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Daniel ve üç arkadaüı úsrail’de yaüıyordu. Bir gün
büyük bir kral onların yurduna geldi ve tüm akıllı
genç erkekleri alıp ülkesine götürdü. Kralın büyük
uzun bir ismi vardı – Nebukadnessar – ve Babil
adında uzak bir ülkede yaüıyordu.

Genç erkeklere Babil’de çok iyi davranıldı. Kral
dünyadaki her ülkeden en iyi ve parlak gençleri
seçmiüti. Onları Babil dilinde eùitmeyi planladı
böylece onun hizmetkârları olabilirler ve krallıùı
yönetmesinde ona yardım edebilirlerdi.
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Daniel eùitiminden sorumlu olan kiüiden kralın
yemeùinden yememek için izin istedi. Eùer kral
öùrenseydi, çok kızardı. Ama Tanrı Daniel’i bu
adamın gözdesi yapmıütı.

Yemek de güzeldi. Genç erkekler kral ne yediyse
aynısından yediler. Fakat Daniel ve arkadaüları
yemekler sahte tanrılara adanmıü oldukları için
yemek istemediler. Daniel Tanrı’sına karüı asla bir
üey yapmayacaùına dair söz vermiüti. úsrail’in
Tanrısı halkına sahte tanrılarla ve putlarla bir
ilgilerinin olmamasını buyurmuütu.
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Bu genç adamlar Tanrı’yı onurlandırdılar. Tanrı
öùrendikleri üeylerde onlara bilgi ve beceri verdi
ve Daniel’e tüm görümleri ve rüyaları anlamak
için bilgelik verdi.

O Daniel ve arkadaülarıyla bir test yapmaya karar
verdi. On gün boyunca sadece sebze yiyeceklerdi
ve sadece su içeceklerdi. On günün sonunda Daniel
ve arkadaüları kralın yemeklerinden yiyen diùer
tüm genç erkeklerden daha saùlıklı görünüyorlardı.
Böylece sebze ve suyla devam etmelerine izin
verildi.
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Babil’de okulda üç yıl sonra,
tüm genç erkekler Kral
Nebukadnessar’a gösterildi.
Onların en iyisi olarak Daniel
ve üç arkadaüını seçti.
Aslında, Kral Daniel’in tüm
krallıùındaki bilge herkesten
daha fazla bilgeliùe sahip
olduùunu keüfetti.
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Bir gece, kral kötü bir rüya gördü. Büyücülerinin,
astrologlarının ve sihirbazlarının gelmelerini ve
önünde durmalarını istedi. Kral üöyle dedi, “Bir
rüya gördüm ve ruhum
rüyayı anlamak için
endiüeli.”
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Bilge adamlar cevap verdiler, “Ey kral, sen çok yaüa!
Rüyanı hizmetkârlarına anlat ve sana ne anlama
geldiùini söyleyelim.”

Kral yanıt verdi, “Hayır!
Rüyamın ne olduùunu ve anlamını
bana siz söylemelisiniz. Yoksa
paramparça edileceksiniz
ve evleriniz de yakılacak!
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Kralın bilge adamları krala dediler, “ústediùiniz
üeyi yapabilecek dünya üzerinde hiç kimse yoktur.
Yalnızca tanrılar bunu yapabilir ve onlar yeryüzünde
yaüamıyorlar.” Kral çok öfkelendi. “Babil’in bütün
bilge adamlarını yok edin!” diye buyruk verdi.

Ama bana rüyamı ve anlamını
anlatırsanız,” diye devam etti
kral, “hediyeler, ödüller ve
büyük bir onur alacaksınız.”
Tabii ki, bilgelerin hiçbiri
kralın rüyasını
anlatamazdı.
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Sonra Daniel evine gitti ve her
üeyi arkadaüları ûadrak, Meüak
ve Abed-Nego’ya anlattı. Daniel
rüyanın ne olduùunu ve anlamını
bilmiyordu ama o her üeyi bilen
Biri’ni tanıyordu. O kiüi Tanrı’ydı.
Böylece, Daniel ve arkadaüları
dua ettiler.

Askerler Daniel için geldiùinde, kralın
komutanı, Aryok’a, “Kral neden bütün
bilge adamları yok ediyor?” dedi.
Sonra Aryok Daniel’e olan her
üeyi anlattı. Daniel kralı
görmeye gitti. Kraldan
rüyasının anlamını
anlatabilmek
için biraz daha
zaman istedi.
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Tanrı Daniel’e rüyayı ve anlamını gösterdi. Daniel
üöyle söyleyerek Göklerin Tanrısı’nı övdü, “Tanrı’nın
adına öncesizlikten sonsuzluùa dek övgüler olsun,
çünkü bilgelik ve güç O’nundur.”

Daniel aceleyle krala gitti ve ona üöyle söyledi,
“Gökte gizleri açıklayan bir Tanrı var.” Krala
gördüùü rüyayı ve anlamını anlattı.
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Daha sonra kral Daniel’i büyük bir
adam yaptı ve ona pek çok büyük
hediyeler verdi. Onu bütün Babil
bölgesinin yöneticisi yaptı ve
Babil’deki bütün bilgelerin
baükanı yaptı.

Kral Nebukadnessar rüyayı ve
anlamını duyunca, Daniel’in önünde
yüzüstü yere kapandı ve üöyle
dedi, “Bu gizi açıklayabildiùine
göre, Tanrın gerçekten tanrıların
Tanrısı ve kralların Efendisi ve
gizleri açandır!”
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“Esir Daniel”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Daniel 1-2

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

