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vagy másolását kizárólag nemkereskedelmi  

célokra engedélyezzük. 



Dárius Babilon új királya volt.  
Bölcs volt. 



A királyságában a 120 legjobb 
emberre bízta, hogy segítsék a 

kormányzásban. 



Három felettest rendelt hozzájuk.   
Közülük az egyik Dániel volt. 



Dárius király nagyon tisztelte 
Dánielt. 



Arra gondolt, hogy megteszi az 
egész királyság kormányzójának.  



A többi vezető féltékeny lett.  
Ürügyet kerestek arra, hogy 
megvádolhassák Dánielt és ezzel 
szembeállítsák  
a királlyal. 



De bármivel is próbálkoztak, nem 
sikerült semmilyen hibát találniuk, 
amit Dániel szemére vethettek  
               volna. 



Dániel mindig hű maradt a 
királyhoz, bármit is tett.  Okosan 
és körültekintően cselekedett és  
                 mindig a legjavát adta  
                         annak, amit tett. 



A féltékeny vezetők tudták, hogy 
csak egy módon állíthatnak csapdát 
Dánielnek. 



Tudták, hogy Dániel semmiért a 
világon nem hagyná el, hogy Izráel  
Istenéhez  
fohászkodjon. 



Dániel ellenségei ravasz tervet 
eszeltek ki.  Új törvényt        
                          készítettek elő a  
                          királynak aláírásra.  
                           Ez a törvény  
                           megtiltotta, hogy  
                           bárki is Dárius  
                            királyon kívül  
                              máshoz                                     
                                imádkozzék. 

A KIRÁLY 
RENDELETE 



Amennyiben 
valaki mégis 
megszegné ezt  
a törvényt, az 
oroszlánok 
vermébe  
kell vettetnie. 

A KIRÁLY 
RENDELETE 



Dárius király aláírta  
az új törvényt.  



Az új törvény mitse 
változtatott Dániel 
szokásain.  Azt tette 
továbbra is, amit 
azelőtt. 



Naponta háromszor 
letérdelt a nyitott 
ablaknál és így 
imádkozott  
Istenhez. 



A féltékeny 
elöljárók 
nem 
késlekedtek 
beárulni a 
királynál. 



Dárius király kénytelen  
                   volt  
                   letartóztatni  
                    Dánielt.  A  
                    törvényt be  
                    kellett  
                    tartani.  
                 Dánielnek meg  
                 kellett halnia. 



A király 
hiába 
igyekezett 
megváltozt
atni a 
törvényt, 
nem találta 
meg ennek 
a módját.  



Dánielt arra ítélték, hogy vettessék 
az oroszlánok vermébe és itt haljon 
meg. 



Melőtt Dániel a kiéheztetett 
oroszlánok elé dobták  
volna, Dárius király  
azt mondta neki : 



"A te Istened, akit hűen szolgálsz, 
meg fog menteni téged." 



Ezen az éjszakán a király nem 
tudott elaludni.  Másnap kora reggel 
az oroszlánok verméhez sietett.  



Dárius király Dánielt szólította : 
"Dániel, szolgája az élő Istennek, 
vajon a te Istened, akit oly híven  
                       szolgálsz, ki tudott-e  
                             szabadítani az  
                                  oroszlánok  
                                karmai közül ?" 



Lehet, hogy nem  
is remélt választ  
a kérdésére.  De 
Dániel válaszolt ! 



Ő így  
felelt :  
"Királyom, az  
én Istenem  
elküldte az  
angyalát és  
ő befogta  
az  
oroszlánok  
száját, ... 



... hogy  
semmiféle  
kárt ne  
tehessenek bennem !  
És veled szemben,  
királyom,  
semmit  
sem  
vétettem." 



Dárius királyt öröm töltötte el.  
Megparancsolta, hogy hozzák ki 
Dánielt az oroszlánok verméből. 



Dárius tudta,  
hogy Isten azért 
szabadította ki  
Dánielt, mert  
a Dániel  
ellenségei  
Isten  
ellenségei  
is voltak. 



Megparancsolta,  
hogy vessék  
oroszlánok elé 
mindazokat,  
akik ezt  
a rossz  
törvényt  
ravaszul  
aláíratták  
vele. 

      Az  
oroszlánok  
felfalták  
őket. 



Dárius király azt kívánta, hogy 
mindenki tudja meg, hogy Isten 
megvédte hű szolgáját, Dánielt. 



A király egy levélben arra kért 
mindenkit, hogy imádkozzanak az 
élő Istenhez.  És a király visszaadta 
Dánielnek a tisztét  
és rábízta a  
királysága  
kormányzását.  



Dániel az oroszlánok vermében 
 

 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Dániel 6 

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



Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos 
Istenünkről szól, aki bennünket is teremtett  

és aki azt akarja, hogy megismerjük. 
 

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz 
cselekedeteket, amelyeket ő bűnnek nevez.  A 
bűneinkért a büntetés a halál, de Isten annyira 
szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a 
bűneinkért.  De aztán Jézus feltámadt és 

felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban és 
arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő 
meg fogja tenni !  El fog jönni, hogy benned 

éljen, és te örökké Vele fogsz élni. 



Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, 
így szólhatsz Istenhez : Drága Istenem, én 

hiszem, hogy Jézus érettem halt meg és 
hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe 
és bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet 

kezdhessek, és hogy egy napon örökre 
viszontlássalak.  Segíts nekem, hogy érted 

éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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