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הוא בחר  .  הוא היה חכם.  דריווש היה המלך החדש של בבל
בכדי לעזור לו  , הטובים ביותר בממלכה, במאה ועשרים איש

דניאל .  ואז הוא בחר בשלושה מהם להיות המשגיחים.  לשלוט
.היה אחד מהשלושה



הוא חשב להפוך אותו  , המלך דריווש העריך מאוד את דניאל
.למושל על כל הממלכה



הם תכננו למצוא עלילה על דניאל  .  המנהיגים האחרים קנאו
.בכדי לגרום לו בעיות עם המלך



המנהיגים האלו לא יכלו למצוא דבר רע , לא חשוב כמה ניסו
הוא היה  , וגם.  דניאל היה נאמן למלך בכל מה שעשה.  בדניאל

.זהיר וחכם ואת הכל עשה בלי שגיאה או מגרעת



המנהיגים הקנאים ידעו שיש רק דבר אחד שיכול למלכד את  
הם ידעו שדבר בעולם לא יכול לעצור את דניאל מלהלל  .  דניאל

ולעבוד את אלוהי 
.ישראל



האויבים של דניאל  
הם יזמו .  תכננו תוכנית

חוק חדש בשביל המלך  
החוק ציוה .  שיחתום

שעל כולם להתפלל רק 
כל מי .  למלך דריווש

שיסרב יושלך אל גוב 
.האריות

THE KING
DECREES



.המלך דריווש חתם על החוק החדש



החוק החדש לא שינה דבר  
הוא עשה את  .  בעבור דניאל

הוא כרע  .  מה שתמיד עשה
ברך בביתו עם החלונות  
,  פתוחים לעבר ירושלים

והתפלל  , שלוש פעמים ביום
.לאלוהיו



המנהיגים הקנאים  
.   מהרו לספר למלך

למלך לא היתה  
ברירה אלא לעצור 

החוק .  את דניאל
על  .  חויב בציות

.   דניאל היה למות
המלך ניסה והשתדל  

אבל הוא לא ,מאוד 
יכול היה למצוא 
דרך להציל את 

.דניאל



לפני שדניאל הושלך אל  .  דניאל נשלח למות בגוב האריות
אשר אתה , אלוהיך", המלך דריווש אמר לו, האריות הרעבים

!"הוא יצילך, עובד אותו בכל עת



הוא מיהר  , מוקדם בבוקר למחרת.  בלילה ההוא המלך לא ישן
.אל גוב האריות



, המלך דריווש קרא
עבד אלוהים  , דניאל"

אשר אתה עובד , חיים
האם עלה  , אותו בכל עת

בידו להצילך מן 
אולי הוא לא  "  ?האריות

.  ציפה לשמוע תשובה
!אבל דניאל ענה



,  המלך",דנה קרא
אלוהי שלח את 
מלאכו וסגר את 
פי האריות והם  

!  לא חיבלו בי
לא  , המלך, וגם

עשיתי רע גם  
."בפניך



הוא ציוה להוציא את דניאל מגוב  !  המלך דריווש שמח מאוד
.האריות



המלך ידע שאלוהים הציל את  
דניאל וכי אויבי דניאל הם  

הוא הוציא .  אויבי אלוהים
וכל אלו שהעלילו , פקודה

וגרמו לו לחתום על              
החוק הושלכו                   
.   לגוב האריות                   
האריות                    
.אכלו אותם                  



המלך דריווש רצה שהעולם ידע שאלוהי השמים הגן על משרתו 
המלך הוציא פקודה שציותה על כולם להלל את .  דניאל, הנאמן

והמלך שיקם את דניאל ונתן לו כבוד ואת .  האלוהים חיים
.השליטה



דניאל בגוב האריות 

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים  

:מצוי ב

'דניאל ו

"פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



הסוף



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

העונש על  .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
,  ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על  !  לשמים

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

:אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

. אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

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


