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Danyýel pygamberiň kitaby
Giriş

Da ny ýel py gam be riň k i ta by 
ýa hu dy hal ky nyň ke se ki pa ty şa 
ta ra pyn dan sü tem le re we yzar lan-
ma la ra se ze war edi len döw rün de 
ýa zy lan dyr. Py gam ber ta ry hy 
wa ka la ry we gö ren gör nüş le ri ni 
ula nyp, öz dö wür deş le ri ne umyt dan 
düş mez li gi ün de ýär. Ol Hu da ýyň 
za lym pa ty şa ny tagt dan syn dy ryp, 
Öz hal ky nyň ga raş syz ly gy ny di-
kelt jek di gi ni aýd ýar.

Ki tap iki bö lüm den yba rat. Bi-
rin ji bö lüm de Da ny ýel py gam ber 
we onuň sür gün döw rün dä ki dost-
la ry ba ra da gür rüň be ril ýär. Ol öz 
dost la ry bi len ýe ke-täk di ri Hu da ýa 
bo lan iman la ry we ta byn lyk la ry 
ar ka ly öz duş man la ryn dan üs tün 
çyk ýar. Bu wa ka lar Ba byl we Pars 
şa lyk la ry nyň bo lan döw rün de bo-
lup geç ýär.

Ki ta byň ikin ji bö lü min de Da ny ýel 
py gam be riň gö ren gör nüş le ri be ýan 
edil ýär. Py gam ber bu gör nüş ler de 
Ba byl we beý le ki güýç li şa lyk la ryň 
il ki güýç le nip, soň ra syn jak dy gy ny, 
iman syz sü tem kär le riň ýok edil jek-
di gi ni we Hu da ýyň hal ky nyň üs tün 
çyk jak dy gy ny aň lad ýan ala mat la ry 
gör ýär. Şeý le-de bu bö lüm de ahyr za-
man ba ra da ky py gam ber lik ler be ýan 
edil ýär. Bu py gam ber lik ler öz bo luş-
ly dyr, se bä bi olar is len dik döw rüň 
oky jy sy na örän ýa kyn, ýag ny ti za ra 
ber jaý bol jak py gam ber lik ýa ly gö-
rün ýär. Ki ta byň esa sy pi ki ri «Yn san 
pa ty şa ly gy nyň üs tün den Be ýik Hu daý 
hö küm sür ýär» (5:21) di ýen aýat da 
jem le nen dir. Da ny ýel py gam be riň gö-
ren gör nüş le ri niň hem me si Hu da ýyň 
hök mü ro wan ly gy nyň dün ýä şa lyk la-
ryn dan üs tün di gi ni ha bar ber ýär.
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a 1:2 Se ret: 2Pat 24:1-4; 2ÝÝ 36:6-7.

1‑nji bap

Dört ysraýyl ýigidi Babyl köşgünde
1 Ýa hu da pa ty şa sy Ýe ho ýa ky myň pa-

ty şa ly gy nyň üçün ji ýyl yn da Ba byl 
pa ty şa sy Ne bu kad ne sar öz go şu ny bi len 
Iýe ru sa li me hü jüm edip, onuň daş-tö-
we re gi ni ga ba dy. 2  Taň ry Ýa hu da nyň 
pa ty şa sy Ýe ho ýa ky my hem-de Hu da ýyň 
yba dat ha na syn da ky gap-gaç la ryň bir 
bö le gi ni onuň gol as ty na ber di. Ne bu-
kad ne sar ol zat la ry Şin ga ra ge tir di. Ol 
Hu da ýyň yba dat ha na syn dan ge ti ri len 
gap-gaç la ry öz hu daý la ry nyň but ha na-
syn da ky gaz na syn da goý dy a.

3  Soň ra Ne bu kad ne sar özü niň baş 
gö zeg çi si Aş pe na za ys ra ýyl la ryň ara-
syn dan pa ty şa nyň we han-beg le riň 
maş ga la syn dan bo lan ýi git le riň bir nä çe-
si ni ge tir me gi bu ýur dy. 4  Bu ýaş ýi git ler 
be den le ri hiç hi li şi kes siz, gör me geý, her 
bir ylym dan baş çy kar ýan, bi lim li, öw-
ren mä ge ukyp ly we pa ty şa nyň köş gün de 
hyz mat et mä ge my na syp bol ma ly dy lar. 
Ola ra ba byl ly la ryň ede bi ýa ty we di-
li öw re dil me li di. 5  Pa ty şa öz gün de lik 
köşk sa ça gyn dan ola ra bir paý na har 
we şe rap bö lüp ber di. Olar üç ýyl oka-
dy lyp, üçün ji ýy lyň ahy ryn da pa ty şa nyň 
hu zu ryn da hyz mat et mä ge ge ti ril me li-
di ler. 6  Saý la nan la ryň ara syn da ýa hu da 
ti re sin den Da ny ýel, Ha nan ýa, Mi şa ýyl 
we Azar ýa bar dy. 7 Baş gö zeg çi ola ryň 
ady ny üýt get di. Da ny ýe le Bel te şa sar, 
Ha nan ýa Şad rak, Mi şa ýy la Meý şak, 
Azar ýa Abed ne go di ýip at goý dy.

8  Da ny ýel özü ni ha ram et mez li gi 
ýü re gi ne düw di. Şeý dip, ol baş gö zeg-
çi den özü niň pa ty şa nyň sa ça gyn dan 
bö lüp be ril ýän na har dan, şe rap dan 

sak lan ma gy ny ha ýyş et di. 9 Baş gö-
zeg çi niň na za ryn da Hu daý Da ny ýe le 
mer he met we re him-şe pa gat ber di. 10 Baş 
gö zeg çi Da ny ýe le: «Men onuň aly hez-
ret le ri pa ty şa dan gork ýa ryn. Ol si ziň 
na har we iç gi pa ýy ňy zy bö lüp ber di 
ahy ryn. Eger si ziň ýü zü ňi ziň özü ňiz 
bi len deň bo lan beý le ki ýaş ýi git le-
riň ki den hor dy gy ny gör se, ol ja ny my 
jä hen ne me ibe rer» diý di.

11  Soň ra Da ny ýel baş gö zeg çi niň 
özü niň, Ha nan ýa nyň, Mi şa ýy lyň we 
Azar ýa nyň üs tün den go ýan sak çy syn dan 
ha ýyş edip, şeý le diý di: 12  «Öz gul la-
ry ňy on gün sy nap gö räý. Goý, bi ze 
iý mek üçin gök-önüm ler, iç mek üçin 
bol sa suw be ril sin. 13 Şun dan soň sen 
bi ziň ýü zü mi zi köşk sa ça gyn dan iý ýän 
beý le ki ýi git le riň ýü zi bi len de ňeş di rip 
bi ler siň we öz gul la ry ňa nä me et me gi 
is le seň, gö zel göw nüň». 14  Şeý dip, sak çy 
bu pi kir bi len yla la şyp, ola ry on gün 
sy nap gör di.

15  On gün den soň bu dört ýi git köşk 
sa ça gyn dan na har lan ýan la ryň hem-
me sin den has gör me geý we da ýaw 
gö rün di ler. 16  Şeý dip, sak çy ola ryň köşk 
sa ça gyn dan iý me li na ha ry ny, iç me li 
şe ra by ny özü ne alyp ga lyp, ola ra di ňe 
gök-önüm ler ber di.

17 Hu daý bu dört ýi gi de ede bi ýa tyň we 
yl myň her bir ug ru ny öw ren mä ge bi lim 
bi len ukyp ber di. Da ny ýel her bir gör-
len düý şi we gör nüş le ri ýo rup bil ýär di. 
18  Pa ty şa nyň ola ry ge tir me gi buý ran 
möh le ti ge lip ýe ten de, baş gö zeg çi ola ry 
Ne bu kad ne sa ryň hu zu ry na ge tir di. 19 Pa
ty şa ola ryň äh li si bi len ta nyş dy. Ola ryň 
hem me si niň için de Da ny ýel, Ha nan ýa, 
Mi şa ýyl we Azar ýa da gy bi len de ňeş-
di rer ýa ly sy ta pyl ma dy. Şo nuň üçin 
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pa ty şa nyň hyz ma ty na olar bel len di ler. 
20 Pa ty şa her bir ylym ýa-da dü şün je bi-
len bag la ny şyk ly me se le hak da so ran da, 
öz pa ty şa ly gyn da ky äh li ja dy göý ler dir 
pal çy lar dan ola ryň on es se ar tyk dy gy-
ny gör di.

21 Ku reş pa ty şa nyň şa ly gy nyň bi rin ji 
ýy ly na çen li Da ny ýel şol ýer de köşk de 
hyz mat et di.

2‑nji bap

Nebukadnesaryň düýşi
1 Ne bu kad ne sar özü niň pa ty şa ly gy nyň 

ikin ji ýyl yn da bir düýş gör di. Mu ňa onuň 
ýü re gi how sa la dü şüp, uku sy gaç dy. 
2  On soň pa ty şa düý şü ni ýor dur mak üçin 
ja dy göý le ri, pal çy la ry, göz bag çy lary we 
mü neç jim le ri top lap ge tir me gi bu ýur-
dy. Olar ge lip, pa ty şa nyň hu zu ryn da 
dur du lar. 3 Pa ty şa ola ra: «Men bir düýş 
gör düm. Düý şüň ýor gu dy ny bil mek 
is le gi ýü re gi mi how sa la sal ýar» diý di. 
4  Mü neç jim ler ara meý di lin de pa ty şa 
ýüz le nip: «Pa ty şa ba ky ýa şa syn! Gö ren 
düý şü ňi zi öz gul la ry ňa aýt, biz onuň 
nä me aň lad ýan dy gy ny ýo rup be re li» 
diý di ler. 5  Pa ty şa mü neç jim le re şeý le 
jo gap ber di: «Men şeý le ka ra ra gel-
dim: eger-de siz me niň gö ren düý şü mi 
we onuň ýor gu dy ny aý dyp ber me se ňiz, 
si ziň el-a ýak la ry ňy zy ça pyp, öý le ri ňi zi 
weý ran et di re rin. 6  Em ma siz ma ňa gö-
ren düý şü mi we onuň ýor gu dy ny aý dyp 
ber se ňiz, on da siz men den sow gat lar 
we sy lag-ser paý lar alyp, be ýik hor ma ta 
my na syp bo lar sy ňyz. Şo nuň üçin hem 
ma ňa gö ren düý şü mi we onuň ýor gu dy ny 
aý dyp be riň». 7 Olar oňa ýe ne-de: «Il ki 
bi len, goý, pa ty şa myz öz gul la ry na gö ren 
düý şü ni aýt syn, biz hem onuň ýor gu dy ny 
aý da ly» di ýip jo gap ber di ler. 8  Pa ty şa: 
«Me niň ka ra ry myň çyn la kaý dy gy ny 

gö rüp, si ziň wagt ut mak is le ýän di gi ňi-
zi anyk bil ýä rin. 9 Eger siz ma ňa gö ren 
düý şü mi aý dyp ber me se ňiz, si ze ýe-
ke-täk bir hö küm ga raş ýan dyr. Wag tyň 
geç me gi bi len siz me niň pi ki rim üýt gär 
öý düp, ma ňa ýa lan we bi de rek zat lar 
aýt mak üçin öz ara ňyz da dil le şip si ňiz. 
Şo ňa gö rä-de gö ren düý şü mi ma ňa si ziň 
özü ňiz aý dyp be rer si ňiz. Şon da si ziň 
onuň ýor gu dy ny aý dyp bil jek di gi ňi ze 
gö züm ýe ter» diý di.

10 Mü neç jim le re pa ty şa şeý le diý di ler: 
«Ýer ýü zün de se niň ed ýän bu ta la by ňyň 
höt de sin den hiç kim ge lip bil mez! Dog-
ru sy, mu nuň ýa ly işi be ýik we güýç li 
pa ty şa la ryň hiç bi ri-de ja dy göý den ýa 
pal çy dan, ýa-da mü neç jim den so ra man-
dyr. 11 Pa ty şa nyň so ra ýan bu işi ju da agyr. 
Mu ny hu daý lar dan baş ga hiç kim pa ty şa 
äş gär edip bil mez, ola ryň bol sa mes ge ni 
yn san lar ara syn da däl dir».

12  Pa ty şa mu ny eşi dip, ga zap aty na 
at lan dy. Ol Ba by lyň äh li akyl dar la ry-
ny öl dür me gi bu ýur dy. 13 Akyl dar la ryň 
hem me si niň öl dü ril me li di gi ba ra da 
per man çyk dy. Olar Da ny ýe li we onuň 
ýol daş la ry ny hem öl dür mek üçin, ola ryň 
göz le gi ne çyk dy lar.

14  Pa ty şa nyň jan pe na la ry nyň baş ly gy 
Ar ýok Ba by lyň akyl dar la ry ny öl dür mä ge 
çy kan da, Da ny ýel oňa akyl ly-baş ly hem 
pa ra sat ly lyk bi len sa la sal dy. 15  Ol köşk 
emel da ry Ar ýok dan: «Nä me üçin pa ty-
şa nyň per ma ny beý le ga zap ly?» di ýip 
so ra dy. Ar ýok bo lan wa ka ny Da ny ýe le 
dü şün dir di. 16  Şon da Da ny ýel içe ri gi rip, 
pa ty şa nyň düý şü niň ýor gu dy ny aýt mak 
üçin özü ne wagt be ril me gi ni ha ýyş et di.

