
Tervetuloa maaliskuun raamiskilpailuun! Raamiksessa
luemme nyt siitä, että Jumala suojelee omia lapsiaan eli
häneen uskovia ihmisiä. Vanhan testamentin
kertomuksessa uskollinen Daniel kokee ihmeellisen
pelastumisen kuolemalta.

1. Kuningas Dareios aikoi asettaa esimerkillisen palvelijansa, Danielin, valtakunnan
johtajaksi. Muut palvelijat tulivat siitä kateellisiksi ja halusivat tapattaa Danielin:Silloin
he (eli kateelliset palvelijat) menivät kuninkaan luo ja sanoivat hänelle: "Kuningas!
Sinähän olet antanut kirjallisen määräyksen, että jos joku kolmenkymmenen päivän
aikana rukoilee jotakin keneltä tahansa jumalalta tai ihmiseltä paitsi sinulta, kuningas,
hänet heitettäköön leijonien luolaan." (Dan. 6:12)*Mitä kuningas oli suostuteltu
määräämään?

* a) juhlia Ninivessä
b) juosta Ninivessä
c) julistaa Ninivessä

2, Kuningas vastasi: "Se määräys on peruuttamaton, niin sanoo Meedian ja
Persian laki." Silloin he sanoivat kuninkaalleen: "Daniel, joka on Juudan
pakkosiirtolaisia, ei ole välittänyt sinusta, kuningas, eikä antamastasi
kirjallisesta määräyksestä, vaan kolme kertaa päivässä hän rukoilee
rukouksensa." (Dan. 6:12–13)*Mitä Daniel oli silti tehnyt?

* a) pelannut kirppupeliä
b) nukkunut lattialla
c) rukoillut Jumalaa

3. Kun kuningas kuuli tämän, hän tuli murheelliseksi ja alkoi miettiä, kuinka voisi
pelastaa Danielin. Auringonlaskuun saakka hän etsi keinoa säästääkseen hänet
rangaistukselta. Mutta miehet riensivät jälleen yhdessä kuninkaan luo ja sanoivat
hänelle: "Muista, kuningas, että Meedian ja Persian lain mukaan ei mitään kuninkaan
antamaa määräystä tai asetusta saa muuttaa!" (Dan. 6:14–15)*Mitä kuningas yritti
tehdä?

* a) pelastaa Danielin
b) rukoilla
c) nukahtaa
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4. Silloin kuningas käski noutaa Danielin ja heittää hänet leijonien luolaan. Kuningas
sanoi Danielille: "Sinun jumalasi, jota sinä alati palvelet, pelastakoon sinut!" Luolan
suulle tuotiin kivi, ja kuningas sulki sen sinetillään ja ylimystensä sineteillä, ettei
mikään voisi muuttaa Danielin kohtaloa. (Dan. 6:16–17)*Minne Daniel heitettiin?

* a) tiikerien suojaan
b) leijonien luolaan
c) karhujen kuolaann

5. Aamun koitteessa kuningas nousi ja kiirehti leijonien luolalle. Tultuaan luolan
suulle hän huusi Danielia murheellisella äänellä ja sanoi: "Daniel, elävän jumalan
palvelija! Onko jumalasi, jota sinä alati palvelet, pystynyt pelastamaan sinut
leijonilta?" (Dan. 6:19–20)* Mitä sanaa kuningas käyttää Jumalasta?

* a) elävä
b) kuollut
c) zombi

6. Daniel vastasi: "Ikuisesti eläköön kuningas! Minun Jumalani lähetti enkelin
sulkemaan leijonien kidan, eivätkä ne vahingoittaneet minua, koska Jumalani havaitsi
minut viattomaksi, enkä minä ole tehnyt mitään väärää myöskään sinua kohtaan,
kuningas." Kuningas ilahtui kovin ja käski nostaa Danielin luolasta. Hänet nostettiin
ylös, eikä hänessä ollut mitään vammaa, sillä hän oli luottanut Jumalaansa. (Dan.
6:21–23)* Miksi Daniel pelastui?

* a) luotti itseensä
b) luotti kuninkaaseen
c) luotti Jumalaan

Jos haluat osallistua palkintojen arvontaan,niin ole hyvä ja täytä seuraava kenttä.
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Mielipide kyselystä

Miten löysit raamisvisan?

Kiitos osallistumisestasi!

Hyvän Jumalamme suurta siunausta elämääsi! :)
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