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Дарій був новим царем 
 Вавилону.  Він був 

 розумний. 



Він обрав сто двадцять найкращих 
людей з царства, щоб вони   
  допомагали    йому     управляти. 



Тоді він обрав трьох з них і поставив 
їх на чолі.  Даниїл був одним із  
цих трьох.  



Цар Дарій так поважав Даниїла, що 
вже думав зробити його урядником   
 

                             над усім 
                             царством.  



Інші урядники заздрили.  Вони 
планували знайти у Даниїла якусь 
провину, щоб виставити його перед 
царем.  



Та як би ці урядники не старалися, 
вони не могли знайти у Даниїла 
нічого поганого. 



В усьому, що робив Даниїл, він був 
вірний цареві.  Він також був 

обережний та розумний, і 
 завжди робив усе так 

 гарно, як міг.  



Заздрі урядники знали, що був  
лише один шлях, яким вони  
могли зловити  
Даниїла. 



Вони знали, що ніщо на землі  
не зупинило б його  
від поклоніння  
Богу Ізраїля.  



Даниїлові вороги задумали план.  
Вони склали нового закона, котрого 

мав підписати цар. 
  За цим законом 
 усі повинні були 
 молитися тільки 

 до Царя Дарія. 
  А будь-який 

 порушник мав 
                                   бути вкинений  
                              до лев’ячої ями!  



Цар Дарій підписав нового закона.  



Новий закон не мав 
впливу на Даниїла.  
Він робив те, що 
робив завжди.  Він 
ставав на коліна 

 біля відчиненого 
 вікна тричі на 
 день і молився 

 до небесного 
 Бога.  



Заздрі урядники 
поквапилися 

 розповісти 
 царю.  Цар 

 Дарій не 
 мав іншого 
 вибору, як 

 заарештувати 
 Даниїла. 



Закон мусив виконуватися. 
  Цар дуже 
 старався, 

 але не 
 знаходив, 

 як поміняти 
 закона.  



Даниїл був засуджений на  
смерть через посадження  
до лев’ячої ями. 



Перед тим, як Даниїл був укинений 
до голодних левів, цар Дарій сказав 
йому: “Твій Бог, що ти  
Йому служиш, Він  
завжди врятує тебе!”  



Тієї ночі цар не спав.  Наступного 
дня, дуже рано, він побіг до лев’ячої 
ями.  



Цар Дарій вигукнув: “Даниїле, рабе 
Бога Живого, чи твій Бог, Якому ти 
завжди служиш, міг урятувати тебе 

від левів?”  Напевно, він не 
сподівався на відповідь. 

  Але Даниїл відповів!  



Даниїл  
промовив:  
“Царю, навіки  
живи!  Мій Бог послав  
Свого Ангола, і  
позамикав  
пащі  
левів, … 



… і  
вони не  
пошкодили мені,  
бо перед Ним знайдено було мене  
невинним, а також перед тобою,  
царю, я не  
зробив  
шкоди.”  



Цар Дарій був вражений!  Він 
наказав витягнути Даниїла з ями.  



Цар знав, що Бог 
врятував Даниїла  
і що вороги Даниїла  
були й Божими  
ворогами. 



Він видав наказа,  
і усі ті, хто хитрістю  
змусили його підписати 
поганого закона,           
були вкинуті  
до лев’ячої  
ями.  Леви  
з’їли їх.  



Цар Дарій хотів, щоб світ знав, що 
Небесний Бог захистив Свого 
вірного слугу Даниїла. 



Цар написав листа, у якому усім 
наказувалося поклонятися живому 
Богу.  Цар знову вшанував Даниїла 
та повернув йому  
управління.  



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 

Даниїл та лев’яча яма 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Даниїл, голова 6 



Кінець!  



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 
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