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Darius era noul împărat în Babilon.   
El era deștept.  El a ales o sută  
douăzeci din  
oamenii cei  
mai buni  
din  

 
                     împărăția  
                     lui ca să  
             guverneze cu el. 



După aceea a ales trei care să fie 
conducători cu el.  Daniel a fost unul 

 din acei trei 
 bărbați.  



Împăratul Darius avea mult respect 
față de Daniel, și el s-a gândit să-l  
facă  
                       conducător 
                       peste toată  
                       împărăția lui. 



Ceilalți conducători erau geloși.  Ei 
căutau să găsească ceva greșeli în 
Daniel ca să-l pârască împăratului. 



Prin toate metodele pe care le-au 
încercat, acești lideri nu au găsit nimic 
rău cu privire la Daniel.  Daniel era loial 
împăratului prin tot ceea ce făcea.  De  
             asemeni, el era deștept și atent  
                            și tot timpul își dădea  
                             silințele să facă totul   
                         bine. 



Liderii geloși știau că este o singură 
metodă prin care să-l prindă pe 
Daniel în cursă Ei  
știau că nimic  
de pe pământ  
nu-l va opri  
pe Daniel  
să se închine  
Dumnezeului  
lui Israel.  



Vrăjmașii lui Daniel au pus la cale un 
plan.  Ei au creat o nouă lege pe care 
au făcut pe împărat să o semneze ca  

lege.  Legea spunea 
 că toți trebuie 

 să se închine numai 
 împăratului Darius. 

  Oricine nu va 
 respecta legea, 
 va fi aruncat în 

                                 groapa cu lei.  

DECRETELE 
ÎMPĂRATULUI 



Împăratul Darius a semnat legea 
nouă. 



Legea nouă nu l-a 
deranjat pe Daniel.   
El continua să facă 
totul ca înainte.  El  
se îngenunchea lângă  

geamul deschis 
 de trei ori pe 
 zi, și se ruga 
 Dumnezeului 

 cerului.  



Liderii 
geloși s-au 
dus în grabă 
să spună 
împăratului.  
Împăratul 
Darius nu a 
avut încotro, 
decât să-l  
  închidă pe  
  Daniel. 



Legea trebuia respectată.  
Daniel trebuia 

 să moară. 
  Împăratul a 
 încercat din 
 greu, dar el 

 nu a găsit 
 nici o cale ca să 
 schimbe legea. 



Daniel a fost condamnat să moară 
prin a fi aruncat în groapa cu lei.  
Înainte ca Daniel să fie aruncat  
în groapa cu lei, împăratul  
Darius i-a spus, „Dumnezeul  
tău, Pe care tu-L  
          slujești  
necurmat, El te  
          va scăpa!” 



Împăratul nu a dormit în noaptea 
aceea.  Dis de dimineață a doua zi, 
el s-a grăbit înapoi la groapa cu lei. 



Împăratul Darius a strigat,  
„Daniele, slujitorul Dumnezeului 
Celui Viu, a putut Dumnezeul tău pe  

care Îl slujești necurmat, 
 să te scape din gura 
 leilor?”  Poate nu se 

 aștepta la un 
 răspuns.  Dar 

 Daniel a răspuns! 



Daniel a  
strigat,  
„O împărate, Dumnezeul meu a trimis 
Îngerul Lui și a închis gura leilor,  
așa că nu mi-au făcut nici un rău!   
Și de asemeni  
împărate, eu  
nu am făcut  
nimic rău  
împotriva  
ta.” 



Împăratul Darius era bucuros!  El a 
poruncit ca Daniel să fie scos arară 
din grapa cu lei. 



Împăratul a știut  
că Dumnezeu a  
salvat pe Daniel, și că 
vrăjmașii lui Daniel,  
erau și  
vrăjmașii  
lui  
Dumnezeu. 



El a dat o poruncă,  
și toți cei care l-au  
înșelat să semneze legea 
acea rea, au fost  
aruncați în  
groapa cu  
lei.  Au  
fost toți  
mâncați  
de lei. 



Împăratul Darius a vrut ca 
toată lumea să cunoască că 
Dumnezeul Cerului a salvat 
pe slujitorul  
Lui Daniel. 



Împăratul a scris o scrisoare și  
a poruncit ca toți oamenii să se 
închine Dumnezeului adevărat.   
Și împăratul a dat înapoi lui  
Daniel onoarea  
și conducerea  
împărăției lui. 



Daniel În Groapa Leilor 
 

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia, 

 
se găseşte în 

 
 Daniel 6  

„Descoperirea cuvintelor Tale dã  
luminã.”  Psalmi 119:130  



Sfârşit 



Această povestire Biblică, ne spune despre 
Dumnezeul nostru minunat, care ne-a creat 
pe noi şi care doreşte să se facă cunoscut 

nouă. 
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, 

aceste fapte rele sunt numite de El păcate.  
Pedeapsa pentru păcat este moartea, dar 
Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de 
mult încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe 
Isus, să moară pe cruce şi să fie pedepsit 

pentru păcatele tale.  Dacă tu crezi în Isus 
şi îi ceri iertare, El te va ierta!  El va veni în 

viaţa ta, iar tu vei trăi cu El pentru 
totdeauna. 



Dacă tu crezi că toate acestea sunt 
adevărate, roagă-te astfel lui Dumnezeu: 
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar 
te-ai făcut om ca să mori pentru păcatele 

mele, iar acum eşti viu.  Te rog intră în viaţa 
mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o 

viaţă nouă şi într-o zi voi fi pentru toteauna 
cu Tine.  Ajută-mă să-Ţi slujesc şi să 

trăiesc ca şi copil al Tău.  Amin. 
 

Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în  
fiecare zi!  Ioan 3:16 
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