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Daniel ve üç arkadaşõ İsrail�de yaşõyordu.  Bir gün 
büyük bir kral onlarõn yurduna geldi ve tüm akõllõ
genç erkekleri alõp ülkesine götürdü.  Kralõn büyük 
uzun bir ismi vardõ � Nebukadnessar � ve Babil 
adõnda uzak bir ülkede yaşõyordu. 



Genç erkeklere Babil�de çok iyi davranõldõ. Kral 
dünyadaki her ülkeden en iyi ve parlak gençleri 
seçmişti. Onlarõ Babil dilinde eğitmeyi planladõ
böylece onun hizmetkârlarõ olabilirler ve krallõğõ
yönetmesinde ona yardõm edebilirlerdi. 



Yemek de güzeldi. Genç erkekler kral ne yediyse 
aynõsõndan yediler. Fakat Daniel ve arkadaşlarõ
yemekler sahte tanrõlara adanmõş olduklarõ için 
yemek istemediler. Daniel Tanrõ�sõna karşõ asla bir 
şey yapmayacağõna dair söz vermişti. İsrail�in 
Tanrõsõ halkõna sahte tanrõlarla ve putlarla bir 
ilgilerinin olmamasõnõ buyurmuştu. 



Daniel eğitiminden sorumlu olan kişiden kralõn 
yemeğinden yememek için izin istedi. Eğer kral 
öğrenseydi, çok kõzardõ. Ama Tanrõ Daniel�i bu 
adamõn gözdesi yapmõştõ. 



O Daniel ve arkadaşlarõyla bir test yapmaya karar 
verdi. On gün boyunca sadece sebze yiyeceklerdi 
ve sadece su içeceklerdi. On günün sonunda Daniel 
ve arkadaşlarõ kralõn yemeklerinden yiyen diğer 
tüm genç erkeklerden daha sağlõklõ görünüyorlardõ. 
Böylece sebze ve suyla devam etmelerine izin 
verildi. 



Bu genç adamlar Tanrõ�yõ onurlandõrdõlar. Tanrõ
öğrendikleri şeylerde onlara bilgi ve beceri verdi 
ve Daniel�e tüm görümleri ve rüyalarõ anlamak 
için bilgelik verdi. 



Babil�de okulda üç yõl
sonra, tüm genç erkekler

Kral Nebukadnessar�a
gösterildi. Onlarõn

en iyisi olarak Daniel
ve üç arkadaşõnõ seçti.
Aslõnda, Kral Daniel�in
tüm krallõğõndaki bilge
herkesten daha fazla

bilgeliğe sahip
olduğunu
keşfetti.



Bir gece, kral kötü bir rüya gördü. Büyücülerinin, 
astrologlarõnõn ve sihirbazlarõnõn gelmelerini ve 
önünde durmalarõnõ istedi. Kral şöyle dedi, �Bir 
rüya gördüm ve ruhum rüyayõ anlamak için 
endişeli.� Bilge adamlar cevap 
verdiler, �Ey kral, sen 
çok yaşa! Rüyanõ
hizmetkârlarõna 
anlat ve sana ne 
anlama geldiğini 
söyleyelim.�



Kral yanõt verdi, �Hayõr! Rüyamõn ne olduğunu ve 
anlamõnõ bana siz söylemelisiniz. Yoksa paramparça 
edileceksiniz ve evleriniz de 
yakõlacak! Ama bana rüyamõ
ve anlamõnõ anlatõrsanõz,�
diye devam etti kral, 
�hediyeler, ödüller 
ve büyük bir onur 
alacaksõnõz.� Tabii 
ki, bilgelerin 
hiçbiri 
kralõn 
rüyasõnõ
anlatamazdõ. 



Kralõn bilge adamlarõ krala dediler, �İstediğiniz
şeyi yapabilecek dünya üzerinde hiç kimse
yoktur. Yalnõzca tanrõlar bunu yapabilir ve
onlar yeryüzünde yaşamõyorlar.� Kral çok

öfkelendi. �Babil�in bütün bilge
adamlarõnõ yok edin!� diye

buyruk verdi.



Askerler Daniel için geldiğinde, kralõn 
komutanõ, Aryok�a, �Kral neden bütün 
bilge adamlarõ yok ediyor?� dedi.
Sonra Aryok Daniel�e olan her 
şeyi anlattõ. Daniel kralõ
görmeye gitti. Kraldan 
rüyasõnõn anlamõnõ
anlatabilmek 
için biraz daha 
zaman istedi. 



Sonra Daniel evine gitti ve her 
şeyi arkadaşlarõ Şadrak, Meşak 
ve Abed-Nego�ya anlattõ. Daniel 
rüyanõn ne olduğunu ve anlamõnõ
bilmiyordu ama o her şeyi bilen 
Biri�ni tanõyordu. O kişi Tanrõ�ydõ. 
Böylece, Daniel ve arkadaşlarõ
dua ettiler. 



Tanrõ Daniel�e rüyayõ ve anlamõnõ gösterdi. Daniel 
şöyle söyleyerek Göklerin Tanrõsõ�nõ övdü, �Tanrõ�nõn 

adõna öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun, 
çünkü bilgelik ve güç O�nundur.� Daniel aceleyle 

krala gitti ve ona şöyle söyledi,
�Gökte gizleri açõklayan bir

Tanrõ var.� Krala
gördüğü

rüyayõ ve
anlamõnõ
anlattõ. 



Kral Nebukadnessar rüyayõ ve anlamõnõ duyunca, 
Daniel�in önünde yüzüstü yere kapandõ ve şöyle dedi, 
�Bu gizi açõklayabildiğine göre, Tanrõn 
gerçekten tanrõlarõn Tanrõsõ ve 
krallarõn Efendisi ve gizleri açandõr!�
Daha sonra kral Daniel�i büyük bir 
adam yaptõ ve ona pek çok büyük 
hediyeler verdi. Onu bütün 
Babil bölgesinin 
yöneticisi 
yaptõ ve 
Babil�deki 
bütün 
bilgelerin 
başkanõ yaptõ. 



�Esir Daniel�

Tanrõ�nõn Sözü�nden, Kutsal Kitap�tan bir 
hikaye

Daniel 1-2

�Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.�
Mezmur 119:130
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Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O�nu tanõmanõ
isteyen harika Tanrõmõz hakkõnda anlatõr.

Tanrõ, O�nun günah olarak adlandõrdõğõ, kötü şeyleri 
yaptõğõmõzõ bilir.  Günahõn cezasõ ölümdür fakat Tanrõ sizi çok 

sevdiği için tek Oğlu�nu, İsa�yõ, Çarmõh üzerinde ölmesi ve 
günahlarõnõz için cezayõ çekmesi için gönderdi.

Eğer gerçeğin bu olduğuna inanõyorsanõz, Tanrõ�ya şunlarõ
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrõ olduğuna ve benim 

günahlarõm için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden 
yaşõyor olduğuna inanõyorum.  Lütfen yaşamõma gel ve 

günahlarõmõ affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim 
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için 

gidebileyim.  Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve 
Senin için yaşayabilmem için bana yardõm et.  Amin. 

Her gün Kutsal Kitap�õ okuyun ve Tanrõ�yla konuşun! 
Yuhanna 3:16


