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Daniel și trei prieteni ai lui locuiau în Israel.  Într-o 
zi un împărat important a venit în satul lor și a luat 
pe toți tinerii deștepți și i-a dus departe în țara lui.  
Împăratul avea un nume lung – Nebucadnețar – și el 
locuia într-o țară numită Babilon.  



Tineri au fost îngrijiți bine în Babilon.  Împăratul a 
ales pe cei mai deștepți și cei mai buni tineri din 
toate împărățiile lumii.  El avea să-i învețe limba din 
Babilon ca ei să devină slujitorii lui și să-l ajute să 
conducă împărăția.  



Și mâncarea era bună.  Tineri mâncau ce mânca 
împăratul.  Dar Daniel și prietenii lui au refuzat să 
mănânce mâncarea împăratului fiind-că era închinată 
unor dumnezei falși.  Daniel a promis că el nu va 
face nimic care să-L întristeze pe Dumnezeu.  
Dumnezeul lui Israel a poruncit poporului Său să nu 
aibă nici o legătură cu idolii sau dumnezeii falși.   



Daniel a cerut permisiunea persoanei care-l 
supraveghea ca să nu mănânce mâncarea împăratului.  
Dacă împăratul afla, împăratul ar fi fost foarte 
supărat.  Dar Dumnezeu a dat lui Daniel favoare cu 
acel om care-l supraveghea.  



Acel om a acceptat să dea o probă lui Daniel și 
prietenelor lui.  Pentru zece zile ei vor mânca numai 
legume și vor bea numai apă.  La sfârșitul acelor 
zece zile Daniel și prietenii lui arătau mult mai 
sănătoși și mai bine decât toți ceilalți tineri care 
mâncau mâncare împăratului.  Așa că Daniel și 
prietenii lui au continuat să mănânce legume și să 
bea apă.  



Acești tineri L-au cinstit pe Dumnezeu.  Și 
Dumnezeu i-a cinstit pe ei.  Dumnezeu le-a dat 
înțelepciune în toate lucrurile care ei le învățau, și 
Daniel a avut înțelepciune să înțeleagă vedenii și 
visuri.  



După trei ani de școală în 
Babilon, toți tinerii au fost 
aduși înaintea împăratului 
Nebucadnețar.  El a ales pe 
Daniel și cei trei prieteni ai 
lui ca cei mai buni dintre toți 
tinerii.  De fapt, împăratul a 
descoperit că Daniel avea 
mai multă înțelepciune decât  

toți oamenii de 
 știință din 

 împărăția lui.  



Într-o noapte, împăratul a avut un vis rău.  El a 
chemat pe toți vrăjitorii și pe toți oamenii de 
știință să vină și să stea înaintea lui.  Împăratul a 
zis, „Eu am avut un vis rău, și duhul meu este 
tulburat ca să înțeleg visul.”  
Oamenii de știință au  
răspuns, „Veșnic să  
trăiești împărate!   
Spune visul tău  
servitorilor tăi  
și noi îți vom  
spune ce  
însemnătate  
are visul tău.” 



Împăratul a răspuns, „Nu!  Voi trebuie să-mi spuneți 
ce vis am avut și ce însemnătate are.  Dacă nu, toți 
veți fi tăiați în bucăți și casele voastre  
vor fi arse!  Dar dacă-mi spuneți  
visul și ce însemnătate are,” a  
spus împăratul, „voi veți primi  
multe daruri și răsplată și  
mare onoare.”  Dar bine  
înțeles, nici un om de  
știință nu  
a putut  
spune  
împăratului  
visul lui.  



Oamenii de știință au spus împăratului, „Nu  
este nici un om pe lume care poate face ceea ce 
ceri.  Numai dumnezeii pot face acest lucru, și ei  
nu locuiesc pe pământ.”  Împăratul s-a mâniat  
foarte tare.  „Ucideți pe toți oamenii de știință din  

Babilon!” a poruncit el. 



Când soldații au venit după Daniel, el a 
spus lui Arioc, căpitanul împăratului, 
„De ce omoară împăratul pe toți 
oamenii de știință?”  Atunci  
Arioc a spus lui Daniel toate  
cele ce s-au întâmplat.   
Daniel a mers să vadă pe  
împărat.  El a cerut timp  
pentru a răspunde la  
tâlcuirea visului.  



Atunci Daniel s-a dus la el acasă,  
și a spus totul la prieteni lui 
Șadrac, Meșac, și Abednego.  
Daniel nu a știut care a fost visul 
sau ce însemnătate a avut, dar el  
a știut pe Cineva care cunoaște 
toate lucrurile.  Acel cineva este 
Dumnezeu.  Așa că Daniel și 
prieteni lui s-au  
rugat. 



Dumnezeu a arătat lui Daniel visul împăratului și 
deslușirea lui.  Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul 
cerului, spunând, „Binecuvântat să fie Numele 
Domnului din veșnicie în veșnicie, fiind-că a Lui este  

înțelepciune și puterea.” 



Daniel s-a grăbit să spună împăratului, „Este un 
Dumnezeu în ceruri care descopere taine.”  El a  
spus împăratului ce vis a avut și însemnătatea lui. 



Când împăratul Nebucadnețar a auzit visul  
și însemnătatea lui, el a căzut cu fața la  
pământ înaintea lui Daniel și a spus,  
„Cu adevărat Dumnezeul tău este  
Dumnezeul dumnezeilor, și Domnul  
domnilor, și El descopere tainele,  
fiind-că ai putut să descoperi  
taina aceasta!” 



Atunci împăratul a înălțat pe 
Daniel, și i-a dat multe daruri.  
El a făcut pe Daniel să fie 
conducător peste tot ținutul 
Babilonului, și conducător 
peste toți oamenii de știință 
din Babilon.   



Prizonierul Daniel 
 

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, 
 

se găseşte în 
 

 Daniel 1-2  

„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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