17 On soň Da ny ýel öýü ne ba ryp, bu ah-
wa la ty ýol daş la ry Ha nan ýa, Mi şa ýy la we 
Azar ýa ha bar ber di. 18  Bu sy ryň açyl ma gy 
üçin Gö güň Hu da ýyn dan re him-şe pa gat 
so rap di leg et mek le ri ni Da ny ýel olar dan 
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ha ýyş et di. Şon da Da ny ýel we onuň 
ýol daş la ry Ba by lyň akyl dar la ry bi len 
bir lik de he läk bol jak däl di ler.

19 Soň ra bu syr Da ny ýe le gi je ki gör-
nüş ar ka ly aýan bol dy. Da ny ýel Gö güň 
Hu da ýy na al kyş aýt dy. 20 Ol şeý le diý di:

«Owaldan ebedä çenli Hudaýyň 
adyna alkyş ýagsyn,

çünki paýhas we gudrat Oňa 
mahsusdyr.

 21 Döwri we pasyllary üýtgedýän 
Oldur.

Patyşalary tagtdan agdaryp, 
tagta çykarýar.

Ol akyldara pähim-paýhas,
düşünjelä bilim berýär.

 22 Çuň we gizlin syrlary Ol açýar,
tümlükde näme bolýanyny Ol 

bilýär,
Onuň Özi nurda ýaşaýar.

 23 Eý, ata-babalarymyň Hudaýy!
Saňa şöhrat we öwgi bolsun!

Çünki maňa paýhas we gudrat 
berdiň,

Senden dilän dilegimizi maňa 
aýan etdiň,

patyşanyň buýran zadyny bize 
açyp berdiň».

Danyýel patyşanyň düýşüni ýorýar
24  Soň ra Da ny ýel pa ty şa nyň Ba by lyň 

akyl dar la ry ny öl dür mek üçin bel län 
ada my Ar ýo gyň ýa ny na bar dy. Da ny ýel 
oňa: «Ba by lyň akyl dar la ry na deg me. 
Me ni pa ty şa nyň hu zu ry na elt, men onuň 
gö ren düý şü ni ýo rup ber jek» diý di. 25 Ar
ýok ony der rew pa ty şa nyň hu zu ry na 
el tip: «Pa ty şa hym, Ýa hu da dan ýe sir 
edip ge ti ri len le riň ara syn dan si ziň gö ren 
düý şü ňi zi ýo rup bil jek bir adam tap-
dym» diý di. 26  Pa ty şa Bel te şa sar diý lip 
at lan dy ry lan Da ny ýel den: «Sen ma ňa 
nä hi li düýş gö re ni mi aý dyp, ony ýo rup 

bi ler siň mi?» di ýip so ra dy. 27 Da ny ýel 
pa ty şa: «Pa ty şa nyň so ra ýan bu sy ry ny 
hiç bir akyl dar-da, pal çy-da, ja dy göý-de, 
bil giç-de açyp bil mez. 28  Em ma gök ler de 
giz lin syr la ry aç ýan Hu daý bar. Ahyr ky 
gün ler de nä me bol ja gy ny Ne bu kad ne sar 
pa ty şa Ol bil dir di. Ýa tyr kaň düý şüň de 
gö ren gör nüş le riň şu lar bol ma ly:

29 Eý, pa ty şa hym, sen ýa tyr kaň hy-
ýa ly ňa mun dan soň ra nä me ler bo lar ka 
di ýen pi kir gel di we syr la ry aýan ed ýän 
Hu daý mu ny sa ňa äş gär et di. 30  Ma ňa 
bol sa bu syr baş ga adam lar dan has akyl-
ly dy gym üçin açyl man, eý sem mu nuň 
ýor gu dy pa ty şa aýan edil sin, ol hem öz 
ýü re gin dä ki pi kir le re dü şün sin diý lip 
aýan bol dy.

31 Eý, pa ty şa hym, ine, sen düý şüň de 
be ýik bir heý kel gör düň. Ol heý kel şeý le 
äpet di, şöh le saç ýar dy. Ol se niň öňüň de 
dur dy we onuň daş gör nü şi gor kunç dy. 
32  Heý ke liň kel le si sap al tyn dan, dö şi bi-
len gol la ry kü müş den, bi li bi len but la ry 
bü rünç den di. 33 Bal dyr la ry de mir den di, 
aýak la ry nyň ýa ry sy de mir den, ýa ry sy 
hem to ýun dan dy. 34  Sen se re dip dur kaň, 
yn san eli deg mez den bir daş go pup gaç dy, 
ol heý ke liň de mir den we to ýun dan bo lan 
aýak la ry na urul dy-da, ola ry çym-pyt-
rak et di. 35 Soň ra de mir, to ýun, bü rünç, 
kü müş we al tyn har man jaý da ky sa man 
ýa ly kül-pe ýe kun bol du lar. Şe mal ola-
ry pyt ra dyp taş lan da, ola ryň yzy-so ry 
gal ma dy. Em ma heý ke le ur lan daş be ýik 
da ga öw rü lip, bü tin ýer ýü zü ni dol dur dy.

36 Gör len düýş, ine, şu dur. In di bol sa biz 
ony pa ty şa ýo rup be re li. 37 Eý, si ziň aly-
hez re ti ňiz, siz şa la ryň şa sy sy ňyz. Gö güň 
Hu da ýy sa ňa şa lyk, güýç, gud rat we şöh-
rat ber di. 38  Äh li ýer de ýa şa ýan yn san la ry, 
ýa ba ny haý wan la ry, gök dä ki guş la ry 
se niň yg ty ýa ry ňa tab şyr dy. Ola ryň hem-
me si niň üs tün den se ni hö küm dar goý dy. 
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Sap al tyn dan bo lan kel le bu sen siň! 39 Se
niň pa ty şa ly gyň dan soň ra se niň ki den pes 
bo lan baş ga bir pa ty şa lyk peý da bo lar. 
Soň ra tu tuş ýer ýü zü ne hö küm dar lyk 
et jek üçün ji bir bü rünç pa ty şa lyk ge ler. 
40 Dör dün ji pa ty şa lyk de mir ýa ly güýç li 
bo lar, çün ki dem riň äh li za dy myn jy ra dy-
şy ýa ly, ol hem bu la ryň hem me si ni gy ryp 
tü ke der. 41 Aýak la ryň we bar mak la ryň 
ýa ry sy nyň to ýun dan, ýa ry sy nyň bol sa 
de mir den di gi ni gör düň. Bu bol sa bö lü nen 
pa ty şa ly gy aň lad ýar. Dem riň to ýun bi len 
ga ry lan dy gy ny gör şüň ýa ly, on da bi raz 
dem riň güý ji bo lar. 42  Aýak la ryň bar mak-
la ry nyň ýa ry sy nyň de mir den, ýa ry sy nyň 
hem to ýun dan bol ma gy, bu pa ty şa ly gyň 
bir bö le gi niň güýç li, bir bö le gi niň bol sa 
ejiz bol jak dy gy ny aň lad ýar. 43 Gör şüň 
ýa ly, dem riň to ýun bi len ga ryl ma gy halk-
la ryň gyz al şyp-ber şip, bi ri-bir le ri bi len 
ga ryş jak dyk la ry ny aň lad ýar. Em ma dem-
riň to ýun bi len ga ry lyp bil meý şi ýa ly, olar 
hem bi ri-bir le ri bi len ga ry şyp bil mez ler.

44  Şol pa ty şa la ryň döw rün de Gö güň 
Hu da ýy hiç wagt dar ga dyl ma jak, baş ga 
hal kyň eli ne geç me jek bir pa ty şa lyk gu-
rar. Bu pa ty şa lyk beý le ki pa ty şa lyk la ryň 
äh li si ni ýok edip, ola ryň so ňu na çy kar, 
özi bol sa ebe di lik ga lar. 45 Se niň özü ňiň 
gör şüň ýa ly, adam eli deg mez den dag dan 
go pan daş dem ri, bü rün ji, toý ny, küm şi 
we al ty ny çym-pyt rak et di. Be ýik Hu daý 
mun dan soň nä me le riň bol ja gy ny pa ty şa 
aýan et di. Bu düýş dog ru dyr we onuň 
ýor gu dy-da ha ky kat dyr!»

46  Soň ra Ne bu kad ne sar pa ty şa ýe re 
ýü zin dü şüp, Da ny ýe le tag zym et di. 
Oňa gal la sa da ka sy ny we ýa kym ly ys-
ly tü tet gi hö dür et mek le ri ni bu ýur dy. 
47 Pa ty şa Da ny ýe le: «Sen bu sy ry açyp 
bil diň. Ha ky kat dan-da, se niň Hu da ýyň 
hu daý la ryň Hu da ýy, pa ty şa la ryň Taň-
ry sy we syr la ry aýan ed ýän Hu daý dyr» 

diý di. 48  Soň ra pa ty şa Da ny ýe le ýo ka ry 
we zi pe ber di, oňa köp gym mat ba ha 
sow gat lar et di. Ony tu tuş Ba byl we la-
ýaty na ýol baş çy bel le di we äh li Ba byl 
akyl dar la ry na baş tu tan goý dy. 49 Da ny ýel 
pa ty şa dan ha ýyş edip, Şad ra gy, Meý şa-
gy we Abed ne go ny Ba byl we la ýa ty nyň 
ýo ka ry we zi pe le ri ne bel let di, em ma 
Da ny ýe liň özi köşk de gal dy.

3‑nji bap

Altyn heýkel
1 Ne bu kad ne sar pa ty şa bir al tyn heý-

kel ýa sat dy. Onuň bo ýy alt myş, ini al ty 
tir sek di. Pa ty şa heý ke li Ba byl we la ýa-
ty nyň Deý ra di ýen düz lü gin de dik di. 
2  Soň ra Ne bu kad ne sar pa ty şa hä kim le re, 
ser dar la ra, we zir le re, ge ňeş çi le re, ha zy-
na dar la ra, ka zy la ra, ka nun gö zeg çi le ri ne 
we we la ýatyň äh li han-beg le ri ne ça par 
ýol lap, ola ra heý ke liň açy lyş da ba ra sy na 
gat naş mak la ry ny bu ýur dy. 3 Şeý le lik de 
hä kim ler, ser dar lar, we zir ler, ge ňeş çi ler, 
ha zy na dar lar, ka zy lar, ka nun gö zeg-
çi le ri we we la ýatyň äh li han-beg le ri 
Ne bu kad ne sar pa ty şa nyň di ken heý ke-
li niň açy lyş da ba ra sy na ýyg na nyş dy lar. 
Olar Ne bu kad ne sa ryň di ken heý ke li niň 
öňün de dur ka lar, 4  jar çy bat ly ses bi len 
şu ny yg lan et di: «Eý, halk lar, mil let ler, 
urug lar! Si ze şeý le buý ruk be ril ýär: 
5  Sur na ýyň, tüý dü giň, li ra nyň, üç burç 
li ra nyň, ar fa nyň, dep re giň we beý le ki 
saz gu ral la ry nyň se si ni eşi den ba dy ňy za 
Ne bu kad ne sar pa ty şa nyň di ken al tyn 
heý ke li niň öňün de ýe re ýü zin dü şüp 
sež de ediň. 6  Ýe re ýü zin dü şüp sež de 
et me dik adam du ran ýe rin de ýa nyp 
du ran kü rä taş lan jak dyr». 7 Şeý le lik de, 
sur na ýyň, tüý dü giň, li ra nyň, üç burç 
li ra nyň, ar fa nyň, dep re giň we beý le ki 
saz gu ral la ry nyň se si eşi di len ba dy na 
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äh li halk lar, mil let ler we urug lar ýe re 
ýü zin dü şüp, Ne bu kad ne sar pa ty şa nyň 
di ken al tyn heý ke li ne sež de et di ler.

8  Edil şol wagt ba byl ly lar dan kä bir le ri 
pa ty şa nyň hu zu ry na ge lip, ýa hu dy la ry 
ýa man la dy lar. 9 Olar Ne bu kad ne sar pa ty-
şa şeý le diý di ler: «Pa ty şa ba ky ýa şa syn! 
10  Eý, pa ty şa, sen sur na ýyň, tüý dü giň, 
li ra nyň, üç burç li ra nyň, ar fa nyň, dep-
re giň we beý le ki saz gu ral la ry nyň se si 
eşi di len ba dy na äh li ki şi ýe re ýü zin 
dü şüp, al tyn heý ke le sež de et me li di ýip 
buý ruk ber diň. 11 Ýe re ýü zin dü şüp sež de 
et me di giň ýa nyp du ran kü rä taş lan-
jak dy gy ny duý du ryp dyň. 12  Ine, Ba byl 
we la ýa tyn da se niň ýo ka ry we zi pe le re 
bel län Şad rak, Meý şak we Abed ne go 
at ly ýa hu dy la ryň bar. Ine, pa ty şa hym, 
şol adam lar se niň buý ru gy ňa bo ýun 
eg me ýär ler. Olar se niň hu daý la ry ňa 
gul luk et me ýär ler we se niň di ken al tyn 
heý ke li ňe sež de et me ýär ler».

