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Дарий бил новият цар на Вавилон.  Той бил мъдър.  
Избрал сто и двадесет от най-добрите хора в 
царството си, за да му помагат да управлява. 



После издигнал трима от тях, който да ръководят сто 
и двадесетте.  Данаил бил един от тези трима мъже. 



Цар Дарий уважавал Данаил толкова много, че 
мислел да го постави над цялото царство.  



Другите водачи завиждали.  Те искали да намерят 
някакъв проблем в Данаил, за да го изложат пред 
царя. 



Без значение какво опитвали, тези лидери не можали 
да намерят нищо лошо в Данаил.  Той служил на 
царя вярно и във всичко, което вършил.  Освен това 
бил внимателен и мъдър, и винаги вършил всичко 
по най-добрият начин, по който  
                     можел. 



Завиждащите водачи знаели, че има само един начин 
да успеят да хванат Данаил.  Те знаели, че нищо на 
света не можело да го спре да се покланя на Бога на 
Израел. 



Враговете на 
Данаил скроили 
план.  Издали нов 
закон, който царят 
без да се усети 
подписал.  Според 
този закон, всеки 
трябвало да се 
моли само на цар 
Дарий.  Всеки, 
който не се 
подчинявал, щял да 
бъде хвърлен в рова 
с лъвовете! 

ЦАРСКИТЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 



Цар Дарий подписал новия закон. 



Новият закон не можел да спре 
Данаил.  Той продължил да 
прави това, което винаги 
правел.  Той коленичил до 
отворения си прозорец, три 
пъти на ден, молейки се на 
небесния Бог. 



Завиждащите 
водачи побързали 
да кажат на царя.  
Цар Дарий нямал 
друг избор, освен 
да арестува 
Данаил.  Законът 
трябвало да се 
спазва. 



Данаил 
трябвало да 
умре.  Царят  
се помъчил с 
всички сили  
да го освободи, 
но не успял да 
намери начин 
да промени 
собствения  
си закон.  



Данаил бил осъден на смърт.  Щял да бъде спуснат в 
рова с лъвовете.  Преди Данаил да бъде хвърлен на 
гладните лъвове, цар Дарий му казал: “Твоят Бог, 
Комуто ти служиш непрестанно, Той ще те избави!” 



Царят не можал да заспи онази нощ.  Много рано на 
следващата сутрин, той се втурнал към рова с 
лъвовете. 



Цар Дарий извикал: 
“Данаиле, служителю 
на живия Бог, твоят 
Бог, Комуто ти 
служиш непрестанно, 
успя ли да те отърве 
от лъвовете?”  Може 
би царят не е очаквал 
отговор, но Даниил 
отговорил! 



Данаил 
извикал: 
“Царю, моят 
Бог изпрати 
Своя ангел и 
затвори устата 
на лъвовете, 
така че те не 
ме нараниха!  
Освен това, 
царю, не съм 
сторил 
никаква 
неправда и 
пред теб.” 



Цар Дарий се зарадвал много!  Той наредил Даниел 
да бъде изваден от ямата.  



Царят знаел, че Бог бил 
освободил Данаил и че 
враговете му били и Божии 
врагове.  Той заповядал 
всички онези, които го  
били подмамили  
да подпише  
нечестивия  
закон, да бъдат  
хвърлени в рова  
с лъвовете.   
Лъвовете  
ги изяли  
веднага. 



Цар Дарий искал светът да узнае, че небесният Бог 
бил предпазил верния Си слуга, Данаил.  Царят 
написал писмо, в което заповядал всички да се 
покланят на живия Бог.  Освен това, царят 
възстановил Данаил на неговото място на  
почит и управление.  



Данаил и рова с лъвовете 
 

 е история от Божието Слово – Библията,  
 

намираща се в  
 
 

Данаил 6 

“Твоето Слово носи светлина”  
Псалм 119:130  



Край!  



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.  

Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича 
грях.  Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича 

толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да 
умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове.  
След това Исус възкръсна и отиде на Небето!  Ако вие 

вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той 
ще го направи!  Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и 

вие ще живеете с Него завинаги.  
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог:  

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да 
умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново.  Моля Те, 

влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб 

завинаги.  Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за 
Теб като Твое дете.  

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно!  Йоан 3:16 
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