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 120آان داريوس ملكا على بابل، وآان ذآيا إذ أحضر أفضل       
شخصا عنده في المملكة ليساعدوه في الحكم، ثم اختار من          

هؤالء ثالثة ليكونوا   
مسئولين، وآان دانيال 
.واحد من هؤالء الثالثة    



وآان الملك داريوس يقدر دانيال جدا، وفكر في أن يجعله         
.حاآما على آل المملكة  



شعر القادة اآلخرون بالغيرة، وخططوا إليجاد بعض األخطاء               
.عند دانيال ليوقعوا بينه وبين الملك



ولم يعثروا على أي شيء سيء في حياة دانيال، فقد آان دانيال   
وفيا للملك في آل ما يعمل، وآان أيضا ذآيا ودقيقا ويفعل آل  

.شيء على أفضل ما يمكن 



القادة الغيورون يعلمون أن هناك طريق واحد لنصب الفخ       
لدانيال، فهم عرفوا أن ال شيء على وجه األرض يمكن أن        

يمنع دانيال عن عبادة 
.إله إسرائيل     



ففكر أعداء دانيال في  
خطة، إذ عملوا قانونا   

جديدا ليوقع عليه   
الملك، وهذا القانون       

ينص على أن آل 
شخص يجب أن يتعبد    
للملك داريوس، وآل      
من يخالف هذا يجب     

أن ُيلقى في جب  
! األسود   

الملك 



. الملك داريوس يوقع القانون الجديد      



لم يهتم دانيال آثيرا بهذا  
القانون الجديد، فكان يفعل ما    

آان يفعله دائما، وهو أنه   
مرات يوميا أمام  يرآع ثالث  

نافذة بيته المفتوحة ويصلي  
.إلى إله السماء     



القادة الغيورون من    
دانيال أسرعوا ليخبروا    

الملك، ولم يكن أمام   
الملك أي اختيار آخر،        

غير اعتقال دانيال،  
فالقانون يجب أن  

ُيطاع، والبد من موت  
حاول الملك  . دانيال

جاهدا، ولكنه لم يجد    
.وسيلة لتغيير القانون   



قبل أن ُيرمى  . ُحكم على دانيال بالموت برميه في جب لألسود   
إلهك،  : " بدانيال إلى األسود الجائعة، قال له الملك داريوس         

."  الذي تعبده دائما، سوف ينقذك   



لم يتمكن الملك من النوم طوال الليل، وفي الصباح التالي        
.باآرا جدا، هرع إلى جب األسود          



وصاح الملك داريوس    
يا دانيال، خادم   : "قائال

اإلله الحي، هل أنقذك         
إلهك الذي تعبده من    

ربما لم يكن " األسود؟   
يتوقع إجابة، ولكن دانيال   

! رد عليه



فصاح دانيال 
أيها : " قائال

الملك، لقد    
أرسل إلهي      

مالآه، وأغلق  
أفواه األسود،     

فلم أصاب  
وأنا، ! بأذى

أيها الملك، لم  
." أخطيء إليك  



. ففرح الملك داريوس جدا، وأمر برفع دانيال من الجب           



علم الملك أن اهللا أنقذ   
دانيال وأن أعداء دانيال   
هم أعداء اهللا، فأمر بأن 

   آل الذين خدعوه  
   بالتوقيع على القانون 
        السيء، يجب أن   

         ُيلقوا في جب  
فأآلتهم.          األسود  

.             األسود   



 عبده  أراد الملك داريوس أن يعلم آل العالم، أن إله السماء أنقذ               
وأصدر الملك مرسوما بأن آل شخص      . المخلص، دانيال   

وأعاد الملك لدانيال الكرامة       . يجب أن يعبد اإلله الحي    
.والقيادة 



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

دانيال وجب األسود  

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

6سفر دانيال   



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،   .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،     ! وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

. وسوف تحيا معه إلى األبد    
: لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل  سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
 .  ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك     . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
 .16: 3 إنجيل يوحنا   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم


