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көчүрүшкә яки бесип чиқиришқа һоқуқиңиз бар.  



Даниял билән униң үч дости Исраилда турди.  Бир 
күни улуқ падиша уларниң вәтинигә келип, барлиқ 
әқиллиқ яш жигитләрни өз елигә елип кәтти.  
Падишаниң исими узақ еди-Нибукаднәзәр, у Бабил 
атлиқ әлдә туратти.



Бабилда яш адәмләргә шундақ яхши қаратти.  
Падиша аләмниң барлиқ әллиридин әқиллиқ вә әң 
яхши жигитләрни таллап алған еди.  У уларни өз 
хизмәткарлири болуп, падишалиқни башқурушқа вә 
өзигә ярдәм қилиш үчүн, уларға Бабил тилини 
үгитишни қарар қилди.



Тамақму дәмлик болди.  Падиша немә йесә, шуни 
йеди.  Бирақ Даниял билән униң достлири у 
Тамақни йегиси кәлмәтти, чүнки у тамақ ялған 
худаларға арналған еди.  Даниял Худаға қарши 
һечнемә қилмашқа вәдә берип қойған еди.  
Исраилниң Худаси өзиниң хәлқигә ялған худалар 
билән бутларға чоқунушқа болмайдиғанлиғини 
ейтқан.



Даниял өзини оқитишқа җавапкар адәмдин 
падишаниң тамиғини йемәшкә рухсәт сориди.  Әгәр 
падиша буни аңлап қалса, у қаттиқ ғәзәплинәр еди.  
Бирақ Худа шу адәмни Даниялға оң көзи билән 
қаратти.



У Даниял билән униң үч достиға синақ 
уюштурмақчи болуп келишти.  Улар он күн бойи 
көктат йәп, су ичишти.  Он күн өткәндин кейин 
Даниял билән униң үч дости падишаниң тамиғини 
йегән башқа яш адәмләргә қариғанда яхши һәм 
миқта көрүнди.  Шуниңдин кейин уларға көктат йәп 
су ичишкә рухсәт бәрди.



Бу яш жигитләр Худани сөйәтти.  Худаму уларни 
сөйәтти.  Худа улар өзлири үгиниватқан 
нәрсиләрдә, уларға билим вә маһарәт бәрди.  
Даниял болса барлиқ чүшләрни вә аянларни 
чүшиниш даналиғиға сазавәр болди.



Бабил мәктивидә үч жил оқуғандин 
кейин, барлиқ яш жигитләр 
Нибукаднәзәргә тонуштурулди.  У 
Даниял билән униң үч дости 
һәммисидин артуқ болғанлиғидин 
уларни таллап алди.  Падиша 
Даниялниң даналиғи өзиниң 
падишалиғидики данишмәнләрдин
ешип чүшидиғинини байқиди.



Бир куни кечидә падиша яман бир чүш көрди. У 
сехиргәр, палчи вә бахшиларни алдиға чақиртип 
кәлди. Падиша уларға: “Мән бир чүш көрдүм, вә шу 
чүшниң мәнасини билмәкчимән” - деди. Һөкүмалар 
падишаға: “Һә, падиша, мәңгү 
яшиғайсән! Чүшиңни биз 
хизмәткарлириңға 
сөзләп бәргәйсән, 
биз саңа униң 
мәнасини 
ейтип 
беримиз”. 



Падиша җавап берип: “Яқ!  Силәр мениң қандақ чүш 
көргинимни вә униң мәнасини ейтип бериңлар.  Әгәр 
шундақ қилмайдиған болсаңлар, силәрни бөлчәкләп 
тилип, өйлириңларни көйдүриветиду! 
Бирақ әгәр чүшимниң мәнасини 
ейтип бәрсәңлар, - дәп 
давамлаштурди у, - соғиларға 
вә һөрмәткә егә болисиләр”.  
Әлвәттә, данишмәнләрдин һеч 
қайси падишаға 
униң 
көргән 
чүшини ейтип 
берәлмиди. 



Падишаниң данишмәнлири падишаға: “Йәр -йүзидә 
сиз сорап турған нәрсини қилалайдиған бирдә -бир 
адәм йоқ, бир Худадин башка.  Улар йәр йүзидә 
жүрмәйдиғу”, -деди.  Падиша қаттиқ ғәзәпләнди.  
“Бабилнин барлиқ данишмәнлирини йоқитиңлар!” 

- дәп буйриди у.



Сақчилар Даниялға кәлгәнда, у 
падиша сақчилириниң башлиғи 
Ариоққа: “Падиша немишкә 
барлиқ данишмәнләрни 
йоқатмақчи?” -деди.  Ариоқ 
Даниялға болған вақиәни 
ейтип бәрди.  Даниял падиша 
билән көрүшишкә барди.  У 
падиша көргән чүшниң 
мәнасини ейтип бериш 
үчүн, сәл узағарақ вақит 
беришини сориди.



Кейин Даниял өйигә берип, болған 
вақиәни өзиниң достлири Седақ, 
Мисақ вә Аденоққа ейтип барди.  
Даниял у қандақ чүш вә униң 
мәнасиниң қандақ екәнлигини 
билмиди, бирақ у һәммини 
билидиған Бирсини биләтти.  У 
Бирси - Худа.  Шундақ қилип улар 
Худаға ибадәт қилди.



Худа Даниялға чүшни көрситип, униң мәнасини 
ейтип бәрди.  Даниял көктики Худаға алқишини 
билдүрүп: “Худа атимиз мәңгүлүк алқишлансун, 
даналиқ билән қудрәтлик бир Худаға 
тегишлик”, -деди.



Даниял падишаға берип униңға: “Асманда 
сирлиримизни ачидиган Худа бар”, -деди.  У 
падиша чүшидә немә көргинини, унин мәнасиниң
немә екәнлигини ейтип бәрди.



Нибукаднәзәр падиша чүшини йәна униң мәнасини 
аңлиған чағда, Даниялниң алдиға жиқилип:
“Һәқиқәт сениң Худайиң -худаларниң 
Худасидур, падишаларниң 
Әмирчисидур, йәни сирларни 
ашқучиси, сәвәви сән бу 
сирларни ечип бәрдиң”, - деди.  



Шундақ қилип падиша Даниялни улуқ адәм қилип, 
униңға көп вә чоң соғиларни бәрди.  Падиша 
уни Бабилниң барлиқ шәһәрлириниң 
үстидин, йәни Бабилниң барлиқ 
данишмәнлири үстидин 
башқурғучи қилип сайлиди.



Даниял қул

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Даниял 1-2

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130
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Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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