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Dániel és három barátja Izráelben éltek.
Egyik nap egy nagy király érkezett a hazájukba
és elhurcoltatta az összes szép ifjút a saját
országába. A királynak igen hosszú neve volt –
Nabukodonozor – és egy távoli országban élt,
amelyet Babilonnak neveztek.

A fiatalemberekkel jól bántak Babilonban. A király
a legjobb és legtanultabb fiatalokat választotta
ki a világ minden országából. Azt tervezte, hogy
megtaníttatja Ğket a babiloniak nyelvére azért,
hogy a szolgálatába állhassanak és segítsék a
királyság irányításában.
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Dániel engedélyt kért a tanításukért felelĞs
személytĞl, hogy ne a király étkébĞl egyenek. Ha a
király felfedezte volna ezt, nagyon megharagudott
volna. De Isten Dánielt ennek az embernek a
kedvencévé tette.

Az ellátás is jó volt. A fiatalemberek ugyanazt
ették, mint a király. De Dániel és a barátai nem
akartak ugyanolyan táplálékot fogyasztani, mert
hamis istenek áldozati eledelei voltak. Dániel
korábban ígéretet tett arra, hogy semmit sem
cselekszik a saját Istene ellenére. Izráel Istene
megtiltotta az embereinek, hogy a bálványokhoz
vagy a hamis istenekhez
bármi közük is legyen.
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Ezek a fiatalemberek tiszteletben tartották
Istent. És Isten is tisztelte Ğket. Isten
bölcsességgel és értelemmel áldotta meg
Ğket, és Dánielt még egy olyan képességgel
is, hogy látomásokat és álmokat fejtsen.

Belement abba, hogy Dániel és a barátai
egy próbát tegyenek. 10 napon keresztül
csak zöldségfélét ehettek és nem ihattak csak
vizet. A 10 nap elteltével Dániel és barátai jóval
egészségesebbeknek tĬntek, mint az összes többi
fiatalember, akik a király étkét fogyasztották.
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A babiloni iskolában töltött
három év után minden
fiatalembert bemutattak
Nabukodonozor királynak.
ĝ Dánielt és a három
barátját választotta ki,
mint legkiválóbbakat az
összes fiatalember közül.

Valójában a király
rájött, hogy
bölcsességben
Dániel túltesz a
királysága minden
jósán, varázslóján
és bölcsén.
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A király azonban így válaszolt :
"Nem ! Nektek kell tudnotok
elmesélni nekem, hogy mit
álmodtam és, hogy ez mit
jelent. Ha nem teszitek
ezt, felnégyeltetlek
benneteket és a
házaitokat
felégetettem.

Egyik éjjel a király rémálmot látott. Hívatta a
mágusait, a jósait és a varázslóit. A király így
szólt hozzájuk : "Olyat álmodtam, ami nagyon
feldúlt." A bölcsek kérlelték :
"Legyen hosszú életed,
királyunk ! Meséld
el nekünk mit
álmodtál és mi
megfejtjük."
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A bölcsek válaszoltak a királynak : "A földön
senki sem képes arra, amit tĞlünk kérsz. Egyedül
az istenek lennének erre képesek, de Ğk nem itt a
földön élnek." A király haragra gerjedt. Kiadta
a parancsot : "Minden bölcset öljetek
meg Babilonban !"

De ha elmesélitek nekem
az álmomat és meg is
magyarázzátok, rengeteg
ajándékot fogtok kapni és
nagy megtiszteltetésben
lesz részetek.
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Hazatérve Dániel mindent
elmesélt a barátainak, Hanániának,
Misáelnek és Azáriának. Dániel
még nem tudta, hogy mirĞl szólt
az álom és mit akart jelenteni,
de tudta, hogy ki tud mindent Isten volt az. Ekkor Dániel és
a barátai imádkozni kezdtek.

Amikor a katonák Dánielért
jöttek, Ğ a király kapitányától,
Arióktól kérdezĞsködött :
"A király miért ítélt minden
bölcset halálra ?" Ekkor
Ariók részletesen beszámolt
mindenrĞl Dánielnek. Dániel
tüstént a királyhoz ment.
Megkérte, hogy adjon
neki egy kis idĞt, hogy
az álmát kitalálja és
megfejtse.
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Dániel azonnal a királyhoz sietett, mondván : "Van
egy Isten, aki az égben lakozik, és aki fel tudja
tárni a titkokat." Ekkor Dániel elmesélte, hogy
a király mit álmodott és mi az álma jelentése.

Isten ismertette Dániellel a király álmát és a
jelentését is. Dániel dicsĞíteni kezdte Istent,
aki a mennyben van : "Zengjük Isten dicséretét
állandóan, mert Övé a bölcsesség és a hatalom !"
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Ezt követĞen a király nagy embert
csinált DánielbĞl és ajándékokkal
halmozta el. Megtette az egész
Babilon tartomány kormányzójának
és az összes bölcs vezetĞjének.

Amikor Nabukodonozor
végighallgatta, hogy mit álmodott és
ez mit jelent, meghajolt Dániel elĞtt
és így szólt : "A te Istened minden
istennél nagyobb, Ğ a királyok ura.
ĝ meg tudja értetni, ami
titokzatos, hisz te meg
tudtad nekem
fejteni ezt
a titkot."
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Dániel, a fogoly
Isten IgéjébĞl, a Bibliából
vett történet :
Dániel 1-2

"Megvilágít engem a te szavaidnak
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130
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