielin ystäviä, Sadrak, Mesak ja  
             Abed-Nego. 



Daniel ei ilmeisesti ollut silloin paikalla, 
muuten hän olisi myös varmasti  
              kieltäytynyt kumartamasta  
              omatekoista  
              epäjumalan  
              kuvaa. 



Kuninkaan viisaat miehet 
olivat kateellisia Danielille 
ja hänen ystävilleen, koska 
kuningas piti heistä. 



Niinpä he sanoivat, “On kolme 
miestä, jotka sinä olet asettanut 
Babylonian maakunnan hallintoon – 
Sadrak, Mesak ja  
Abed-Nego.   



He eivät ole piitanneet 
määräyksistäsi, kuningas.  He eivät 
palvele sinun jumaliasi eivätkä 
kumarra kultaista patsasta,  
jonka sinä olet  
pystyttänyt.” 



Kuningas Nebukadnessar suuttui. 
Hän varoitti heitä, “Jos ette  
                          kumarra patsasta,  
                            teidät heitetään  
                             tuliseen uuniin.   
                              Ja mikä jumala  
                               voisi teidät  
                               pelastaa minun  
                               käsistäni?” 



Kuningas teki suuren virheen.  Hän 
uhmasi elävää Jumalaa.  Ne kolme 
heprealaista miestä tiesivät, että 
patsaan kumartaminen oli  
vastoin Jumalan  
lakia. 



He jäivät seisomaan.  Koska he 
luottivat Jumalaan, he eivät 
pelänneet kuningasta. 



Rohkeilla miehillä oli kuninkaalle 
vastaus.  He sanoivat, “Jumala, jota 
me palvelemme, pystyy pelastamaan 
meidät tulisesta uunista. 



Ja vaikka niin ei kävisikään, saat  
olla varma siitä, että sinun jumaliasi 
me emme palvele ja sitä kultaista 
patsasta, jonka olet pystyttänyt,  

me emme 
 kumarra.”  



Kuningas  
Nebukadnessar 
vihastui!  Hän  
käski, että uuni 
lämmitettäisiin 
seitsemän kertaa 
kuumemmaksi kuin 
tavallisesti.  Silti  
miehet eivät 
polvistuneet. 



Kuningas käski vahvoja  
sotilaita  
sitomaan  
Sadrakin,  
           ... 



... Mesakin ja 
Abed-Negon  
ja  
 
 
 
 
 
 

heittämään heidät  
tuliseen uuniin.  



Uuni oli niin kuuma, että ne 
miehet, jotka heittivät 
Sadrakin, Mesakin  
ja Abed-Negon  
sinne, kuolivat  
kuumuudesta. 



Kuningas katseli turvallisen matkan 
päästä.  Hän näki, miten kolme 
miestä heitettiin tuliseen uuniin.  
Mutta hän näki myös jotain muuta. 



Kuningas  
Nebukadnessar  
oli ihmeissään!   
“Eikö tuleen  
heitetty  
kolme  
sidottua  
miestä?”  
hän kysyi  
avustajiltaan. 



“Kyllä,” he vastasivat. Hän sanoi, 
“Mutta minä näen  
nyt neljä mestä  
kävelemässä  
vapaina tulen  
keskellä,  
eivätkä he  
ole Vahin- 
goittuneet. 



Ja neljäs näyttää  
aivan Jumalan  
pojalta!” 



Kuningas meni lähemmäs 
tulisen uunin suuta ja  
huusi, “Sadrak, Mesak  
ja Abed-Nego,  
korkeimman  
Jumalan  
palvelijat,  
tulkaa  
ulos!” 



Silloin Sadrak, Mesak  
ja Abed-Nego tulivat  
ulos tulisesta  
uunista.  



Kaikki kokoontuivat yhteen 
tutkimaan kolmea heprealaista.  He 
olivat nähneet, että tuli ei pystynyt 
polttamaan heitä. 



Heidän hiuksensa eivät olleet 
kärventyneet eivätkä heidän 
vaatteensa olleet palaneet.  Heistä 
ei edes lähtenyt savun hajua. 



Kun kuningas ymmärsi, mitä oli 
tapahtunut, hän teki hyvin viisaan 
päätöksen. 



Hän rukoili ja sanoi, “Kiitetty olkoon 
Sadrakin, Mesakin ja Abed-Negon 
Jumala, joka lähetti enkelinsä ja 
pelasti palvelijansa, jotka luottivat 
häneen.” 



Vakaan uskon miehet 
 

 Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

 Daniel 3  

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



Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan 
Jumalasta, joka on meidät luonut ja joka  

haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, 
mitä Hän kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus 
on kuolema, mutta Jumala rakastaa sinua niin 

paljon, että Hän lähetti ainoan poikansa, 
Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 

rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus 
nousi kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  
Jos uskot Jeesukseen ja pyydät Häneltä 

syntejäsi anteeksi, Hän tekee sen!  Hän tulee 
elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen  

kanssaan ikuisesti. 



Jos uskot, että tämä on totta, sano 
Jumalalle näin: Rakas Jeesus.  Uskon että 
sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, kuolit 
syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule 
elämääni ja anna minulle synnit anteeksi, 

jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin elää 
kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua 

olemaan Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun 
lapsenasi.  Aamen 

Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!  
Joh.3:16 
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