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Дониёлу се дӯсташ дар Исроил зиндагӣ мекарданд.
Рӯзе як шоҳи бузург ба ватани онҳо омада, тамоми 
ҷавонони доноро ба мамлакати худаш бурд. Ин 
шоҳ як номи дароз дошт, ки он Набукаднесар буд.
Ӯ дар кишвари дурдасти Бобил зиндагӣ мекард. 



Дар Бобил ба ин ҷавонон хеле хуб муносибат 
мекарданд. Шоҳ аз ҳар мамлакати ҷаҳон ҷавонони 
донотарину беҳтаринро интихоб намуда буд. Ӯ 
нақша дошт, ки ҷавононро бо забони бобилӣ 
таълим диҳад, то онҳо хизматгорони вай шуда, 
барои идораи мамлакат ёрӣ диҳанд. 



Хӯроки онҳо низ хуб буд. Ҷавонон ҳар чиро ки 
шоҳ мехӯрд, ҳамонро мехӯрданд. Аммо Дониёлу 
дӯстонаш хӯрок хӯрдан намехостанд, чунки он ба 
худоёни дурӯғин бахшида шуда буд. Дониёл 
ваъда дода буд, ки бар зидди Худояш ягон кор 
намекунад. Худои Исроил ба халқи Худ фармон 
дода буд, ки бо бутҳову худоёни дурӯғин коре 

надошта бошанд. 



Дониёл аз шахсе, ки барои таълими вай ҷавобгар 
буд, барои нахӯрдани таомҳои шоҳона, иҷозат 
пурсид. Агар шоҳ инро фаҳмад, сахт ба хашм 
меояд. Аммо Худо Дониёлро ба ин шахс писанд 
гардонд. 



Вай розӣ шуд, ки Дониёлу дӯстонашро озмоиш 
кунад. Онҳо бояд даҳ рӯз танҳо сабзавот хӯрда, 
фақат об менӯшиданд.  Дар охири рӯзи даҳум, 
Дониёлу дӯстонаш, аз тамоми дигар ҷавононе ки 
таомҳои шоҳонаро мехӯрданд, сиҳатмандтар 
метобиданд. Ҳамин тавр ба онҳо иҷозат дода шуд, 
ки сабзавот хӯрдану об нӯшиданро давом диҳанд. 



Азбаски ин ҷавонон Худоро эҳтиром мекарданд, 
Худо низ онҳоро қадр мекард. Худо ба онҳо хирад 
ва дар чизҳои омӯхтаашон қобилият дод. Дониёл 
бошад, барои фаҳмидани чизҳои аёншудаву хобҳо 
дониш дошт. 



Баъди се соли таҳсил дар Бобил, 
тамоми ҷавононро ба ҳузури шоҳ 
Набукаднесар оварданд.  Ӯ 
Дониёлу дӯстонашро, аз байни 
ҳамаашон, ҳамчун беҳтаринҳо 
интихоб намуд. Дар ҳақиқат шоҳ 
фаҳмид, ки Дониёл аз тамоми 
ҷавонони донишманде, ки дар 
мамлакаташ буданд, бештар 

хирад дорад. 



Шабе шоҳ хоби баде дид. Ӯ ҷодугарону 
ситорашиносон ва афсунгаронро назди худ даъват 
намуд. Баъд ба онҳо гуфт: “Ман хобе дидам ва 
рӯҳу равони ман ташнаи фаҳмидани маънои он 
аст”. Хирадмандон гуфтанд: 
“Зинда бод, подшоҳ! 
Ба бандагонат 
хобатро гӯй, 
баъд мо маънои 
онро мегӯем”. 



Шоҳ ҷавоб дод: “Не! Шумо бояд гӯед, ки ман чӣ 
хоб дидаму он чӣ маъно дорад. Агар нагӯед, 
худатон пора-пора хоҳед шуд ва 
хонаҳоятон оташ зада мешавад. 
Аммо агар хоб ва маънои 
онро ба ман гӯед, сазовори 
мукофоту ҳадяҳо ва 
эҳтироми бузург 
хоҳед шуд”.
Албатта, 
ягонтои 
онҳо хоби 
подшоҳро гуфта 
натавонистанд. 



Хирадмандони шоҳ ба ӯ гуфтанд: “Дар рӯйи замин 
касе нест, ки ин хоҳиши туро иҷро кунад. Танҳо 
худоён инро карда метавонанд ва онҳо дар рӯйи 
замин зиндагӣ намекунанд”. Подшоҳ сахт ба хашм 

омада фармон дод: “Тамоми хирадмандони 
Бобилро нест кунед!”



