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Даниїл та троє його друзів жили у Ізраїлі. Одного
дня великий цар прийшов до їхньої землі і забрав
усіх розумних юнаків до своєї країни. Цар мав дуже
довге ім�я � Навуходоносор і жив у далекій країні
Вавилон.



До юнаків у Вавилоні ставилися дуже добре. Цар
позбирав найрозумніших та найкращих юнаків з
кожної країни світу. Він планував навчити їх
вавилонській мові, щоб вони стали його слугами й
допомагали йому правити царством.



Їжа була також доброю. Юнаки їли те ж саме, що й
цар. Але Даниїл та його друзі не хотіли їсти ту іжу, 
бо вона була присвячена фальшивим богам. Даниїл
пообіцяв, що ніколи не робитиме нічого проти свого
Бога. Бог Ізраїля наказав Своїм людям не мати
нічого спільного з ідолами або фальшивими богами.



Даниїл попросив людину, яка керувала його
навчанням, дозволу не їсти царської їжі. Якби цар
дізнався про це, він би дуже розсердився. Але Бог
зробив Даниїла улюбленцем тої людини.



Він погодився дати Даниїлу та його друзям іспит. 
Десять днів Даниїл та його друзі мали лише їсти
овочі й пити воду. Після десяти днів Даниїл та його
друзі виглядали значно здоровішими за усіх інших
юнаків, що їли царську їжу. Отже, їм було дозволено
продовжувати їсти овочі та пити воду.



Ті молоді хлопці шанували Бога. А Бог шанував їх. 
Бог дав їм знання й навички у тому, що вони
вивчали, а Даниїл мав мудрість розуміти всі видіння
й сни.



Після трьох років науки у
Вавилоні усі юнаки були
представлені Царю
Навуходоносору. Він вибрав
Даниїла та трьох його друзів як
найкращих з усіх. Фактично цар
пізнав, що Даниїл мав більше
мудрості, ніж усі мудреці у його
царстві.



Однієї ночі царю приснився поганий сон. Він
покликав усіх чарівників, астрологів та колдунів
стати перед ним. Цар сказав: �Снився мені сон, і
занепокоївся дух мій, щоб пізнати той сон.� �Царю
живи навіки! � відповідали
мудреці, - Оповіж перше
сон своїм рабам, 
а ми об�явимо
розв�язку.�



Цар відповів: �Моє слово невідкличне: якщо ви не
розповісте мені сна та його розв�язку, будете
почетвертовані, а ваші доми обернуться
в руїни. А якщо ви розповісте сон
та його розв�язку, одержите від
мене дари й нагороду та велику
честь.� Звичайно, ніхто з
мудреців не міг сказати, 
який сон приснився царю.



Цареві мудреці сказали йому: �Справа, про яку
питається цар, тяжка, і немає таких, що об�явили
б її перед царем, окрім богів, що не мають своїх
мешкань разом із тілом.� Цар дуже розгнівався. 
Він наказав вигубити усіх мудреців Вавилону.



Коли вояки прийшли по Даниїла, він
запитав Арйоха, начальника царської
сторожі: �Чому такий жорстокий
наказ від царя?� Тоді Арйох розповів
Даниїлу все, що сталося. Даниїл
пішов побачити царя. Він
попросив дати йому ще
часу, щоб пояснити царю
значення його сна.



Даниїл пішов до свого дому і
розповів усе своїм друзям Ананію, 
Мисаїлу та Азарію. Даниїл не
знав, що то був за сон і що він
означав, але він знав Того, хто
знає усе. Той був Богом. Отже, 
Даниїл та його товариші
молилися.



Бог відкрив Даниїлу сон та його значення. Даниїл
благословив Бога на небесах, кажучи: �Нехай буде
благословенне Боже Ім�я відвіку й аж довіку, бо
Його мудрість та сила.� Даниїл поспішив до царя і
сказав йому: �Є на небесах Бог, що відкриває

таємниці.� Він розповів царю, 
якого той бачив сна, і що той сон

означав.



Коли цар Навуходоносор почув про свій сон та його
значення, він впав перед Даниїлом і сказав: 
�Направду, що ваш Бог � це Бог над богами та Пан
над царями, і Він відкриває таємниці, 
коли міг ти відкрити оцю таємницю!�
Тоді цар зробив Даниїла великою
людиною і дав йому багато великих
подарунків. Він зробив його
правитилем над усім
вавилонським
краєм і
провідником
над усіма
вавилонськими
мудрецями.



�Вхід у слова Твої світло дає.�
Псалом 119:130
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Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти
на хресті

й бути покараному за твої гріхи. Потім Ісус повернувся до
життя й пішов додому у Небеса! Якщо ти віриш у Ісуса і
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить! Він
прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з

Ним.
Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: �Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.�
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16


