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Darius oli uus kuningas Paabelis.  Ta oli tark. 
  Ta valis sada kakskümmend head inimesi tema 

 kuningriigist teda aidata valitsemisega.  Siis 
 ta valis kolm neist 
 ülemaks.  Taaniel 

 oli üks neist 
 kolm meest.  



Kuningas Darius respekteeris Taanieli nii palju, ta 
mõtles temast teha valitsejaks üle kogu kuningriigi. 



Teised juhid olid armukad.  Nad planeerisid leida 
mingi süü Taanieli vastu, et nad võiksid saada 
Taanielit hätta kuningaga.  



Ükskõik, kuidas nad püüdsid need liidrid ei suutnud 
leida midagi halba Taanieliga.  Taaniel oli õiglane 

kuningale kõiges asjas mida ta tegi.  Samuti oli ta 
ettevaatlik ja tark, ja alati tegi 

 kõik nii hästi kui võiks.  



Armukad juhid teadsid, et seal oli ainult üks viis kus 
nad võiksid mõrra Taanielit.  Nad teadsid, et miski 
maa peal ei saanud  
takistada teda  
kummardamist  
Iisraeli  
Jumalale. 



Taanieli vaenlased 
mõtlesid välja 

 plaani.  Nad tegid uue 
 seaduse kuningale alla 
kirjutamiseks.  Seadus 
ütles, et igaüks peaks 

palvetama ainult 
 Kuningas Dariusele.  

Igaüks, kes ei 
 kuulenud saab 

 visatud  lõvidele!  



Kuningas Darius andis oma allkirja uue seadusele. 



Uus seadus ei teinud vahet 
Taanielile.  Ta tegi seda, mida 
ta alati oli teinud.  Ta oli põlvil 
tema avatud aknal kolm korda 

päevas ja palvetas taeva 
Jumalale.  



Armukad juhid kiirustasid öelda 
kuningale.  Kuningas 

 Dariusel polnud 
 muud valikut 

 kui arreteerida 
 Taanielit. 

  Seadust pidi 
 kuulema.  Taaniel 

 pidi surema. 
  Kuningas mõtles 

 kangesti, kuid ta ei 
 suutnud leida viisi et 

 muuta seadust.  



Taanielit mõisteti surma lõvide koopase.  Enne kui 
Taaniel oli visatud näljaste lõvidele, Kuningas 
Darius ütles talle: "Sinu Jumal, keda sa oled 
pidevalt teeninud, ta päästab sind!" 



Kuningas ei saanud magada sel ööl.  Väga varakult 
järgmisel hommikul, ta ruttas tagasi lõvide aukule.  



Kuningas Darius hüüdis välja, 
 "Taaniel, teenistuja elava Jumalale, 
kas su Jumal, keda sa oled pidevalt 

teeninud oli võimus teid päästa 
lõvidest?"  Võib-olla ta ei oodanud 

vastust.  Aga Taaniel vastas!  



Daniel  
hüüdis:  
"Kuningas, mu  
Jumal oma ingliga  
sulges lõvide suud, et nad  
ei ole mulle haiget teinud!   
Ja ka, kuningas,  
ma ei ole  
teinud  
ühtki  
ülekohut  
sinu  
vastu."  



Kuningas Dariusel oli hea meel!  Ta kammandas  
et Taanielit tõsta välja aukust.  



Kuningas teadis et  
Jumal oli esitanud  
Taanielit ja et Taanieli  
vaenlased olid Jumala vaenlased.  
Ta andis käsu, ja kõik need,  
kes pettsid teda  
kirjutama halva  
seaduse visati  
lõvide koopase.   
Lõvid sõid  
neid. 



Kuningas Darius tahtis maailmale teatata, et Jumal 
Taevas oli kaitstnud Tema ustave sulase, Taanielit.  
Kuningas kirjutas kirja, mist käskis  
kõigil kummardada elavat  
Jumalat.  Ja kuningas  
taastas Taanieli  
au ja juhtimist.  



Taaniel ja Lõvide Koobas 
 

 Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Taaniel 6 

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 



Lõpp 



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16 
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