13 Şon da Ne bu kad ne sar ga har-ga za ba 
mü nüp, Şad ra gy, Meý şa gy we Abed ne-
go ny ge tir mek le ri ni bu ýur dy. Şeý dip, 
ola ry pa ty şa nyň hu zu ry na ge tir di ler. 
14  Ne bu kad ne sar ola ra: «Eý, Şad rak, 
Meý şak, Abed ne go, siz ha ky kat dan 
hem me niň hu daý la ry ma gul luk et-
me ýär si ňiz mi, di ken al tyn heý ke li me 
sež de et me ýär si ňiz mi? 15 En tek hem bir 
pil le, siz sur na ýyň, tüý dü giň, li ra nyň, 
üç burç li ra nyň, ar fa nyň, dep re giň we 
beý le ki saz gu ral la ry nyň se si ni eşi den 
ba dy ňy za ýü zü ňi zi ýe re be rip, me niň 
di ken heý ke li me sež de et mä ge taý ýar 
bol sa ňyz ne ýag şy. Em ma sež de et mek-
den bo ýun ga çyr sa ňyz, du ran ýe ri ňiz de 
ýa nyp du ran kü rä taş la nar sy ňyz. Si zi 
me niň elim den ha las edip bil jek hu daý 
bar my ka?» diý di. 16  Şad rak, Meý şak we 
Abed ne go Ne bu kad ne sar pa ty şa şeý le 
jo gap ber di ler: «Bu ýag daý da özü mi zi 

sen den go ra ma gyň ge re gi ýok. 17 Eý, 
pa ty şa hym, bi zi ýa nyp du ran kü re den 
ha las edip bil ýän Hu daý – bu bi ziň gul-
luk ed ýän Hu da ýy myz dyr, Ol bi zi se niň 
eliň den ha las eder. 18  Ýö ne Ol bi zi ha las 
et me se-de, eý, pa ty şa hym, şu ny bi lip 
goý gun: biz se niň hu daý la ry ňa gul luk 
et me ris, se niň di ken al tyn heý ke li ňe 
sež de et me ris».

Danyýeliň üç dosty ýanyp 
duran kürä taşlanýar

19 Şun dan soň Şad ra ga, Meý şa ga we 
Abed ne go gar şy Ne bu kad ne sa ryň ga-
har-ga za by ot bo lup tu taş dy. Ga har dan 
ýa ňa hat da onuň ýü zi ga ma şyp git di. Ol 
ýa nyp du ran kü rä ni adat da ky syn dan 
hem ýe di es se ar tyk gyz dyr mak la ry ny 
bu ýur dy. 20 Şeý le hem ol go şu nyn da ky iň 
güýç li es ger le re Şad ra gyň, Meý şa gyň we 
Abed ne go nyň el-aýa gy ny da ňyp, ola ry 
ýa nyp du ran kü rä taş la mak la ry ny bu ýur-
dy. 21 Şeý le lik de, uzyn köý nek li, don ly, 
sel le li we beý le ki ge ýim-ge jim li hal da 
el-a ýak la ry ny da ňyp, ola ry ýa nyp du ran 
kü rä taş la dy lar. 22 Pa ty şa nyň buý ru gy nyň 
ju da berk di gi se bäp li kü re çen de na şa 
gyz dyr lan dy gy üçin, Şad ra gy, Meý şa gy, 
Abed ne go ny oda taş lan adam lar onuň 
how ru na ýan dy lar. 23 Şad rak, Meý şak we 
Abed ne go bol sa daň lyp, ýa nyp du ran 
kü rä niň içi ne ýy kyl dy lar.

24  Şol wagt Ne bu kad ne sar pa ty şa 
gor ku dan ýa ňa aňk bo lup, haý ran ga-
lyp, çalt lyk bi len ör-bo ýu na gal dy. Ol 
ge ňeş çi le ri ne ýüz le nip: «Bi ziň da ňyp, 
oduň içi ne ata ny myz üç adam däl mi di 
nä me?» diý di. Olar: «Dog ry, eý, pa ty-
şa hym!» di ýip jo gap ber di ler. 25 Pa ty şa: 
«Em ma men oduň için de ge zip ýö ren, 
el-a ýa gy çö zü len dört ada my gör ýä-
rin. Ola ra hiç hi li ze per ýet män dir we 
ola ryň dör dün ji si niň keş bi hu daý la ryň 
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a 3:25 Hu daý la ryň bi ri niň kä – söz me-söz ter ji me: Hu da ýyň og lu na.
b 4:6 Hu daý la ryň ru hy – ýa-da Hu da ýyň Ru hy.

bi ri niň kä a meň ze ýär» diý di. 26  On soň 
Ne bu kad ne sar ýa nyp du ran kü rä niň 
ag zy na go laý ba ryp: «Eý, Be ýik Hu da-
ýyň sa dyk gul la ry Şad rak, Meý şak we 
Abed ne go, da şa ry çy kyň! Bä ri ge liň!» 
diý di. Şeý dip, Şad rak, Meý şak we Abed-
ne go oduň için den çyk dy lar. 27 Emir ler, 
ser dar lar, hä kim ler we pa ty şa nyň ge ňeş-
çi le ri üý şüp, oduň bu adam la ra hiç hi li 
zy ýan ýe tir män di gi ni gör dü ler. Ola ryň 
baş la ryn da ky saç la ry-da çir ki zil män di, 
don la ry na-da ze per ýet män di, hat da 
ola ryň üs tü ne oduň ysy hem ur man dy.

28  Ne bu kad ne sar şeý le diý di: «Şad-
ra gyň, Meý şa gyň we Abed ne go nyň 
Hu da ýy na al kyş bol sun! Pe riş de si ni 
ibe rip, Özü ne bil bag lan gul la ry ny ha las 
et di. Olar pa ty şa nyň buý ru gy na bo ýun 
bol ma dy lar. Öz le ri niň Hu da ýyn dan baş-
ga hu da ýa gul luk ýa sež de et mez lik üçin, 
jan la ry ny howp as ty na sal dy lar. 29 Şo-
nuň üçin hem men per man çy kar ýa ryn: 
Şad ra gyň, Meý şa gyň we Abed ne go nyň 
Hu da ýy na gar şy kü pür gep län her bir 
hal kyň, mil le tiň ýa-da uru gyň el-a ýa gy 
ça py lyp, öý-öw za ry weý ran edil jek-
dir. Çün ki şu nuň ýa ly ha las edip bil jek 
baş ga hiç bir hu daý ýok dur». 30 Soň ra 
pa ty şa Şad ra gy, Meý şa gy we Abed ne-
go ny Ba byl we la ýa tyn da has-da ýo ka ry 
we zi pe le re bel le di.

Nebukadnesar patyşanyň ikinji düýşi
31 Ne bu kad ne sar pa ty şa ýer ýü zün de 

ýa şa ýan äh li halk la ra, mil let le re we 
urug la ra şeý le ha ba ry iber di: «Öý le ri ňiz 
aba dan bol sun! 32  Men si ze Be ýik Hu-
da ýyň özü me gör ke zen ala mat la ry dyr 
mug jy za la ry ny yg lan et me gi ma kul 
bil dim.

 33 Onuň alamatlary nähili beýik!
Mugjyzalary hem nähili güýçli!

Onuň patyşalygy ebedi şalykdyr!
Hökümdarlygy nesilden-nesle 

dowam eder».

4‑nji bap
1 Men Ne bu kad ne sar öýüm de ra hat, 

köş güm de şa dy-hor ram lyk da ýa şa ýar-
dym. 2  Men bir düýş gör düm, ol me ni 
ga ty gor kuz dy. Ýa tyr kam hy ýal la rym 
we gö ren gör nüş le rim me ni how sa la 
sal dy. 3  Şon da men bu düý şi ýor dur-
mak üçin Ba by lyň äh li akyl dar la ry ny 
hu zu ry ma ge tir mek le ri ni bu ýur dym. 
4  On soň ja dy göý ler, pal çy lar, mü neç-
jim ler we bil giç ler gel di ler. Men ola ra 
gö ren düý şü mi gür rüň ber dim, em ma 
olar ony ýo rup bil me di ler. 5 Ahy ry me niň 
hu da ýy myň ady na gö rä Bel te şa sar diý lip 
at lan dy ry lan, mu kad des hu daý la ryň ru-
hy bi len dol du ry lan Da ny ýel hu zu ry ma 
gel di. Men oňa düý şü mi gür rüň ber dim: 
6  «Eý, ja dy göý le riň baş ly gy Bel te şa sar, 
se niň mu kad des hu daý la ryň ru hy b bi len 
dol du ry lan dy gy ňy bil ýä rin. Is len dik bir 
giz lin sy ry aç mak se niň üçin kyn däl dir. 
Me niň gö ren düý şü me gu lak goý-da, 
onuň ýor gu dy ny ma ňa aý dyp ber. 7 Ine, 
me niň ýa tyr kam gö ren düý şüm: ýe riň 
or ta syn da bir agaç bar dy, onuň bo ýy 
diý seň ga ty be lent di. 8 Agaç be len de ösüp, 
has güýç len di, ba şy ba ryp, gök as ma-
na di ren di, ol dün ýä niň çar kün jün den 
gö rün ýär di. 9 Onuň ýap rak la ry şeý le 
gö zel di, diý seň bo le lin mi we si bar dy. 
Ol hem me le re iý mä ge ýet jek di, ýa ba ny 
haý wan lar onuň sa ýa syn da ýat ýar dy, gö-
güň guş la ry şa ha syn da hö würt ge le ýär di, 
äh li jan ly-jan dar lar şon dan iý mit len ýär di.
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10 Hy ýa ly ma ýa tyr kam gö ren düý şüm 
üz nük siz ge lip dur dy, ine, gök den bir 
gö zeg çi pe riş de inip gel ýär di. 11 Ol bat ly 
ses bi len gy gy ryp, şeý le diý di: „Aga jy 
ke siň, şa ha la ry ny dö wüň, ýap rak la-
ry ny ýo luň, mi we si ni pyt ra dyň. Goý, 
haý wan lar onuň aşa gyn dan gaç syn lar, 
guş lar onuň şa ha syn dan uç sun lar. 12  Em-
ma onuň kö kü ni we da ma ry ny da şy na 
de mir we bü rünç aý lap, me ý dan ot la-
ry nyň ara syn da go ýuň. Goý, ol gö güň 
çy gy bi len ýu wun syn. Çöl haý wan la ry 
bi len bir lik de ýer dä ki ot lar dan paý al syn. 
13 Onuň yn san ýü re gi al nyp, de re gi ne 
haý wan ýü re gi be ril sin. Onuň üs tün-
den ýe di pa syl aý lan syn. 14  Bu hö küm 
gö zeg çi le riň ka ra ry bi len çyk dy. Bu 
çöz güt pe riş de le riň buý ru gy bi len be-
ril di. Äh li jan ly-jan dar lar şu ny bil sin: 
yn san pa ty şa ly gy nyň üs tün den Be ýik 
Hu daý hö küm sür ýär. Ol pa ty şa ly gy 
Öz is län ada my na ber ýär. Yn sa nyň iň 
pe si ni onuň üs tün den goý ýar“.

15  Ine, men Ne bu kad ne sa ryň gö ren 
düý şi şu dur! Eý, Bel te şa sar, in di mu nuň 
ýor gu dy ny ma ňa aýan et, çün ki pa ty şa ly-
gym da ky akyl dar la ryň hiç bi ri bu düý şi 
ýo rup bil me di. Ýö ne sen ba şa rar syň, 
çün ki sen mu kad des hu daý la ryň ru hy 
bi len dol du ry lan syň».

Danyýel ikinji düýşi ýorýar
16  Şon da Bel te şa sar, ýag ny Da ny ýel 

bir sa lym agyr pi ki re çüm di. Pi kir le ri 
ony how sa la sal dy. Pa ty şa: «Bel te şa sar, 
se ni agyr ün jä go ýan bu düýş we onuň 
ýor gu dy bo laý ma syn» diý di. Bel te şa sar 
oňa şeý le jo gap ber di: «Eý, je na bym, 
goý, bu düýş se ni ýig ren ýän le riň, onuň 
ýor gu dy bol sa duş man la ry ňyň ba şy na 
gel sin! 17 Se niň gö ren bu aga jyň, ýag ny 
be lent we güýç li, bo ýy as ma na ýe tip 
du ran, dün ýä niň çar kün jün den hem 

gör nüp du ran, 18  owa dan ýap rak la ry, 
hem me le re ýet jek diý seň bol mi we si 
bo lan, kö le ge sin de ýa ba ny haý wan la ryň 
ýat ýan, şa ha la ryn da gö güň guş la ry nyň 
hö würt ge le ýän aga jy, 19 eý, pa ty şa, bu 
agaç sen siň! Sen ula lyp güýç len diň. 
Be ýik li giň git di gi çe ösüp, gö ge ýet di, 
hö küm dar ly gyň dün ýä niň çar kün je gi ne 
ýaý ra dy. 20 Eý, pa ty şa, sen bir gö zeg çi 
pe riş dä niň gök den aşak inip gel ýä ni ni 
gör düň. Ol: „Aga jy ke sip, ony ýok ediň, 
em ma onuň kö kü niň we da ma ry nyň da-
şy na de mir hem bü rünç aý lap, me ý dan 
ot la ry nyň için de go ýuň. Üs tün den ýe di 
pa syl geç ýän çä, goý, ol gö güň çy gy bi len 
ýu wun syn we çöl haý wan la ry bi len bi le 
paý al syn“ diý di.

21 Eý, pa ty şa hym, düý şüň ýor gu dy şu-
dur: Be ýik Hu da ýyň emr eden hö kü mi 
gel jek de se niň ba şyň dan iner. 22  Sen 
yn san lar ara syn dan kow lup, ýa ba ny 
haý wan lar bi len ýa şar syň. Öküz ýa ly 
ot iýer siň, gö güň çy gy bi len ýuw nar syň. 
Yn san pa ty şa ly gy nyň üs tün den Be ýik 
Hu da ýyň hö küm sür ýän di gi ne we ony 
Özü niň is län ada my na ber ýän di gi ne 
dü şün ýän çäň, se niň üs tüň den ýe di pa syl 
aý la nar. 23 Aga jyň kö kü niň we da ma ry-
nyň go ýul ma gy ba ra da buý ruk ber li şi 
ýa ly, sen Gök dä ki niň hö küm dar ly gy na 
göz ýe ti re niň den soň, pa ty şa ly gyň tä-
ze den di kel di ler. 24  Şo nuň üçin hem, eý, 
şa hym, me niň mas la ha ty my ka bul et: 
gü nä le riň den ada la tyň bi len, ýa zyk la-
ryň dan ga ryp la ra re him et me giň bi len 
dyn. Bel ki şon da asu da ly gyň möh le ti 
uzar».