Ҳангоме ки ҷанговарон барои Дониёл 
омаданд, ӯ аз Арюк, сарлашкари 
шоҳ пурсид, ки чаро подшоҳ 
тамоми хирадмандонро нест 
карданист? Арюк ба Дониёл 
тамоми воқеаро гуфта дод. 
Дониёл ба дидани шоҳ рафт. 
Вай аз шоҳ вақти зиёдтар 
хоҳиш кард, то маънои 
хобро гӯяд. 



Сипас Дониёл ба хонаи худ 
рафта, ҳама чизро ба дӯстонаш 
Шадрак, Мешак ва Абднаҷу нақл 
кард. Дониёл намедонист, ки шоҳ 
чӣ хоб дидааст ё он чӣ маъно 
дорад. Аммо вай Касеро 
медонист, ки аз ҳамаи ин огоҳ аст. 
Ин Кас, Худо мебошад. Ҳамин 
тавр Дониёлу дӯстонаш дуо 
карданд. 



Худо ба Дониёл хоб ва маънои онро кушод. 
Дониёл Худои осмонро ҳамду сано хонда гуфт: 
“Номи Худо аз азал то абад муборак бод, ки ҳикмат 
ва қудрат аз они Ӯст!”  Дониёл зуд ба назди подшоҳ 
рафта, ба вай гуфт, ки дар осмон Худое ҳаст, ки 

сирҳоро ошкор месозад. Ӯ ба шоҳ
хоби дидааш

ва маънои
онро

гуфта
дод. 



Ҳангоме ки Набукаднесар хоб ва маънои онро 
шунид, дар назди Дониёл рӯ ба замин афтода гуфт: 
“Ба ростӣ Худои шумо, Худои худоён ва Ҳукмфармои 
подшоҳон ва Ошкоркунандаи розҳо 
мебошад, зеро ки ту тавонистӣ ин 
розро ошкор намоӣ!”  Баъд шоҳ 
Дониёлро одами калон таъйин карда, 
ба вай бисёр ҳадяҳои бузург дод. 
Инчунин вайро бар тамоми вилояти 
Бобил ҳоким 
таъйин карда, 
бар ҳамаи 
хирадмандони 
Бобил сардор 
монд. 



Дониёли асир

Ҳикоя аз Каломи Худо

Дониёл 1-2

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 
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Хотима



Ин ҳикояи Китоби Муқаддас дар бораи Худои аҷоиби мо нақл 
мекунад, ки моро офаридааст ва мехоҳад, ки мо Ӯро шиносем.

Худо корҳои бади моро медонад ва онҳоро гуноҳ меномад. 
Ҷазои гуноҳ марг аст, аммо Худо туро сахт дӯст медорад. Барои 
ҳамин Худо Писари ягонааш, Исои Масеҳро фиристод, ки ҷазои 

гуноҳҳои туро ба Худ гирифта, дар рӯйи салиб мехкӯб шуда мурад. 
Баъд Исо гашта зинда шуду ба осмон рафт! Агар ту ба ин бовар 

карда, ба Исо имон биёрӣ ва аз Ӯ хоҳиш кунӣ, ки гуноҳҳоятро 
бахшад, Ӯ гуноҳҳоятро мебахшад! Ӯ ба вуҷуди ту даромада, дар 

қалби ту зиндагӣ мекунад ва ту ҳамеша ҳамроҳи Ӯ хоҳӣ буд.

Агар бовар кунӣ, ки ин рост аст, ба Худо гӯй:
Исои меҳрубон, ман бовар мекунам, ки Ту Худо ҳастӣ, аммо 

шакли инсонро ба Худ гирифтӣ, ки ба ҷои мани гунаҳкор ҷон диҳӣ. 
Ту гашта зинда шудӣ ва ҳоло ҳам зинда ҳастӣ. Илтимос ба ҳаёти 
ман биё ва гуноҳҳои маро бахш, то ки ҳаётам нав шавад ва рӯзе 
пеши Ту рафта, то абад бо Ту бошам. Ба ман ёрӣ деҳ, ки ҳамчун 

фарзанди Ту ба гапҳои Ту гӯш карда, барои Ту зиндагӣ кунам. Омин.

Ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, бо Худо сӯҳбат кун!
Юҳанно 3:16
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