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Dari ishte mbreti i ri i Babilonisë.  Ai ishte i  
zgjuar.  Ai zgjodhi njëqind e njëzet nga njerëzit  
më të zgjuar në mbretërinë e tij, që ta ndihmonin 
me qeverisjen. 



Pastaj ai zgjodhi tre nga këta, që të ishin në krye 
të të gjithëve.  Danieli ishte njëri prej këtyre të 
treve. 



Mbreti Dar e respektonte aq shumë Danielin, saqë 
mendoi ta bënte qeveritar mbi gjithë mbretërinë. 



Drejtuesit e tjerë u bënë shumë xhelozë.  Ata e 
bënë në plan që të gjejnë ndonjë gabim tek Danieli, 
kështu që ta fusnin në telashe me mbretin. 



Pavarësisht se u përpoqën shumë, këta drejtues nuk 
gjetën dot asnjë të keqe tek Danieli.  Danieli ishte 
besnik ndaj mbretit në gjithçka që bënte.  Ai ishte 
gjithashtu shumë i kujdesshëm dhe i zgjuar; ai 
gjithmonë bënte më të mirën që mundej. 



Drejtuesit xhelozë, e dinin se kishte vetëm një 
mënyrë për ta zëne në kurth Danielin.  Ata e dinin 
se nuk kishte asgjë mbi tokë që do ta ndalonte  
atë së adhuruari  
Perëndinë  
e Izraelit. 



Armiqtë e Danielit 
menduan një plan.  
Ata përgatitën një 
ligj të ri dhe ia 
çuan mbretit që ta 
firmoste.  Ligji 
thoshte se të 
gjithë njerëzit 
duhej ti luteshin 
Mbretit Dar.  Kush 
nuk do të bindej, 
do të hidhej në 
gropën e luanëve. 

DEKRETET E 
MBRETIT 



Mbreti Dar e nënshkroi ligjin e ri. 



Ligji i ri nuk bëri ndonjë 
ndryshim për Danielin.  Ai 
bëri atë që kishte bërë që 
nga vegjëlia.  Ai u gunjëzua 
tre herë në ditë me dritaren 
e tij të hapur, dhe iu lut 
Perëndisë së qiellit. 



Drejtuesit xhelozë nxituan ti 
tregojnë mbretit.  Mbreti Dar nuk   
                              kishte zgjidhje  
                              tjetër veçse ta   
                              arrestonte   
                              Danielin.  Ligji   
                              duhej zbatuar.         
                              Danieli duhej të  
                              vdiste.  Mbreti  
                              u përpoq shumë,  
                              por nuk gjeti një   
                              mënyrë për ta  
                              ndryshuar ligjin. 



Danielit iu caktua dënimi që të hidhej në gropën e 
luanëve.  Përpara se Danieli ti hidhej luanëve të 
uritur, Mbreti Dar i tha atij, “Perëndia yt,  
të Cilit ti i shërben vazhdimisht,  
Ai do të të shpëtojë”. 



Mbreti nuk fjeti atë natë.  Shumë herët mëngjesin 
tjetër, ai nxitoi me shumë shpejtësi tek gropa e 
luanëve. 



Mbreti Dar, bërtiti, 
“Daniel, shërbëtori i 
Perëndisë së gjallë; 
a ka qenë i aftë 
Perëndia të Cilit  
ti i shërben, të  
të shpëtojë nga 
luanët?”  Mbase  
ai nuk priste një 
përgjigje.  Por 
Danieli u përgjigj. 



Danieli  
tha me zë  
të lartë, “O  
mbret, Perëndia 
dërgoi Engjëllin e 
Tij dhe ua mbylli 
gojën luanëve, 
kështu që ata nuk 
më kanë bërë 
asnjë dëm!   
Dhe gjithashtu  
o mbret, unë  
nuk kam bërë 
asnjë të ligë  
para teje”. 



Mbreti Dar ngazëlloi me të madhe!  Ai urdhëroi, që 
Danieli të nxirrej nga gropa e luanëve.  



Mbreti e dinte që  
Perëndia e kishte  
shpenguar Danielin,  
dhe se armiqtë e  
Danielit ishin  
armiqtë e  
Perëndisë. 



Ai dha një urdhër,  
që të gjithë ata që e  
kishin mashtruar për  
të nënshkruar ligjin, të  
hidheshin në gropën  
e luanëve.  Pa  
rënë ende  
brenda  
gropës,  
luanët i  
përpinë  
ata. 



Mbreti Dar donte që gjithë bota ta dinte se 
Perëndia i qiellit e kishte mbrojtur Danielin, 
shërbëtorin e Tij besnik.  Mbreti shkroi një letër 
që urdhëronte të gjithë njerëzit  të adhuronin 
Perëndinë e gjallë.  Dhe mbreti e vuri përsëri 
Danielin në pozitën  
e nderit dhe të  
udhëheqjes. 



Danieli dhe Gropa e Luanëve 
 

Një tregim nga Fjala e Perëndisë, Bibla 
 

e marrë nga 
 

Danielit 6 

“Zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u  
jep mendje njerëzve të thjeshtë.” 

Psalmet 119:130 



Fund 



Ky tregim nga Bibla na tregon për Perëndinë tonë të 
mrekullueshëm i cili na krijoi dhe dëshiron që  

ne ta njohim Atë. 
 

Perëndia e di që ne kemi bërë gjëra të këqija, të cilat Ai i quan 
mëkate.  Dënimi për mëkatin është vdekja, por Perëndia ju do juve 
aq shumë sa që dërgoi Birin e Tij të vetëm, Jezusin, që të vdesë në 

Kryq dhe të dënohet për mëkatet tuaja.  Pastaj Jezusi u ringjall 
dhe u ngrit lart në Qiell!  Nëse beson në Jezusin dhe i kërkon Atij 
të t’i falë mëkatet e tua, Ai do ta bëj atë!  Ai do të vijë dhe do të 

jetojë në ty, dhe ti do të jetosh me Të përgjithmonë. 
 

Nëse ti beson se kjo është e vërteta, drejtoju Perëndisë kështu: 
Jezus i dashur, unë besoj se Ti je Perëndia i bërë njeri për të 

vdekur për mëkatet e mia, dhe që Ti u ngjalle sërish.  Të lutem, 
eja në jetën time dhe fali mëkatet e mia, në mënyrë që unë të kem 
jetë të re dhe një ditë të jem me Ty, përgjithmonë.  Më ndihmo, 

të të bindem dhe jetoj për Ty, si fëmija Yt.  Amen. 
 

Lexo Biblën dhe bisedo me Perëndinë çdo ditë!   Gjoni 3:16 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23