25  Bu la ryň hem me si Ne bu kad ne sar 
pa ty şa nyň ba şy na gel di. 26  On iki aý 
ge çen den soň, ol Ba by lyň şa köş gü niň 
ýo kar syn da gez me läp ýör di. 27 Pa ty şa: 
«Bu pa ty şa paý tag ty bol sun di ýip, şan-
şöh ra tym üçin öz gud rat ly güý jüm bi len 
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gu ran be ýik Ba by lym däl mi?» diý di. 
28  En tek pa ty şa nyň söz le ri ag zyn da ka, 
gök den bir owaz gel di: «Eý, Ne bu kad-
ne sar pa ty şa, sa ňa ine, şu yg lan edil ýär: 
pa ty şa lyk sen den alyn dy! 29 Sen yn san lar 
ara syn dan kow lup, ýa ba ny haý wan lar 
bi len ýa şar syň. Öküz ler ýa ly ot iýer siň. 
Yn san pa ty şa ly gy nyň üs tün den Be ýik 
Hu da ýyň hö küm sür ýän di gi ne we ony 
Özü niň is län ada my na ber ýän di gi ne 
dü şün ýän çäň, se niň üs tüň den ýe di pa syl 
aý la nar». 30 Ne bu kad ne sa ryň gar şy sy na 
çy ka ry lan bu hö küm şol wag tyň özün de 
ama la aş dy. Ol yn san lar ara syn dan ko-
wul dy, öküz ler ýa ly ot iý di, onuň en da my 
gö güň çy gy bi len ýu wul dy. Sa çy bür-
gü diň ýe le gi ýa ly, dyr nak la ry guş la ryň 
pen je si ýa ly ös di.

31 Bel le nen möh let do lan da, men Ne-
bu kad ne sar göz le ri mi gö ge dik dim we 
aky ly ma gel dim.

Men Beýik Hudaýa alkyş aýtdym.
Baky Ýaşaýany şöhratlandyrdym, 

hormatladym.
Onuň hökümdarlygy ebedi 

hökümdarlykdyr.
Patyşalygy nesilden-nesle 

dowam eder.
 32 Dünýäniň ähli ilaty hiç zat 

saýylar.
Gögüň goşunyna hem, ýer 

ýüzüniň ilatyna hem
Öz islän zadyny eder.

Onuň elini saklap,
«Seniň edýäniň näme?» diýjek 

hiç kim ýokdur.
33 Şol wagt men aky ly ma gel dim. Pa-
ty şa lygy myň şöh ra ty üçin me niň 
hor ma tym we mer te bäm tä ze den di-
kel dil di. Ge ňeş çi le rim we tö re le rim 
me niň gol as ty ma do la nyp gel di ler. Men 
ýe ne-de pa ty şa ly gy ma go wuş dym. Şöh-
ra ty ma ýe ne-de şöh rat go şul dy. 34  In di 

men Ne bu kad ne sar gö güň Pa ty şa sy ny 
öw gi bi len beý gel dip hor mat la ýa ryn. 
Çün ki Onuň äh li iş le ri ha ky kat, ýol la-
ry ada lat dyr. Te kep bir le ri pe selt mä ge 
Onuň güý ji ýet ýän dir.

5‑nji bap

Diwara ýazylan ýazgy
1 Bel şa sar şa lyk tag ty na çy kan dan 

soň, tö re le ri niň mü ňü si üçin uly meý-
lis gu ra dy we olar bi len bi le şe rap iç di. 
2  Bel şa sar şe rap dan keýp le nip, ata sy 
Ne bu kad ne sa ryň Iýe ru sa lim dä ki yba-
dat ha na dan alyp gaý dan al tyn we kü müş 
gap-gaç la ry ny ge tir mek li gi bu ýur dy. 
Pa ty şa, onuň tö re le ri, aýal la ry we gyr-
nak la ry şe ra by şo la ra gu ýup iç mek çi di ler. 
3 Şeý dip, Iýe ru sa lim dä ki yba dat ha na dan 
Hu da ýyň öýün den al nyp gaý dy lan al tyn 
gap-gaç la ry ge tir di ler. Pa ty şa, onuň 
tö re le ri, aýal la ry we gyr nak la ry şe ra-
by şo la ra gu ýup iç di ler. 4  Olar şe rap 
içip, al tyn dan, kü müş den, bü rünç den, 
de mir den, agaç dan we daş dan ýa sa lan 
hu daý la ry al kyş la dy lar.

5  Şol pur sat da bir yn san eli niň bar-
mak la ry peý da bo lup, çy ra da nyň 
gap da lyn da ky şa köş gü niň di wa ry nyň 
ýü zü ne bir zat lar ýaz ma ga baş la dy. Pa ty-
şa nyň ýaz ýan ele gö zi düş di. 6  Pa ty şa nyň 
ýü zün de reňk-pet gal ma dy, pi kir le ri ony 
how sa la sal dy. Onuň süň ňi saň ňyl dap, 
dyz la ry bi ri-bi ri ne de gip san dy rap baş-
la dy. 7 Pa ty şa: «Pal çy la ry, mü neç jim le ri 
we bil giç le ri ge ti riň» di ýip, bat ly ses 
bi len gy gyr dy. Ol Ba byl akyl dar la ry-
na ýüz le nip: «Kim de-kim şu ýaz gy ny 
okap, onuň ma ny sy ny dü şün di rip ber se, 
gyr my zy don ýa py lyp, onuň boý nu na 
al tyn zyn jyr da ky lar we pa ty şa lyk da 
ol me niň sag elim bo lar» diý di. 8  On-
soň pa ty şa nyň äh li akyl dar la ry içe ri 
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gir di ler, em ma olar pa ty şa bu ýaz gy ny 
ne okap be rip, ne-de onuň ma ny sy ny 
dü şün di rip bil di ler. 9 Mun dan soň Bel-
şa sar pa ty şa ga ty how sa la düş di, onuň 
ýü zün de reňk-pet gal ma dy, tö re le ri hem 
al jy raň ňy ly ga düş dü ler.

10 Pa ty şa nyň hem-de onuň tö re le ri niň 
se si ni eşi dip, pa ty şa nyň eje si meý lis-
ha na gel di. Pa ty şa nyň eje si şeý le diý di: 
«Pa ty şa ba ky ýa şa syn! Pi kir le riň se ni 
how sa la sal ma syn, ýü zü ňiň reň ki sol-
ma syn. 11 Se niň pa ty şa ly gyň da mu kad des 
hu daý la ryň ru hy bi len dol du ry lan bir 
adam bar. Ata ňyň döw rün de ol nu ra-
na ly gy, dü şün je li li gi, hu daý lar ýa ly 
paý has ly ly gy bi len özü ni ta nat dyr dy. 
Ataň Ne bu kad ne sar pa ty şa ony ja dy-
göý le riň, pal çy laryň, mü neç jim le riň we 
bil giç le riň üs tün den baş tu tan edip goý dy. 
12  Pa ty şa nyň Bel te şa sar di ýip at be ren bu 
Da ny ýe li ne düýş le ri ýor mak da, tap ma-
ça la ry bil mek de, kyn ýag daý dan çy kal ga 
tap mak da ýi ti aň, bi lim we dü şün je 
ber lip dir. In di Da ny ýe li ça gyrt, bu ýaz-
gy nyň ma ny sy ny sa ňa ol aý dyp be rer».

13 Şon dan soň Da ny ýe li pa ty şa nyň hu-
zu ry na ge tir di ler. Pa ty şa Da ny ýe le şeý le 
diý di: «Pa ty şa ata myň Ýa hu da dan ýe sir 
edip ge ti ren Da ny ýe li sen mi? 14  Men 
sen de hu daý la ryň ru hu nyň bar dy gy ny, 
sa ňa ýi ti aň, dü şün je we be ýik paý has-
ly lyk ber len di gi ni eşit dim. 15 Bu ýaz gy ny 
okap, onuň nä me aň lad ýan dy gy ny ma ňa 
aý dyp ber mek le ri üçin akyl dar la ry, pal-
çy la ry hu zu ry ma ge tir di ler, em ma olar 
mu nuň nä me aň lad ýan dy gy ny dü şün-
di rip bil me di ler. 16  Ýö ne se niň düýş le ri 
ýo rup, kyn me se le le ri çö züp bil ýän di gi ňi 
eşit dim. In di sen bu ýaz gy ny okap, onuň 
ma ny sy ny ma ňa dü şün di rip ber seň, sa ňa 
gyr my zy don ýa py lar, boý nu ňa al tyn 
zyn jyr da ky lyp, pa ty şa lyk da me niň sag 
elim bo lar syň».

17 Şon da Da ny ýel pa ty şa şeý le jo gap 
ber di: «Peş geş le riň, goý, özü ňe gal syn, 
sy lag-ser paý la ry ňy-da baş ga bi ri ne ber! 
Ýö ne men ýaz gy ny okap, ma ny sy ny sa ňa 
dü şün di rip be re ýin. 18  Eý, pa ty şa, Be ýik 
Hu daý se niň ataň Ne bu kad ne sa ra pa ty-
şa lyk, be ýik lik, şan-şöh rat we hor mat 
ber di. 19 Hu da ýyň oňa be ren be ýik li-
gin den ýa ňa äh li halk lar, mil let ler we 
urug lar on dan gor kup san dy raş ýar dy lar. 
Ol is län ada my ny öl dü rip, is län ki şi si ni-
de di ri goý ýar dy. Ha la ny ny beý gel dip, 
ha la ny ny-da pe seld ýär di. 20  Em ma 
ol doň ýü rek bo lup, te kep bir lik bi len 
gop bam sy he re ket eden de, pa ty şa lyk 
tag tyn dan dü şü ril di we şöh ra ty elin den 
alyn dy. 21 Ol yn san lar ara syn dan ko wul-
dy, aňy haý wan aňy na öw rül di. Yn san 
pa ty şa ly gy nyň üs tün den Be ýik Hu da-
ýyň hö küm sür ýän di gi ne we pa ty şa ly gy 
Özü niň is län ada my na ber ýän di gi ne 
dü şün ýän çä, ol ýa ba ny eşek ler bi len 
ýa şa dy, öküz ler ýa ly ot iý di, en da my 
gö güň çy gy bi len ýu wul dy. 22  Em ma 
sen, onuň og ly Bel şa sar, bu la ryň ba ry ny 
bi lip dur ka ňam ýü re gi ňi pes päl tut ma-
dyň! 23 Gaý tam, özü ňi gö güň Taň ry sy na 
gar şy go ýup, te kep bir lik et diň. Onuň 
yba dat ha na sy nyň gap-gaç la ry ny se niň 
hu zu ry ňa ge tir di ler. Se niň özüň, tö re-
le riň, aýal la ryň we gyr nak la ryň ola ra 
şe rap gu ýup iç di ňiz. Gör me ýän, eşit me-
ýän we bil me ýän, kü müş den, al tyn dan, 
bü rünç den, de mir den, agaç dan, daş dan 
ýa sa lan hu daý la ry al kyş la dy ňyz. Em ma 
ja ny ňy zy Öz elin de sak la ýan we äh li 
ýol la ry ňy za göz-gu lak bol ýan Hu da ýy 
şöh rat lan dyr ma dy ňyz.

24  Şo nuň üçin hem Ol bir el goý be rip, 
şeý le ýaz gy ny ýaz dyr dy. 25 Ýa zy lan ýaz-
gy şu dur: ME NE, ME NE, TE KEL we 
PAR SIN. 26  Bu söz le riň ma ny sy şeý le: 
ME NE Hu daý se niň pa ty şa ly gy ňyň 
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a 5:26 ME NE… ha sap lap – ara meý çe me ne sö zi ha sap la mak diý me gi aň lad ýar.
b 5:27 TE KEL… çe kil diň – ara meý çe te kel sö zi te re zi de çe kil diň diý me gi aň lad ýar.
ç 5:28 PE RES… bö lü nip – ara meý çe pe res sö zi bö lün diň diý me gi aň lad ýar. Pe res sö zi 
par sin sö zü niň bir lik sa ny dyr.

möh le ti ni ha sap lap a, ony soň la dy. 27 TE
KEL sen te re zi de çe kil diň b we ýe ňil 
çyk dyň. 28  PE RES pa ty şa ly gyň bö lü nip ç, 
ma daý la ra we pars la ra be ril di».

29 Şun dan soň Bel şa sa ryň buý ru gy bo-
ýun ça Da ny ýe le gyr my zy don ýap dy lar, 
boý nu na al tyn zyn jyr dak dy lar we ony 
pa ty şa nyň sag eli di ýip jar et di ler. 30 Ba
byl pa ty şa sy Bel şa sar şol gi je öl dü ril di. 
31 Pa ty şa ly gy alt myş iki ýaş ly ma daý ly 
Dar ýuş eli ne al dy.

