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Wtedy Daniel rzekł do króla: Mój Bóg 
posłał swojego anioła, by mnie 

uratował, gdyż przed nim jestem 
niewinny i względem ciebie, królu, nic 

złego nie popełniłem. Wtedy król 
bardzo się z tego ucieszył i rozkazał 

wyciągnąć Daniela z jamy.

Wtedy satrapowie i ministrowie wpadli na 
pomysł, aby król wydał zarządzenie, że kto 
w ciągu trzydziestu dni o cokolwiek będzie 

się modlił do jakiegokolwiek boga albo 
człowieka oprócz króla, będzie wrzucony do 

lwiej jamy. Wobec tego król kazał 
sporządzić pismo z tym zarządzeniem.

Gdy Daniel dowiedział się, że sporządzono 
to pismo, udał się do domu, a miał w 

górnym pokoju okna otwarte w stronę 
Jeruzalemu i trzy razy dziennie padał na 
kolana, modlił się i wysławiał swojego 

Boga, jak to zwykle dotąd czynił.

Po nocy spędzonej na poście, król Dariusz o 
świcie poszedł do lwiej jamy i zawołał smutnym 

głosem do Daniela: Danielu, sługo Boga 
żywego! Czy twój Bóg, któremu nieustannie 

służysz, mógł cię wybawić od lwów?

Satrapowie i ministrowie szukali w sprawach 
państwowych pozoru do skargi przeciwko 

Danielowi, lecz nie mogli nic znaleźć. Wtedy rzekli: 
nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do 

skargi, chyba że coś na punkcie jego religii.

Król Dariusz postanowił powołać nad 
królestwem stu dwudziestu satrapów i 

ustanowił nad nimi trzech ministrów. Jednym 
z ministrów był Daniel, który wyróżniał się 

wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim 
nadzwyczajny duch, i król zamierzał 

ustanowić go nad całym królestwem.Gdy Daniel się modlił, wpadli do niego 
mężowie, którzy szukali pozoru, żeby go 
oskarżyć. Potem stanęli przed królem i 

donieśli mu, że Daniel trzy razy dziennie 
odprawia swoje modły. 

Gdy król usłyszał te słowa, bardzo mu się to 
nie podobało i aż do zachodu słońca starał się 
uwolnić Daniela. Lecz owi mężowie wpadli do 

króla i powiedzieli, że zgodnie z prawem u 
Medów i Persów, żaden nakaz, wydany przez 

króla, nie może być zmieniony.

Wtedy król rozkazał, aby wrzucono 
Daniela do lwiej jamy mówiąc mu: Twój 
Bóg, któremu nieustannie służysz, niech 

cię wyratuje! Po czym przyniesiono jeden 
kamień i położono go na otworze jamy, a 
król opieczętował go swoim sygnetem.

Potem król rozkazał, aby mężów, którzy 
oczernili Daniela, wrzucono do lwiej jamy, 

ich samych, ich dzieci i żony. Zanim 
dosięgnęli dna jamy, lwy rzuciły się na 
nich i pogruchotały wszystkie ich kości. 
Potem król Dariusz wydał dekret, aby 

wszyscy bali się Boga Daniela, bo jest On 
Bogiem żywym i trwa na wieki.


