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.הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



יום אחד  .  דניאל ושלושת חבריו חיו בישראל
מלך אחד גדול בא לארצם ולקח את כל הנערים  

למלך היה שם .  הצעירים והחכמים אל ארצו
והוא חיי בארץ רחוקה  -נבוכדנצאר-מאוד ארוך
.בשם בבל



המלך .  האנשים הצעירים זכו ליחס טוב בבבל
בחר את האנשים הצעירים והחכמים ביותר 

הוא תכנן ללמד אותם את  .  מכל ארץ בעולם
שפת בבל כדי שהם יהיו למשרתיו ויעזרו לו  

.לנהל את עניני הממלכה



האנשים הצעירים אכלו  .  היה שם טוב, האוכל
אבל דניאל וחבריו לא .  את מה שהמלך אכל

רצו לאכול את האוכל מכיון שהוא הוקרב 
.לאלילים



דניאל הבטיח שהוא מעולם לא יעשה דבר נגד  
האלוהים של ישראל ציוה על עמו לא .  אלוהים

.להתקרב לאלילים או אלוהים זרים



דניאל בקש מהאיש שהיה אחראי על הלימודים  
אם .  אישור לא לאכול את האוכל של המלך

.  הוא כנראה יכעס מאוד, הדבר יודע למלך
אבל אלוהים נתן לדניאל חסד עם האיש 

.האחראי



במשך  .  הוא הסכים לנסות את דניאל וחבריו
.   עשרה ימים הם יאכלו רק ירקות וישתו מים

בסוף עשרת הימים דניאל וחבריו נראו הרבה 
יותר בריאים מכל האנשים האחרים שאכלו  

ולכן הם  .  את האוכל של המלך
הורשו להמשיך עם 

.הירקות והמים



נערים צעירים אלו כבדו את אלוהים ואלוהים 
אלוהים נתן להם חוכמה ובינה בכל  .  כבד אותם

ולדניאל היתה החוכמה  , הדברים שהם למדו
.להבין כל חלום וחזון



ספר -אחרי שלוש שנים בבית
כל הנערים הצעירים  , בבבל

.   הוצגו בפני המלך נבוכדנצאר
הוא בחר בדניאל ושלושת 

, למעשה.  חבריו כטובים ביותר
המלך גילה שלדניאל היתה  

יותר חוכמה  
מכל החכמים  
.בממלכתו



הוא קרא לכל .  חלם המלך חלום, לילה אחד
החרטומים הקוסמים והמכשפים לבוא

אני", המלך אמר.  לפניו 
ורוחי, חלמתי חלום 

משתוקקת להבין 
."את החלום 



!המלך לעולם יחיה", חכמי המלך ענו
אמור את החלום לעבדיך 

ונודיעך את 
."פתרונו 



אתם צריכים לאמר לי את  !  לא", המלך ענה
אם לא.  החלום ומשמעותו

לאברים תחתכו 
!ובתיכם ישרפו 



"  ,אבל אם תאמרו לי את החלום ומשמעותו
תקבלו מתנות", המשיך המלך

,כמובן."  וכבוד רב ממני 
שאיש מהחכמים יכול היה 

.לאמר למלך את חלומו 



אין איש על פני  ", חכמי המלך אמרו למלך
.הארץ שיכול להגיד את מה שהמלך דורש



אבל הם לא דרים עם , רק האלים יכולים זאת
.   המלך כעס מאוד."  בשר ודם על הארץ

.הוא ציוה!"  המיתו את כל חכמי בבל"



כאשר החיילים באו לקחת 
הוא שאל את  , את דניאל
,  צבא המלך-שר, אריוך

מדוע המלך הורג את כל  "
"?חכמי בבל



אז סיפר אריוך לדניאל את  
דניאל הלך  .  כל מה שקרה

הוא .  לפגוש את המלך
בקש זמן נוסף כדי שיוכל  
לאמר למלך את פרוש 
.חלומו



וסיפר , אז הלך דניאל אל ביתו
מישאל ,את הכל לחבריו חנניה

.ועזריה



דניאל לא ידע מה היה החלום 
אבל הוא  , או מה משמעותו

.   ידע משהו שיודע הכול
.  המשהו הזה הוא אלוהים

.דניאל וחבריו התפללו, אז



.   אלוהים הראה לדניאל את החלום ומשמעותו
ברוך ", ואמר, דניאל ברך את אלוהי השמים

,  שם אלוהים מן העולם ועד העולם
אשר לו החוכמה  

."והגבורה



יש אלוהים  ", דניאל מהר אל המלך ואמר לו
הוא ספר למלך מה ."  בשמים שמגלה סודות

היה החלום ומה משמעות 
.החלום



כאשר המלך נבוכדנצאר שמע את החלום  
הוא נפל אפיים בפני, והמשמעות

אמת הדבר כי", דניאל ואמר 
אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים 

,ואדון המלכים ומגלה סודות 
כי יכולת 
לגלות את 

!"הסוד הזה 



אז הפך המלך את דניאל לאדם חשוב ונתן לו 
הוא הפך.  מתנות גדולות ורבות

אותו לשליט על כל ממלכות 
בבל ושם אותו לראש על 

.כל חכמי בבל 
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הסוף



ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא  "התנ
. אותנו ואשר חפץ שנכיר אותו

אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם 
העונש על חטא הוא מוות אבל .  הוא קורא חטא

, אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו
ואז ישוע .  למות על הצלב ולהענש במקומנו, ישוע

אם אתה או !  קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים
את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על  

הוא יבוא ויחיה !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
. עכשו בתוככם ואתם תחיו עמו לעולמים



, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
:אמרו זאת לאלוהים

שאתה הוא ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר
אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי 

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על  .  ושקמת מן המתים
החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים  

עזור לי .  עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים
. אמן).  או בתך(לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך 

 !קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
16' יוחנן ג