6‑njy bap

Danyýel ýolbarsly çukura taşlanýar
1 Dar ýuş öz pa ty şa ly gy nyň üs tün den 

ýüz ýig ri mi sa ny hä kim bel le me gi ma kul 
bil di. Olar tu tuş pa ty şa ly gyň üs tün den 
ga ra ma ly dy lar. 2  Bu hä kim le riň hem üs-
tün den se re der ýa ly üç sa ny we zir goý dy. 
Pa ty şa ny ala da goý maz ýa ly hä kim ler 
bu we zir le re ha sa bat ber me li di ler. Üç 
we zi riň bi ri hem Da ny ýel di. 3 Özü niň 
ýi ti ze hi ni bi len Da ny ýel der rew beý le-
ki we zir le riň we hä kim le riň äh li sin den 
ta pa wut lan dy. Pa ty şa ony tu tuş pa ty şa-
ly gyň üs tün den ga ra ýan edip bel le me giň 
ni ýe tin de di. 4  Şeý le lik de, we zir ler we 
hä kim ler pa ty şa lyk iş le rin de Da ny ýe liň 
üs tün den arz eder ýa ly ba ha na göz le-
mä ge baş la dy lar. Em ma olar arz eder 
ýa ly on dan hiç hi li ýa zyk tap ma dy lar, 
çün ki Da ny ýel we pa ly dy. On dan hiç 
hi li ýal ňyş lyk ýa ýa zyk ta pyl ma dy. 5 Ol 
adam lar: «Da ny ýe le gar şy onuň Hu da-
ýy nyň ka nu ny bi len bag la ny şyk ly bir 
zat lar ta paý ma sak, on dan baş ga aýyp 
ta pyp bil me ris» di ýiş di ler.

6  On soň ol we zir ler, hä kim ler dil düw-
şüp, pa ty şa nyň ýa ny na gel di ler we oňa: 
«Dar ýuş pa ty şa ba ky ýa şa syn! 7 Pa ty şa ly-
gyň äh li we zir le ri, ser dar la ry, hä kim le ri, 
ge ňeş çi le ri we emir le ri pa ty şa nyň bir 
per man çy ka ryp, ony güý je gi riz me-
gi ba ra da öza ra mas la hat laş dy lar. Eý, 
pa ty şa hym, kim de-kim otuz gü nüň do-
wa myn da sen den baş ga bir yn sa na ýa-da 
hu da ýa di leg edip ýüz tut sa, ýol bars ly 
çu ku ra taş lan syn. 8  Eý, şa hym, ma daý la-
ryň we pars la ryň ýa ty ryl ma jak ka nu ny 
hök mün de hiç wagt üýt ge dil mez ýa ly, 
şu ka ra ry tas syk la we per ma na gol çek» 
diý di ler. 9 Şeý dip, Dar ýuş pa ty şa bu per-
ma na we ka ra ra gol çek di.

10 Per ma na gol çe ki le ni ni bi len den soň, 
Da ny ýel öýü ne gaýt dy. Onuň ýo kar ky 
ota gy nyň pen ji re le ri Iýe ru sa li me ta rap 
bak ýar dy. Da ny ýel öň ki edi şi ýa ly, dy zy-
na çö küp, gün de üç ge zek öz Hu da ýy na 
di leg ed ýär di we Onuň öňün de şü kür 
ed ýär di. 11 Şon da dil düw şen adam lar 
ge lip, Da ny ýe liň öz Hu da ýy na di leg 
edip ýal ba ryp otu ra ny ny gör dü ler. 12 Olar 
pa ty şa nyň ýa ny na ba ryp, onuň per ma ny 
hak da söz açyp: «Eý, pa ty şa hym! Otuz 
gü nüň için de sen den baş ga bir yn sa na 
ýa-da hu da ýa di leg ede niň ýol bars ly çu-
ku ra taş lan jak dy gy ba ra da ky per ma na 
gol çek män mi diň nä me?» diý di ler. Pa-
ty şa ola ra: «Ma daý la ryň we pars la ryň 
ýa ty ryl ma jak ka nu ny hök mün de bu söz 
dog ru dyr» di ýip jo gap ber di. 13 Olar: 
«Şa hym, Ýa hu da dan ýe sir edi lip ge ti-
ri len le riň bi ri bo lan Da ny ýel se ni-de, 
se niň mö hür ba san per ma ny ňy-da äs-
ger män, gün de üç ge zek di leg ed ýär» 
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di ýip, pa ty şa ha bar ber di ler. 14 Bu söz le ri 
eşi dip, pa ty şa agyr ün jä bat dy. Ol Da ny-
ýe li ha las et me gi ýü re gi ne düw di. Hat da 
Gün bat ýan ça, ony ha las et mä ge ça lyş dy. 
15  Şol wagt adam lar üý şüp, pa ty şa nyň 
ýa ny na gel di ler we oňa: «Eý, şa hym, 
bi lip goý gun, ma daý we pars ka nu ny na 
gö rä, pa ty şa nyň tas syk eden ka ra ry we 
per ma ny üýt ge dil me li däl dir» diý di ler.

16  Mun dan soň pa ty şa Da ny ýe li ge ti rip, 
ýol bars ly çu ku ra taş la ma gy bu ýur dy. 
Pa ty şa Da ny ýe le: «Goý, se ni we pa ly lyk 
bi len gul luk ed ýän Hu da ýyň ha las et-
sin» diý di. 17 Bir da şy ge ti rip, çu ku ryň 
ag zyn da goý du lar. Da ny ýe le de giş li hiç 
zat üýt ge dil me sin di ýip, pa ty şa özü niň 
we tö re le ri niň mö hür li ýü zü gi bi len da-
şy mö hür le di. 18  On soň pa ty şa köş gü ne 
git di. Oňa göw nü ni gö te rer ýa ly hiç zat 
ge ti ril me di we ol gi je si ni agyz bek läp 
ge çir di. Onuň gö zü ne uky gel me di.

Danyýel halas edilýär
19 Sä her bi len daň atan ba dy na pa ty şa 

tu rup, ýol bars ly çu ku ra ta rap how luk dy. 
20 Ol çu ku ra ýa kyn la şan da, na ýyn jar ses 
bi len Da ny ýe le: «Eý, di ri Hu da ýyň gu ly 
Da ny ýel, we pa ly lyk bi len gul luk ed ýän 
Hu da ýyň se ni ýol bars lar dan ha las edip 
bil di mi?» di ýip gy gyr dy. 21 Da ny ýel pa-
ty şa şeý le diý di: «Pa ty şa ba ky ýa şa syn! 
22  Me niň Hu da ýym pe riş de si ni ibe rip, 
ýol bars la ryň ag zy ny bag la dy. Olar ma ňa 
ze per ýe tir me di ler, çün ki Hu da ýyň hu-
zu ryn da men bi gü nä sa ýyl dym. Se niň 
öňüň de hem, eý, şa hym, men hiç bir 
şer iş eden däl di rin». 23 Pa ty şa mu ňa 
ga ty be gen di we Da ny ýe li çu kur dan çy-
kar mak ly gy bu ýur dy. Şeý dip, Da ny ýel 
çu kur dan çy ka ryl dy, on da hiç hi li ýa ra 
yzy ýok dy, çün ki ol öz Hu da ýy na bil 
bag lap dy. 24 Pa ty şa nyň buý ru gy bo ýun ça 
Da ny ýe li şu gul lan adam la ry ge tir di ler. 

Ola ry ça ga la ry we aýal la ry bi len bi le-
lik de ýol bars ly çu ku ra taş la dy lar. Olar 
en tek çu ku ryň düý bü ne ýet män kä ler, 
ýol bars lar ola ry ga pyp, äh li süňk le ri ni 
ow ra dyp kül et di ler.

25 Soň ra Dar ýuş pa ty şa bü tin ýer ýü-
zün de ýa şa ýan halk la ra, mil let le re we 
urug la ra şeý le di ýip ýaz dy: «Öý le ri-
ňiz aba dan bol sun! 26  Pa ty şa ly gy ma 
de giş li ýer ler de ýa şa ýan her bir ada-
myň Da ny ýe liň Hu da ýyn dan san dy rap 
gork ma gy ny buý ruk ber ýä rin.

Ol diri Hudaýdyr,
Ol ebedi Hudaýdyr.

Patyşalygy hiç haçan 
ýykylmazdyr,

hökümdarlygy soňsuzdyr.
 27 Ol halas edýär we boşadýar.

Gökde hem, ýerde hem 
alamatlardyr mugjyzalar 
görkezýär.

Danyýeli ýolbarsyň penjesinden
halas eden hut Oldur».

28  Şeý dip, pa ty şa Dar ýu şyň we Pars 
pa ty şa sy Ku re şiň döw rün de Da ny ýel 
ro waç lan dy.

7‑nji bap

Danyýeliň dört jandar 
hakyndaky görnüşi

1 Ba byl pa ty şa sy Bel şa sa ryň şa ly gy nyň 
bi rin ji ýyl yn da Da ny ýel ýa tyr ka düý şün-
de gör nüş ler gör di. Soň ra ol düý şü niň 
öze ni ni ýa zyp be ýan et di. 2  Ol şeý le 
gür rüň ber di: «Men gi je bir gör nüş gör-
düm, ine, gö güň dört şe ma ly nyň be ýik 
deň ze ta rap tol kun at ýan dy gy ny gör düm. 
3 De ňiz den bi ri-bi ri ne meň ze me ýän dört 
sa ny uly jan dar çyk dy. 4 Bi rin ji si ýol bar sa 
meň ze ýär di we on da bür gü diň ga nat la ry 
bar dy. Men se re dip dur kam, onuň ga nat-
la ry go pa ry lyp, ýer den gal dy-da, yn san 
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ýa ly iki aýa gy nyň üs tün de dur dy. Oňa 
yn san ýü re gi be ril di. 5 Ikin ji bir jan dar 
peý da bol dy. Ol aýa meň ze ýär di. Ol bir 
gap da ly na di kel di. Onuň ag zyn da ky 
diş le ri niň ara syn da üç sa ny ga pyr ga 
süň ki bar dy. Oňa: „Ha ny, tur, köp et 
iý!“ diý di ler.

6  Mun dan soň gap la ňa meň zeş baş ga 
bir jan dar gör düm, onuň dört kel le si, 
ar ka syn da bol sa dört ga na ty bar dy. Oňa 
hö küm dar lyk ber len di. 7 On soň men gi je 
şol gör nü şim de gor kunç, aýyl ganç we 
ga ty güýç li dör dün ji bir jan da ry gör düm. 
Onuň äpet uly de mir diş le ri bar dy. Ol 
par ça lap iý ýär di, ga lan-ga çan la ry ny 
bol sa aýak la ry bi len myn jy rad ýar dy. 
Bu özün den öň ki jan dar la ryň hem me-
sin den ta pa wut lan ýar dy. Onuň on sa ny 
şa hy bar dy. 8  Şah la ra üns be rip dur kam, 
ola ryň ara syn dan ýe ne-de baş ga bir 
ki çi jik şah peý da bol dy. Öň ki peý da 
bo lan şah lar dan üçü si onuň öňün den 
kö ki-da ma ry bi len sog rul dy. Bu şa hyň 
yn sa nyň göz le ri ne meň zeş göz le ri we 
te kep bir lik bi len gep le ýän ag zy bar dy.

Hudaýyň hökümi
9 Men se re dip dur kam tagt lar gu rul dy. 

Owal dan Bar Bo lan tag tyn da otur dy. 
Onuň ge ýim le ri gar ýa ly ap-ak dy, ba şyn-
da ky saç la ry hem pa myk ýa ly ap-ak dy. 
Onuň tag ty oduň ýal ny ki min di, ti gir le ri 
ýa nyp du ran ot dy. 10 Öňün den bir ot ly çeş-
me ço gup ak ýar dy. Müň ler çe müň ler Oňa 
hyz mat ed ýär di. On müň ler çe on müň ler 
hu zu ryn da dik dur ýar dy. Ka zy ýet mej li si 
hö kü me baş la dy, ki tap lar açyl dy.

11 Şa hyň ag zyn dan çyk ýan te kep bir 
söz ler me niň ün sü mi özü ne çek di. Bu 
jan dar gö zü miň al nyn da öl dü ril di we 
mas ly gy ýok edi lip, ýa nyp du ran oda taş-
lan dy. 12  Beý le ki ga lan jan dar la ryň hem 
el le rin den hö küm dar lyk alyn dy, em ma 

ola ryň ömür le ri niň möh le ti wagt la ýyn ça 
uzal dyl dy. 13 Gi je şol gör nü şim de yn san 
og lu na meň zeş bi ri niň gö güň bu lut la ry 
bi len gel ýän di gi ni gör düm. Ol owal dan 
Bar Bo la nyň ýa ny na ýa kyn la şyp, Onuň 
hu zu ry na ge ti ril di. 14 Äh li halk lar, mil let-
ler we urug lar oňa gul luk et sin ler di ýip, 
oňa hö küm dar lyk, şöh rat we pa ty şa lyk 
be ril di. Onuň hö küm dar ly gy so wul maz 
ba ky hö küm dar lyk dyr. Pa ty şa ly gy hiç 
wagt ýy kyl ma jak pa ty şa lyk dyr».

