Тоді цар Дарій написав до всіх
народів, племен та язиків, що
мешкали по всій землі:

Допоможи Даниїлу
вийти з ями.

«Нехай мир вам примножиться!
Від мене виданий наказ, щоб у
всьому моєму царстві тремтіли
та боялися перед Даниїловим
Богом, бо Він Бог Живий і існує
повіки. Царство Його не буде
зруйноване, а панування Його аж
до кінця.
Він рятує та визволяє, і чинить
знаки та чуда на небі та на землі,
Він урятував Даниїла від левів.»

Ти можеш знайти цю історію в Біблії, в книзі пророка
Даниїла, 6 розділ.
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Господь має чудовий план спасіння твоєї душі. Він
бажає, щоб ти жив з Ним вічно в небі.
Тому віддай своє життя Господеві і щоденно служи
Йому.
Молися такою молитвою:
Дорогий Боже, я знаю, що я – грішник. Я погано себе
поводив і не завжди вибирав те, що добре. Прошу
прости мені. Я знаю, що Твій Син, Ісус Христос, помер
за мої гріхи, і я вірю, що Ти воскресив Його з мертвих.
Я хочу щоб Ісус був моїм Господом. Дякую Тобі за Твою
любов і за те, що Ти назвав мене Своєю дитиною.
Тепер прошу: наповни мене Своїм Святим Духом,
щоб я міг завжди слухатись Тебе. Амінь.
УКРАЇНСЬКЕ

БІБЛІЙНЕ
ТОВАРИСТВО
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Розфарбуй всі
картинки.



Даниїл був урядником у царя Дарія. Інші найвищі
урядники та сатрапи стали шукати причини
оскаржити Даниїла в справі царства, але
жодної причини чи вади знайти не могли,
бо той був чесний і вірний та робив усе, що
мав зробити. Тоді вони поспішили до царя,
і говорили йому: Царю Даріє, живи навіки!
Вирішили всі найвищі урядники царства,
заступники та сатрапи, радники та помічники
встановити царську постанову та видати
заборону на тридцять днів, щоб кожен, хто
буде просити будь якого бога чи людину, крім
тебе, о царю, був кинутий до лев'ячої ями. Тому
цар Дарій написав цю заборону (Даниїл 6:5-10).

Тоді вони сказали цареві: «Даниїл,
що з вигнаних Юдиних синів, не
звернув уваги на тебе, о царю,
та на заборону, яку ти написав,
він тричі на день приносить свою
молитву.»
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Тоді цар сильно зрадів, і сказав
вивести Даниїла з ями. Даниїла
вивели, і жодної шкоди не
знайшли на ньому, бо він вірував
у свого Бога. І сказав цар щоб
привели тих мужів, що донесли
на Даниїла, і повкидали їх до
лев'ячої ями.
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Тоді звелів цар привести Даниїла,
та кинути до лев'ячої ями.
Принесли один камінь і поклали
на отвір ями, а цар запечатав її
своєю печаткою, щоб ніхто не зміг
звільнити Даниїла.
А Даниїл, коли довідався, про
той наказ, пішов до свого дому,
а вікна в його горниці були
відчинені навпроти Єрусалиму,
і тричі на день він падав на свої
коліна, молився та славив свого
Бога, бо робив так і перед тим.
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Тоді Даниїл заговорив із царем:
«Царю, навіки живи! Мій Бог
послав Свого Ангола, що закрив
пащі левам, і вони не пошкодили
мені, бо перед Ним знайдено
було мене невинним, а також
перед тобою, царю, я не зробив
шкоди.»
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На світанку устав цар, і поспішив до
лев'ячої ями. А як цар наближався
до ями, до Даниїла, то позвав його
сумним голосом: Даниїле, рабе
Бога Живого! Чи твій Бог, Якому ти
завжди служиш, міг урятувати тебе
від левів?
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