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Darius Babil’in yeni kralı oldu. Akıllı biriydi.
Yönetmeye yardımcı olmaları için krallıùından en
iyi yüz yirmi adamı seçti. Sonra onlardan üçünü
sorumlular olarak
seçti. Daniel o
üç adamdan
biriydi.

Kral Darius Daniel’e çok saygı duydu, onu bütün
krallıktan sorumlu olacak yönetici yapmayı
düüünüyordu.
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Diùer önderler kıskançtılar. Daniel’de bir hata
bulmayı ve böylece Daniel’in kralla sorun yaüamasını
planladılar.

Ne kadar denerlerse denesinler, bu önderler
Daniel hakkında kötü hiçbir üey bulamadılar. Daniel
yaptıùı her üeyde krala sadıktı. Ayrıca, o dikkatli ve
zekiydi ve her zaman yapabildiùinin en iyisini yaptı.
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Kıskanç önderler Daniel’e tuzak kurabilecek sadece
tek bir yol olduùunu biliyorlardı. Onlar yeryüzünde
hiçbir üeyin onun úsrail’in Tanrısı’na tapınmasını
durduramayacaùını
biliyorlardı.

Daniel’in düümanları
bir plan düüündüler.
Kralın imzalaması
için yeni bir yasa
yaptılar. Yasa dedi
ki herkes sadece
Kral Darius’a dua
etmeli. útaatsizlik
eden herhangi biri
aslanların çukuruna
atılmıü olacaktı!
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Yeni yasa Daniel için hiç
fark yaratmadı. Her
zaman yaptıùını yaptı.
Açık penceresinin
önünde günde üç kez
diz çöktü ve cennetin
Tanrısı’na dua etti.

Kral Darius yeni yasayı imzaladı.
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Yasaya itaat
edilmesi
gerekiyordu.
Daniel ölmek
zorundaydı.
Kral çok
uùraütı ama
yasayı
deùiütirmek
için bir yol
bulamadı.

Kıskanç önderler
krala anlatmak
için koütular.
Kral Darius’un
Daniel’i
tutuklatmaktan
baüka seçeneùi
yoktu.
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Daniel aslanların çukuruna atılarak ölmeye mahkûm
edildi. Daniel aç aslanlara atılmadan önce, Kral
Darius ona üöyle dedi, “Kendisine sürekli kulluk
ettiùin Tanrın seni kurtarsın!”

Kral o gece uyuyamadı. Ertesi sabah çok erkenden,
aceleyle aslanların çukuruna gitti.
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Kral Darius, “Daniel, yaüayan Tanrı’nın
kulu, kendisine sürekli kulluk ettiùin Tanrın seni
aslanlardan kurtarabildi mi?” diye haykırdı. Belki
bir cevap beklemiyordu. Ama
Daniel cevap verdi!
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Daniel, “Ey
kral, Tanrım
meleùini
gönderdi ve
aslanların aùzını
kapadı, öyle ki bana
zarar veremesinler!
Ve ayrıca, Ey
kral, sana
karüı hiçbir
yanlıülık
yapmadım.”
diye seslendi.
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Kral Tanrı’nın
Daniel’i kurtardıùını
ve Daniel’in
düümanlarının
Tanrı’nın
düümanları
olduklarını
biliyordu.

Kral Darius sevindi! Daniel’in çukurdan
çıkarılmasını emretti.
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Bir buyruk verdi
ve kötü yasayı
imzalaması için
kendisini
kandıranlar
aslanların
çukuruna
atılacaklardı.
Aslanlar
onları
yedi.
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Kral Darius dünyanın Göklerin Tanrısı’nın sadık
hizmetkarı, Daniel’i korumuü olduùunu bilmesini
istedi. Kral herkesin yaüayan Tanrı’ya tapınmasını
buyuran bir mektup yazdı. Ve kral Daniel’in
önderliùini ve onurunu
eski haline getirdi.
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“Daniel ve Aslan Çukuru”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Daniel 6

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