Görnüşleriň düşündirilişi
15  Gö ren gör nüş le rim men Da ny ýe li 

böw rü me py çak san jy lan ýa ly how sa la 
sal dy. 16  Men ol ýer de du ran la ryň bi ri ne 
ýa kyn la şyp, on dan bu la ra de giş li äh li 
ha ky ka ty so ra dym. Şeý dip, ol ma ňa 
bu zat la ryň ýor gu dy ny aý dyp ber di: 
17 «Bu dört uly jan dar ýer ýü zün de dört 
pa ty şa nyň aýa ga gal ja gy dyr. 18  Em ma 
pa ty şa ly gy Be ýik Hu da ýyň mu kad des 
adam la ry alar lar, olar pa ty şa ly ga he-
mi şe lik, ömür ba ky we ebe di lik eýe lik 
eder ler». 19 Soň ra men beý le ki jan dar la-
ryň äh li sin den ta pa wut ly, örän gor kunç, 
diş le ri de mir den, dyr nak la ry bü rünç den, 
çeý näp par ça la ýan, ga lan-ga çan la ry ny 
bol sa aýak la ry bi len myn jy rad ýan dör-
dün ji haý wan ha kyn da ha ky ka ty bil mek 
is le dim. 20 Onuň ba şyn da ky on şah dan 
soň ra çy kan bir şa hyň hem nä me di gi ni 
bi le sim gel di. Bu şa hyň öňün de öň ki üç 
şah ýy kyl dy. Bu şa hyň göz le ri we te kep-
bir lik bi len gep le ýän ag zy bar dy, gör nü şi 
beý le ki ler den has ulu dy. 21 Men se re dip 
dur kam, bu şah Hu da ýyň mu kad des 
adam la ry bi len uruş et di we olar dan üs-
tün çyk dy. 22  On soň owal dan Bar Bo lan 
ge lip, Özü niň mu kad des adam la ry nyň 
haý ry na hö küm çy kar dy. Be ýik Hu da-
ýyň mu kad des adam la ry üçin pa ty şa ly gy 
eýe le me giň wag ty gel di.
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23  Me niň söh bet de şim şeý le diý di: 
«Dör dün ji jan dar ýer ýü zün de dö re jek 
dör dün ji pa ty şa lyk dyr. Ol äh li pa ty şa-
lyk lar dan ta pa wut ly bo lup, tu tuş ýer 
ýü zü ni çeý när, ony de pe läp, bö lek-bö lek 
eder. 24  On şah bol sa bu pa ty şa lyk dan 
çyk jak on pa ty şa dyr. Bu la r dan soň ra 
öň kü ler den ta pa wut ly baş ga bir pa ty şa 
dö räp, öň ki üç pa ty şa ny ýy kyp taş lar. 
25 Ol Be ýik Hu da ýa gar şy kü pür gep lär, 
Be ýik Hu da ýyň mu kad des adam la ry-
ny ezer. Baý ram çy lyk se ne le ri ni we 
ka nu ny ny üýt get mä ge dyr ja şar. On-
soň bu lar bir wag ta, iki wag ta, ýa rym 
wag ta çen li bu pa ty şa nyň eli ne ber ler. 
26  Em ma ka zy ýet mej li si hö küm çy ka-
rar. Onuň hö küm dar ly gy elin den al nar, 
wes-we ý ran bo lup, bü tin leý ýok edi ler. 
27 Pa ty şa lyk, hö küm dar lyk, tu tuş gö güň 
as tyn da ky pa ty şa lyk la ryň be ýik li gi Be-
ýik Hu da ýyň mu kad des adam la ry na 
ber ler. Bu hal kyň pa ty şa ly gy ebe di pa ty-
şa lyk bo lar. Äh li hö küm dar lar bu hal ka 
gul luk edip, bo ýun eger ler».

28  Ine, şu ýer de gür rüň gu tar ýar. Pi-
kir le rim men Da ny ýe li how sa la sal dy, 
ýü züm de reňk-pet gal ma dy, em ma men 
bu söz le ri ýü re gim de sak la dym.

8‑nji bap

Danyýeliň goç we erkeç 
hakyndaky görnüşi

1 Pa ty şa Bel şa sa ryň pa ty şa ly gy nyň 
üçün ji ýyl yn da men Da ny ýel öň ki gö-
re nim den baş ga ýe ne bir gör nüş gör düm. 
2  Gör nüş de men özü mi Eý lam we la ýa-
tyn da ky Su za ga la syn da gör düm. Men 
özü miň Ulaý ka na ly nyň bo ýun da du ran-
dy gy my gör düm. 3 Men se re dip dur kam, 
ka na lyň ke na ryn da bir goç gör düm. 
Onuň iki şa hy bar dy. Şah la ry nyň iki si 
hem uzyn dy, ýö ne bi ri beý le ki sin den 

has uzyn dy we şol uzy ny soň çy kyp-
dy. 4  Go çuň gün ba tar, de mir ga zyk we 
gün or ta ta rap la ra süs ýän di gi ni gör düm. 
Hiç bir haý wan onuň öňün de du rup, hiç 
kim onuň elin den gu tu lyp bil me ýär di. 
Ol is län za dy ny ed ýär di we git di gi çe 
güýç len ýär di.

5 Men syn edip dur kam, ine, gün ba tar-
dan bir er keç peý da bol dy. Ol aýa gy ny 
ýe re bas maz dan, bü tin ýer ýü zü ni aý la-
nyp çyk dy. Onuň iki gö zü niň or ta syn da 
gö ze ilip du ran bir şa hy bar dy. 6  Ol ka na-
lyň ke na ryn da du ran, me niň gö ren iki 
şah ly go çu myň ýa ny na ge lip, bar ga zap ly 
güý ji bi len oňa ok du ryl dy. 7 Men onuň 
go ça go laý ba ra ny ny gör düm. Ol go ça 
ga zap bi len hü jüm et di, ony sü süp, iki 
şa hy ny-da döw di. Onuň öňün de dur ma ga 
go çuň güý ji ýok dy. Er keç ony ýe re ça lyp 
de pe le di. Go çy onuň elin den ha las et jek 
hiç kim ýok dy. 8  On soň er keç has güýç-
len di, em ma onuň güý ji has beý ge len de, 
onuň şol ýe ke uly şa hy dö wül di we onuň 
ýe ri ne gö güň dört şe ma ly na ga rap du ran 
dört sa ny gö ze il ginç şah peý da bol dy.

9 Ola ryň bi rin den baş ga bir ki çi jik 
şah peý da bol dy. Ol gün or ta, gün do ga-
ra we owa dan ýur da ta rap has ulal dy. 
10  Ki çi jik şah ula lyp, as man ji si mi ne 
çen li ba ryp ýet di. Ol go şun dan, ýag ny 
ýyl dyz lar dan bir nä çe si ni ýe re taş lap 
dep gi le di. 11 Ki çi jik şah özü ni hat da go-
şun ser da ry na çen li beý gelt di. Ol go şun 
ser da ry nyň elin den gün de lik ýak ma 
gur ban ly gy ny alyp, mu kad des öýi ýok 
et di. 12  Pit ne tur za ny se bäp li gün de lik 
ýak ma gur ban ly gy go şun bi len bir lik de 
onuň yg ty ýa ry na be ril di. Ol ha ky ka ty 
ýe re ça lyp, her bir eden işin de üs tün lik 
ga zan dy. 13 On soň men bir pe riş dä niň 
gep lä ni ni eşit dim. Baş ga bir pe riş de bu 
gep län pe riş dä şeý le so rag ber di: «Bu 
gör nüş de gör len zat lar ha ça na çen li 

 Danyýel 7 ,  8  



 1108  

do wam eder kä? Ha ça na çen li gün de lik 
ýak ma gur ban ly gy nyň ýe ri ni weý ran-
çy lyk ge tir ýän goz ga laň tut jak ka we 
mu kad des öý bi len go şun aýak as ty na 
taş la nyp de pe len jek kä?» 14 Ol: «Bu wa ka 
iki müň üç ýüz gi je-gün diz do wam eder. 
Soň ra mu kad des öý ada lat syz lyk dan 
tä miz le ner» di ýip jo gap ber di.

Jebraýyl görnüşi düşündirýär
15  Men Da ny ýel gö ren gör nü şim den 

ma ny çy kar ma ga sy na nyş ýar kam, bir-
den kä yn san sy pa tyn da ky bi ri me niň 
öňüm de peý da bol dy. 16  Men Ulaý ka
na ly nyň or ta syn dan bir yn sa nyň se si ni 
eşit dim, ol gy gy ryp: «Jeb ra ýyl, bu ada-
ma gör nüş den ma ny çy kar ma ga kö mek 
et» diý di. 17 Şeý dip, Jeb ra ýyl me niň du ran 
ýe ri me gel di. Ol ge len de, men dow la 
dü şüp, özü mi ýe re taş la dym. Em ma ol 
ma ňa: «Eý, yn san og ly, mu ny bil gin, bu 
gör nüş ahyr za ma na de giş li dir» diý di. 
18  Ol ma ňa bu söz le ri aýd ýar ka, hu şum-
dan gi dip, ýe re ýü zin ýy kyl dym, ýö ne 
ol me ni tu tup, aýak üs tü ne gal dyr dy.

19 Jeb ra ýyl ma ňa şeý le diý di: «Diň le, 
ahyr ky ga har-ga zap gün le ri nä me le riň 
bol ja gy ny men sa ňa aý da ýyn. Çün ki bu 
gör nüş ahyr za ma nyň bel le nen wag ty na 
de giş li dir. 20 Se niň gö ren iki şah ly go çuň 
Ma daý we Pars pa ty şa la ry dyr. 21 Er keç 
bol sa Gre si ýa nyň pa ty şa sy dyr. Onuň 
iki gö zü niň or ta syn da ky uly şa hy bol-
sa onuň il kin ji pa ty şa sy dyr. 22  Ol şa hyň 
döw lüp, ýe ri ne dört şa hyň çyk ma gy ol 
mil let den dört pa ty şa ly gyň çyk jak dy-
gy ny, ýö ne ola ryň il kin ji pa ty şa lyk ýa ly 
güýç li bol ma jak dy gy ny aň lad ýar. 23 Bu 
dört pa ty şa ly gyň so ňy ýa kyn la şan da, gü-
nä le ri ýet jek de re je si ne ýe ten de, te kep bir, 
diý seň me kir pa ty şa dö rär. 24  Ol güýç le-
nip kuw wat la nar, ýö ne bu onuň öz güý ji 
bi len bol maz. Ol el henç weý ran çy lyk lar 

ge ti rer, ed ýän işi ro waç la nar. Ol güýç-
lü le ri we mu kad des adam la ry he läk 
eder. 25 Öz da na ly gy bi len hi le gär lik de 
üs tün lik ga za nar we ýü re gin de özü ni 
beý gel der. Duý dur maz dan köp hal ky 
ýok eder, hat da hö küm dar la ryň Hö küm-
da ry na gar şy çy kar. Em ma onuň özi 
yn san eli deg mez den sy nar. 26  Ag şam 
we er tir ba ra da ky sa ňa gör ke zi len bu 
gör nüş ha ky kat dyr. Em ma bu gör nü şi 
giz lin sak la, çün ki ol uzak bir ge le je ge 
de giş li dir».

27 Men Da ny ýel ta kat dan düş düm, bir-
nä çe gün läp ýa ra ma dym. Soň ra aýak 
üs tü ne ga lyp, ýe ne-de pa ty şa nyň iş le ri 
bi len meş gul bol dum. Men bu gör nü şe 
aň ka-taň ka bol dum, oňa dü şün me dim.

9‑njy bap

Danyýel halk üçin dileg edýär
1 As ly ma daý bo lan Kserk siň og ly Dar-

ýu şyň pa ty şa ly gy nyň bi rin ji ýy ly dy. Ol 
ba byl ly la ryň üs tün den pa ty şa goý lup dy. 
2  Onuň şa ly gy nyň bi rin ji ýyl yn da men 
Da ny ýel Mu kad des Ýaz gy la ra ser sal-
dym. Men olar dan Reb biň Ýer me ýa 
py gam be re ibe ren sö zü ne gö rä, Iýe-
ru sa li miň ýet miş ýyl lap ha ra ba çy ly ga 
öw rü lip ýat jak dy gy na dü şün dim. 3 On-
soň men ýü zü mi Taň ry Hu da ýa ta rap 
öwür dim. Agyz bek läp, jul geý nip, kül 
üs tün de otu ryp, di leg et dim, Ony ag ta-
ryp ýal bar dym.

4  Men Hu da ýym Reb be di leg et dim 
we to ba edip, şeý le diý dim: «Eý, Taň ry, 
Se ni söý ýän le re, buý ruk la ry ny ber jaý 
ed ýän le re äh ti ni we ba ky söý gü si ni 
sak la ýan be ýik we haý bat ly Hu daý! 5 Se
niň buý ruk la ryň dan we hö küm le riň den 
ýüz öw rüp, gü nä ga zan dyk, az gyn lyk 
et dik, er bet lik edip, Se niň gar şy ňa 
baş gal dyr dyk. 6  Biz pa ty şa la ry my za, 
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han-beg le ri mi ze, ata-ba ba la ry my za we 
ýur duň äh li hal ky na Se niň adyň dan 
gep län gul la ryň py gam ber le re gu lak 
as ma dyk. 7 Ýa Reb, Sen de ada lat bar, 
em ma biz bu gün ki gün hem ýü zü ga ra-
dy rys! Bu ýa hu da hal ky na, Iýe ru sa li miň 
ila ty na, Sa ňa gar şy eden dö nük li gi se-
bäp li äh li ýurt la ra dar ga dan hal ky ňa, 
ýa ky nu-uzak da bo lan bü tin ys ra ýyl la ra 
de giş li dir. 8  Ýa Reb, pa ty şa la ry my zyň, 
han-beg le ri mi ziň, ata-ba ba la ry my zyň 
ýü zü ni utanç gap lan dyr, se bä bi biz Sa-
ňa gar şy gü nä et dik. 9 Re him dar lyk we 
ge çi rim li lik Taň ry Hu da ýy my za mah-
sus dyr, çün ki biz Onuň gar şy sy na baş 
gal dyr dyk. 10 Hu da ýy myz Reb biň sö zü ne 
gu lak as ma dyk, Onuň gul la ry bo lan py-
gam ber ler ar ka ly bi ze be ren ka nun la ry 
bi len ýö re me dik.

