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Нибукаднәзәр падиша чүш көрди, у чүши уни 
қаттиқ ойландурди.  Худаниң ярдими билән Даниял 
падишаға униң чүшиниң мәнасини ейтип берәлиди. 



Даниялниң биринчи 
иши - падишаниң 
чүшини у ениқ ейтип 
бериш болди.  “Сиз 
бир йоған һәйкәлниң 
ечилиш тән-тәнисигә 
болған бир чүш 
көрдиңиз, һә,
падиша!  Униң 
көриниши алаһидә 
болди!”



“Һәйкәлниң беши алтундин ясалған”, -деди Даниял 
сөзини давамлаштуруп.



“Униң мәйдиси билән қоллири күмүчтин 
ясалған”.



“Униң қосиғи билән сани бронзидин ясалган.”



“Униң путлири төмүрдин вә тапанлири йерими 
төмүрдин, йерими лай 
кесәктин ясалған”.



Падишаға һәйкәлни испатлап бәргәндин кейин, 
Даниял унинға чүшиниң қалғинини ейтип бәрди.



“Сиз ташни қолниң ярдимисиз 
кандақ кәскинини байқидиңиз”,
-деди Даниял падишаға.



“Таш болса һәйкәлни 
төмүр билан хиштин 
ясалған айиғидин уруп,
уларни бөлчәкләп 
ташлиди”.



“Шуниңдин кейин һәйкәл 
топиға айлинип, шамал билән 
учуп кәтти”. Даниял бир аз 
дәм алди.  “Бу таш йоған бир 
таққа айлинип, йәрни 
толтурди”.



Падиша һәйран қалди. У дәл мошундақ 
болидиғинини күткән еди! Даниял буни нәдин 
биливалди? Худа Даниялға ейтип бәргәнликтин 
билди.  Шу чағдила Даниял Нибукаднәзәр 
падишаға бу чүшниң мәнасини ейтип бәрди.



“Асмандики Худа 
сизгә падишалиқ,
бийлик, күч вә 
даңқ бәрди”, -деди 
Даниял падишаға.  
“Сиз шу 
алтун 
башниң 
дәл 
өзисиз”.



1-чи Падишалиқ

2-чи Падишалиқ

3-чи Падишалиқ

4-чи Падишалиқ

Даниял падишаға алтун 
падишалиғиниң ахири 
келидиғининиму ейтти.  
Һәйкәлниң күмүч 
бөлиги униң орниға 
келидиған, 
униңдин 
бетәр һалсиз 
падишалиқни 
көрсәтти.  Бронза 
у йәнә бир 
падишалиқни 
билдүриду.  
Һә әнди төмүр 
билән хиш у 
төртинчи

падишалиқни 
билдүриду.



Даниялниң падишаға ейтқанлириниң 
ахирида мундақ болди:
“Асмандики Худа 
һечкачан вәйран 
болмайдиған 
падишалиқ 
қуриду”.



Падиша өзиниң чүшини йәнә 
униң мәнасини билишкә 
Һаҗәт даналиқни Даниялға 
бәргән Худа екәнлигигә 
бойсунди.  Нибукаднәзәр 
Даниялға мол байлиқ 
соғилап, уни 
падишалиқтики әң 
чоң адәм қилди.



Царств
1, 2 йәнә 3 
падишалиқниң 
замини өтти.  

Худаниң 
Падишалиғи
төртинчи 
падишалиқтин
кейин кәлди.

Мәсиһ йәр
йүзидә 

падишалиқ қуриду.
Бу йеқинда әмәлгә 
ешиши мүмкин!



Даниял вә униң чүши

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Даниял 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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