11 Bü tin Ys ra ýyl Se niň ka nu ny ňy bo zup 
az dy we Se niň sö zü ňe gu lak as mak dan 
bo ýun ga çyr dy. Şeý dip, Hu da ýyň gu ly 
Mu sa nyň ka nu nyn da ýa zy lan nä let ba-
şy myz dan in di we ka sam ýe ri ne ýet di. 
Se bä bi biz Sa ňa gar şy gü nä et dik. 12  Ba
şy myz dan äpet be la-be ter ler in der jek di gi 
ba ra da Onuň bi ze we üs tü miz den hö küm 
sür ýän baş tu tan la ry my za aý dan söz le ri 
ber jaý bol dy. Iýe ru sa li miň ba şy na inen 
be la gö güň as tyn da ky hiç bir şä he riň 
üs tün den hiç ha çan in män di. 13  Edil 
Mu sa nyň ka nu nyn da ýa zy ly şy ýa ly, bu 
be la la ryň äh li si bi ziň ba şy myz dan in-
di. Em ma biz et miş le ri miz den el çe kip, 
Hu da ýy myz Reb den mä hir-mu hab bet 
di le me dik, Onuň ha ky ka ty na pi ti wa 
et me dik. 14  Şo nuň üçin Reb bu be la la ryň 
amat ly pur sa dy ny peý läp, ola ry bi ziň 
ba şy myz dan in der di. Çün ki Hu da ýy-
myz Reb äh li ed ýän iş le rin de adyl dyr. 
Biz bol sa Onuň sö zü ne bo ýun bol ma-
dyk. 15  Eý, Taň ry Hu da ýy myz, Sen Öz 
hal ky ňy gud rat ly go luň bi len Mü sür den 

çy kar dyň. Bu gün ki ýa ly Öz ady ňy-da 
şöh rat lan dyr dyň! Biz bol sa gü nä ga-
zan dyk, er bet lik et dik. 16  Eý, Taň ry, äh li 
ada lat ly iş le ri ňe gö rä, ga har-ga za by ňy 
Öz şä he riň Iýe ru sa lim den, mu kad des 
da gyň dan sow. Bi ziň gü nä le ri miz we 
ata-ba ba la ry my zyň ýa zy gy se bäp li 
Iýe ru sa lim we Se niň hal kyň daş-tö-
we re gi miz dä ki äh li halk la ra mas ga ra 
bol dy. 17 Eý, Hu da ýy myz, şo ňa gö rä in di 
Öz gu lu ňyň di le gi ni we na ly şy ny diň le! 
Öz ha ty raň üçin, eý, Taň rym, weý ran 
bo lan mu kad des öýü ňe Öz nu ru ňy saç. 
18  Eý, Hu da ýym, diň le we eşit! Göz le-
ri ňi açyp, bi ziň weý ran çy lygy my za we 
Se niň adyň da ky lan şä he re se ret. Bi ziň 
dog ru çyl dy gy myz se bäp li däl-de, eý sem 
Se niň be ýik re him dar ly gyň se bäp li öz 
na lyş la ry my zy Se niň hu zu ry ňa ge tir dik. 
19 Ýa Reb, eşit! Ba gyş la, ýa Reb! Ýa Reb, 
diň le we ama la aşyr! Öz ha ty raň üçin, 
eý, Hu da ýym gi jik dir me! Çün ki şä her 
we halk Se niň ady ňy gö ter ýän dir!»

Jebraýyl ýetmiş ýediýyllyk 
hakda düşündirýär

20 Men di leg edip, öz gü nä mi we hal-
kym Ys ra ýy lyň gü nä si ni bo ýun alyp, 
Hu da ýy myň mu kad des da gy üçin Hu-
da ýym Reb biň hu zu ryn da na lyş la ry my 
aýan edip dur dum. 21 Şon da ag şam gur-
ban lyk be ril ýän wag ty men en tek di leg 
edip dur kam, öň ki gör nü şim de gö ren 
ada mym Jeb ra ýyl çalt lyk bi len uçup, 
ýa ny ma gel di. 22  Ol ma ňa şeý le dü şün dir-
di: «Da ny ýel, men sa ňa akyl-paý has we 
dü şün je ber mek üçin gel dim. 23 Se niň na-
ly şy ňyň il ki ba şyn da şeý le buý ruk çyk dy. 
Men hem ony sa ňa aýan et mä ge gel dim, 
çün ki sen ju da sö ýül ýän siň. In di bol sa 
buý ru ga gu lak goý we bu gör nü şe dü şün:

24  Je na ýat çy ly gy ýok edip, gü nä le-
riň so ňu na çyk mak üçin, et miş ler den 
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a 10:5 Sap al tyn dan – ýa-da Ufaz al tyn dan.

sap lan mak we ebe di dog ru çyl ly gy 
ber ka rar et mek üçin, we li li gi hem py-
gam ber li gi mö hür le mek we iň mu kad de si 
se çip-saý la mak üçin se niň hal ky ňa we 
mu kad des şä he ri ňe ýe di ýyl lyk ýet miş 
möh let ka rar edil di. 25 Şu ny bi lip goý we 
dü şün: Iýe ru sa li mi tä ze den di kelt mek 
üçin çy kan buý ruk dan tä se çip-saý lan-
jak hö küm da ryň döw rü ne çen li ýe di 
ýe di ýyl lyk ge çer. Alt myş iki ýe di ýyl-
ly gyň için de Iýe ru sa lim de meý dan ça lar 
we ga rym lar ýe ne-de tä ze den gur lar. 
Em ma bu hem mu şak gat ly za man da 
bo lar. 26  Alt myş iki ýe di ýyl lyk dan soň 
se çip-saý la nan he läk bo lar we on dan hiç 
zat gal maz. Gel jek hö küm da ryň go şu-
ny bu şä he ri we mu kad des öýi weý ran 
eder. Onuň so ňy tu pan ly bo lar, ahy ry na 
çen li uruş bo lar. Weý ran çy lyk bol ja-
gy ka rar edi len dir. 27 Hö küm dar köp ler 
bi len bir hep de lik berk äht bag la şar. 
Ýa rym hep de den soň bol sa gur ban lyk 
we sa da ka ber me si ni go ýar. Edi len ka rar 
onuň ba şyn dan in ýän çä, bu weý ran edi ji 
hö küm dar yba dat ha na nyň için de weý-
ran çy lyk ge tir ýän ýig ren ji za dy di ker».

10‑njy bap

Danyýeliň Tigr derýasynyň 
kenaryndaky görnüşi

1 Pars pa ty şa sy Ku re şiň pa ty şa ly gy-
nyň üçün ji ýyl yn da Bel te şa sar, ýag ny 
Da ny ýe le bir yl ham gel di. Bu yl ham 
ha ky kat dy we be ýik bir ur şuň bol jak-
dy gy ba ra da dy. Ol bu gör nüş den ma ny 
çy ka ryp, yl ha ma dü şün di.

2  Şol gün ler men Da ny ýel üç hep de läp 
ýas tut dum. 3 Üç hep de do ly ta mam lan-
ýan ça, ta gam ly na har iý me dim. Ag zy ma 
ne et, ne şe rap deg di, be de ni me hem hiç 

hi li ýag çal ma dym. 4 Bi rin ji aýyň ýig ri mi 
dör dün ji gü ni men be ýik der ýa nyň Tigr 
der ýa sy nyň ke na ryn da dur dum. 5 Ba şy-
my gal dy ryp se ret sem, ine, egin ba şy 
ne pis zy gyr ma ta dan, bi li sap al tyn dan a 
ke mer li bi ri dur dy. 6  Onuň be de ni sa ry 
ýa kut ýa ly dy, ýü zi ýyl dy rym ýa ly öw şün 
at ýar dy. Göz le ri ýa nyp du ran şam çy rag, 
gol la ry we aýak la ry ýal pyl da wuk bü rünç 
ýa ly ýal pyl da ýar dy, se si uly mä hel lä niň 
gal ma ga ly ýa ly dy.

7 Men Da ny ýel ol gör nü şi ýe ke özüm 
gör düm. Me niň ýa nym da ky lar mu ny 
gör me di ler, gaý tam ola ry el henç gor ky 
gap lap al dy, olar giz len mek üçin ga çyp 
git di ler. 8  Şeý dip, men ýe ke gal dym. Bu 
be ýik gör nü şi gö re nim de, men de güýç 
gal ma dy, ýü züm de reňk-pet gal ma dy, 
men ta kat dan düş düm. 9 Soň ra men onuň 
se si niň owa zy ny eşit dim. Gep län de onuň 
se si ni eşi dip, hu şum dan git dim we ýe re 
ýü zin ýy kyl dym.

10 Şon da bir el ma ňa gal ta şyp, dy zy-
ma gal dyr dy. 11 Ol ma ňa: «Da ny ýel, sen 
jan dan eziz sö ýül ýän siň. Me niň sa ňa 
aýt jak söz le ri me gu lak goý. Tur, aýa ga 
gal, çün ki men se niň ýa ny ňa ibe ril dim» 
diý di. Ol bu söz le ri aý dan da, men tit räp 
ýe rim den gal dym. 12  Ol sö zü ni do wam 
edip, ma ňa şeý le diý di: «Da ny ýel, gork-
ma, çün ki dü şün me gi ýü re gi ňe dü wen 
we Hu da ýy ňyň öňün de özü ňi pes päl 
tu tan il kin ji gü nüň den baş lap, se niň 
söz le riň diň len di we men se niň söz le riň 
se bäp li gel dim. 13 Em ma Pars pa ty şa ly-
gy nyň ser da ry ýig ri mi bir gün läp ma ňa 
gar şy dur dy. Şol wagt baş ser dar lar dan 
bi ri bo lan Mi ka ýyl ma ňa kö me ge gel di. 
Men ol ýer de Pars pa ty şa la ry bi len ga-
lyp dym. 14  Men ahyr ky gün ler de se niň 
hal ky ňyň ba şy na nä me le riň gel je gi ni 
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sa ňa dü şün dir mä ge gel dim, çün ki bu 
gör nüş şol gel jek döw re de giş li dir».

15 Ol ma ňa bu söz le ri aýd ýar ka, men 
ýü zü mi aşak sa lyp, di lim tu tul dy. 16  Şol 
wagt yn sa na meň zeş bi ri do dak la ry-
ma eli ni de gir di. Men ag zy my açyp 
gep le mä ge baş la dym, öňüm de du ra na 
ýüz le nip, şeý le diý dim: «Eý, je na bym, bu 
gör nüş ze rar ly men dert çek dim, men de 
güýç-kuw wat gal ma dy. 17 Gu luň bo lan 
men se niň ýa ly je na bym bi len nä dip 
gep le şe ýin? Men de güýç-gur bat gal ma dy, 
de mim tu tul dy».

18  On soň ýaň ky yn sa na meň zeş bo-
lan ýe ne-de ma ňa eli ni de gir di, me ni 
güýç len dir di. 19 Ol ma ňa: «Jan dan eziz 
sö ýül ýän yn san, gork ma, sa ňa ra hat lyk 
bol sun! Dö züm li we mert bol!» diý di. Ol 
me niň bi len gep le şen de, men güýç len-
dim we oňa: «Aý dy ber, je na bym, çün ki 
sen ma ňa güýç ber diň» diý dim. 20 Soň ra 
ol ma ňa şeý le gür rüň ber di: «Me niň 
nä me üçin se niň ýa ny ňa ge len di gi mi 
bil ýär siň mi? In di men pars ser da ry bi len 
sö weş mä ge yzy ma do lan ma ly. Men gi-
de nim den soň, Gre si ýa nyň ser da ry ge ler. 
21 Em ma men sa ňa ha ky kat ki ta byn da 
nä me ýazy la ny ny aýan ede ýin. Ma ňa 
ola ra gar şy sö weş mä ge ser da ry ňyz Mi-
ka ýyl dan baş ga hiç kim gol daw ber me di.

11‑nji bap
1 Ma daý ly Dar ýu şyň pa ty şa ly gy nyň bi-
rin ji ýyl yn da men Mi ka ýy ly gol dap, ony 
güýç len dir mek üçin ýa nyn da dur dum.

Günorta patyşalary demirgazyk 
patyşalary bilen söweşýär

2  In di men sa ňa ha ky ka ty aý dyp be re-
ýin. Pars ýur dun dan ýe ne-de üç pa ty şa 
çy kar. Dör dün ji pa ty şa ola ryň hem me-
sin den baý bo lar. Ol baý ly gynyň üs ti 
bi len güýç le nen de, hem mä ni Gre si ýa 

pa ty şa ly gy na gar şy aýa ga gal dy rar. 
3 Soň ra güýç li bir pa ty şa çy kar. Ol be-
ýik pa ty şa ly gy bi len hö küm sü rüp, öz 
is lä ni ni eder. 4  Ýö ne ýa ňy güýç le nip, 
aýa ga ga lan ma ha ly, onuň pa ty şa ly gy 
dar ga dy lyp, gö güň çar ta ra py na bö lü ner. 
Pa ty şa lyk onuň nes li ne geç mez, onuň 
ýe ri ne pa ty şa bo lan la ryň hiç bi ri onuň 
ýa ly hö küm sür mez. Onuň pa ty şa ly gy 
kö ki bi len sog ru lyp, öz nes lin den bol-
ma dyk baş ga bi ril e ri ne ber ler.

5 Gün or ta pa ty şa sy güýç le ner, em ma 
onuň öz ser ker de le rin den bi ri on dan has 
güýç le nip, ser ker dä niň hö küm dar ly gy 
has beý ge ler. 6  Bir nä çe ýyl ge çen den soň, 
gün or ta pa ty şa sy de mir ga zyk pa ty şa sy 
bi len bir le şer. Ol gy zy ny de mir ga zyk 
pa ty şa sy na be rip, onuň bi len ýa ra şyk 
bag la şar. Em ma ol gyz bu ýa ra şy gyň 
güý jü ni uzak sak lap bil mez. Pa ty şa 
hem, onuň to hum-ti ji hem uzak döw ran 
sür mez. Şeý dip, bu gyz-da, onuň ýa-
ran la ry-da, ka ka sy-da, özü ni gol dan lar 
bi len bi le ele dü şer ler. 7 Ýö ne ol gy zyň 
ka ka sy nyň, ýag ny gün or ta pa ty şa sy nyň 
ýe ri ne gy zyň kö kün den bir bal dak çy kar, 
ol de mir ga zyk pa ty şa sy nyň gar şy sy na 
hü jüm edip, onuň ga la sy na gi rer. Olar 
bi len sö we şip, ýe ňiş ga za nar. 8  Ola ryň 
hu daý la ry ny, but la ry ny, kü müş den we 
al tyn dan ýa sa lan gym mat ba ha gap-gaç-
la ry ny ol ja hök mün de Mü sü re ge ti rer. 
On soň ol bir nä çe ýyl lap de mir ga zyk 
pa ty şa sy nyň üs tü ne çoz maz. 9 Soň ra 
de mir ga zyk pa ty şa sy gün or ta pa ty şa-
sy nyň üs tü ne ço zar, em ma onuň hü jü mi 
yzy na ser pik di ri ler.

10 De mir ga zyk pa ty şa sy nyň ogul la ry 
sö we şe taý ýar la nyp, ju da güýç li go-
şun top lar lar. Go şun sil ki min süý şüp 
ge lip, ba syp alar we öw rü lip ýe ne-de 
gün or ta pa ty şa sy nyň ga la sy na hü jüm 
eder. 11 Gün or ta pa ty şa sy ga zap aty na 
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at la nyp, de mir ga zyk pa ty şa sy na gar şy 
sö we şer. De mir ga zyk pa ty şa sy hem uly 
bir go şu ny aýa ga gal dy rar, em ma onuň 
go şu ny duş ma nyn dan ýeň ler. 12  Bu go
şun ele dü şen soň, gün or ta pa ty şa sy nyň 
ýü re gi gal ky nar. Ýö ne ol on müň ler çe 
ada my öl dür se-de, onuň ýeň şi uza ga 
çek mez. 13 Çün ki de mir ga zyk pa ty şa-
sy ýe ne-de öň kü sin den hem has be ýik 
bir go şun top lar. Bir nä çe ýyl dan soň ol 
do ly ýa rag la nan agyr go şun bi len ge ler.

14  Şol dö wür de bir to par adam gün or ta 
pa ty şa sy nyň gar şy sy na çy kar. Gör nü şiň 
ber jaý bol ma gy üçin se niň hal ky ňyň 
ara syn dan güý ji zor lar aýa ga ga lar lar, 
em ma olar büd rär ler. 15  Soň ra de mir-
ga zyk pa ty şa sy berk di war ly şä he re 
ge lip, onuň di war la ry na çyk mak üçin 
ýap gyt gu rar we bu şä he ri ba syp alar. 
Gün or ta go şu ny hat da özü niň saý la ma 
go şu ny bi len-de onuň gar şy syn da du rup 
bil mez, ola ryň güýç le ri ýet mez. 16  De
mir ga zyk pa ty şa sy özü ne gar şy çy ka na 
is län za dy ny eder, hiç kim onuň öňün de 
du rup bil mez. Ol owa dan ýurt da özü ni 
ber ka rar eder we weý ran ediş yg ty ýa-
ry na eýe bo lar. 17 Pa ty şa ly gy nyň äh li 
güý jü ni top lap, duş ma ny nyň üs tü ne 
gel me gi ýü re gi ne dü wer. Pa ty şa ly gy ny 
he läk et mek üçin, gün or ta pa ty şa sy bi len 
ýa ra şyk bag la şar, oňa aýal be rer. Em ma 
de mir ga zyk pa ty şa sy nyň bu gu ran hi le si 
ba şa bar maz, bu oňa hiç hi li peý da ge-
tir mez. 18  Şun dan soň ra ol ün sü ni ke nar 
ýa ka syn da ky şä her le re ta rap öw rer we 
ola ryň kö pü si ni ba syp alar. Ýö ne bir 
ser ker de onuň kem sit me le ri niň so ňu na 
çy kar, gop bam sy ly gy üçin je za sy ny be-
rer. 19 Soň ra ol öz ýur du nyň ga la la ry na 
ta rap öw rü ler, ýö ne büd räp ýy ky lar-da, 
ýi ti rim bo lar.

20  De mir ga zyk pa ty şa sy nyň ýe ri-
ne pa ty şa ly gyň şöh ra ty üçin sal gyt 

ýyg na ma ga iber ýän çi bi ri bo lar. Ol hem 
bir nä çe gün den ýok edi ler, ýö ne bu ne 
ga har üs ti bi len, ne-de sö weş üs ti bi len 
ýok edi ler. 21 Onuň ýe ri ne pa ty şa lyk hor-
ma ty na my na syp bol ma dyk bir na mart 
adam peý da bo lar. Ol duý dan syz ge lip, 
pa ty şa ly gy me kir lik bi len eli ne alar. 
22  Sil ki min ge lip ba san go şun lar onuň 
öňün den sü pü ril ip aý ry lar, hat da äht 
hö küm da ry-da ýeň li şe se ze war bo lar. 
23 Na mart adam yla la şyk bag laş mak bi len 
hi le gu rar we ki çi go şun bi len güýç le-
ner. 24  Ol we la ýa ta bol çu lyk döw rün de 
duý dan syz ba ryp, ata-ba ba la ry nyň hiç 
ha çan edip bil me dik iş le ri ni eder. Ta laň, 
ça pa wul çy lyk edip, ol ja ny öz go şu ny nyň 
ara syn da paý lar. Ga la la ryň gar şy sy na 
dil düw şük gu rar, em ma bu uzak git mez.

25  Soň ra güý jü ni we kuw wa ty ny 
jem läp, ol be ýik go şun bi len gün or ta 
pa ty şa sy nyň gar şy sy na çy kar. Gün or ta 
pa ty şa sy-da has uly we güýç li go şun 
bi len ur şa gi ri şer. Em ma gün or ta pa ty-
şa sy özü ne gar şy gur lan dil düw şük ler 
se bäp li ýe ňiş ga za nyp bil mez. 26  Onuň 
sa ça gyn dan çö rek iýen ler ony weý ran 
eder ler. Go şu ny dar ga dy lyp, bir to pa ry 
ur lup öl dü ril er. 27 Bu pa ty şa la ryň iki si-
niň-de ýü re gin de er bet ni ýet bo lar. Olar 
bir sa ça gyň ba şyn da bi le otu ryp, ýa lan 
söz lär ler, ýö ne bu ýol al maz, çün ki mu-
nuň so ňy bel le nen wagt da ge ler.

28  De mir ga zyk pa ty şa sy uly baý lyk 
bi len öz ýur du na do la nar, em ma ýü re gi 
mu kad des äh te gar şy bo lar. Ol ni ýe ti ni 
ama la aşy ryp, ýur du na do la nar. 29 Bel le
nen wagt da ol ýe ne-de gün or ta öw rü lip 
ge ler, em ma bu ge zek öň ki ýa ly bol maz. 
30 Ki tim gä mi le ri oňa gar şy çy kar. On-
soň ol ruh dan dü şüp, yzy na öw rü ler. 
Ol ga zap aty na at la nyp, mu kad des äh te 
gar şy he re ket eder we mu kad des äh te 
hy ýa nat eden le re hor mat go ýar. 31 Onuň 
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ibe ren go şun la ry mu kad des ýe ri we 
ga la ny eýe läp, ola ry ha ra ma çy ka rar lar. 
Olar gün de lik ýak ma gur ban ly gy ny 
ýa ty ryp, weý ran çy lyk ge tir ýän ýig ren ji 
za dy di ker ler. 32  Ol äh te hy ýa nat eden-
le ri hi le gär lik bi len ýo lun dan az dy rar, 
em ma öz Hu da ýy na we pa ly halk bol-
sa berk du rup, oňa gar şy he re ket eder. 
33 Hal kyň ara syn da ky akyl ly adam lar 
köp ki şi le re akyl-paý has be rer ler, em-
ma bir nä çe gü nüň do wa myn da ola ry 
gy lyç dan ge çi rer ler, ot da ýa kar lar we 
sür gün edip ta lar lar. 34  Ýeň li şe se ze war 
bo lan la ryn da, ola ra bi raz kö mek edi ler. 
Köp adam ýa ran jaň lyk bi len ola ra go-
şu lar. 35  Ga lan la ryň ahyr za ma na çen li 
gü nä le rin den sap lan ma gy, päk len me gi 
we ak lan ma gy üçin akyl ly adam lar dan 
bir nä çe si he läk bo lar. Çün ki en tek bel-
le nen möh le te wagt bar dyr.

Pis patyşa
36  Bu pa ty şa öz is lä ni ni eder. Ol özü ni 

beý gel dip, her bir hu daý dan özü ni ýo-
ka ry tu tar. Hat da hu daý la ryň Hu da ýy na 
gar şy kü pür gep lär. Hu da ýyň ga zap ly 
döw ri ta mam lan ýan ça, pa ty şa nyň işi 
ro waç la nar, çün ki ka bul edi len ka rar 
ýe ri ne ýet me li dir. 37 Ol ata-ba ba la ry nyň 
hu daý la ry na, hat da aýal la ryň iň söý gü li 
hu da ýy na hem hor mat goý maz. Ol hiç 
bir hu da ýy sy la maz, ol özü ni hem me 
zat dan ýo kar da sa ýar. 38  Bu la ra de rek 
ol ga la la ryň hu da ýy na hor mat go ýar. 
Ata-ba ba la ry nyň ta na ma dyk hu da ýy ny 
al tyn-kü müş, gym mat ba ha daş lar we 
her dür li sy lag-ser paý lar bi len hor mat-
lar. 39 Ol ke se ki hu da ýyň kö me gi bi len 
ga la la ry ber ka rar eder. Pa ty şa özü ni 
hö küm dar hök mün de ka bul eden le ri 
has ar tyk sy lag lar, ola ry köp adam la-
ryň üs tün den hä kim go ýar. Ýur dy ola ra 
baý rak hök mün de paý lar.

40  Ahyr za man wag tyn da gün or ta 
pa ty şa sy onuň bi len çak ny şar. Em ma 
de mir ga zyk pa ty şa sy sö weş ara ba la ry dyr 
at ly la ry we bir to par gä mi le ri bi len ha ra-
sat ýa ly onuň üs tü ne dö kü ler. Ol ýurt la ra 
gar şy sö weş edip, ola ry sil deý ba sar. 
41 Ol owa dan ýur da gi rer we on müň-
ler çe adam he läk bo lar, em ma Edo myň, 
Mo wa byň we Am mo nyň ýol baş çy la ry 
onuň elin den ga çyp gu tu lar lar. 42  Ol ýurt-
la ra zar ba urar, on dan Mü sür ýur dy-da 
ga çyp gu tul maz. 43 Ol al tyn-kü müş ha-
zy na la ry ny we Mü sü riň äh li baý ly gyny 
öz yg ty ýa ry na ge çi rer. Li wi ýa ly lar we 
efi opi ýa ly lar oňa bo ýun eger ler. 44 Em ma 
gün do gar dan we de mir ga zyk dan gow-
şan ha bar lar ony how sa la sa lar. On soň 
ol ga zap aty na at la nyp, köp adam la ry 
öl dür mek we bü tin leý ýok et mek üçin 
ýo la dü şer. 45  Ol öz şa lyk ça dyr la ry ny 
de ňiz bi len owa dan mu kad des da gyň 
ara syn da di ker. Em ma onuň öm rü niň 
so ňy ge ler, oňa kö mek eden ta pyl maz».

12‑nji bap

Ahyrzaman
1 «Şol wagt se niň hal ky ňy go ra ýan baş 

ser dar Mi ka ýyl öňe çy kar. Şon da mil let ler 
dö rä li bä ri gör lüp-eşi dil me dik je bir-je-
pa ly dö wür ge ler. Em ma şol wagt se niň 
hal kyň dan ady ki tap da ýa zy lan la ryň 
äh li si ha las bo lar. 2  Top ra gyň as tyn da 
ýa tan la ryň kö pü si oýa nar: ola ryň kim-
si ebe di ýa şaý şa gow şar, kim si ebe di 
utan ja we ýig ren je du çar bo lar. 3 Akyl ly 
adam lar as man şöh le si de ýin nur sa çar lar, 
köp adam la ry dog ry ýo la ün dän ler hem 
ýyl dyz lar deý ba ky hem ebe di lik ýag ty sa-
çar lar. 4 Em ma, sen, Da ny ýel, ahyr za ma na 
çen li bu söz le ri giz lin sak la we bu ki ta by 
mö hür le. Köp adam lar bi li mi ni art dyr-
mak üçin öz le ri ni ol ýe re, bu ýe re urar lar».
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5  Soň ra men Da ny ýel se re de nim de, 
bi ri der ýa nyň bu ke na ryn da, beý le ki si 
ol ke na ryn da du ran baş ga iki ada my 
gör düm. 6  Su wuň ýo ka ry aky myn da 
egin ba şy ne pis zy gyr ma ta dan edi len 
adam dan: «Bu geň zat la ryň so ňy ha çan 
ge ler?» di ýip, ola ryň bi ri so ra dy. 7 Men 
su wuň ýo ka ry aky myn da egin ba şy ne pis 
zy gyr ma ta dan edi len ada myň sag hem 
çep eli ni gö ge gal dy ryp, ba ky Ýa şa ýa-
nyň adyn dan ant içip: «Bir wag ta, iki 
wag ta we ýa rym wag ta çen li do wam 
eder. Mu kad des hal kyň güý ji so ňu na 
çen li bü tin leý syn dy ry lan dan soň ra, 
bu zat la ryň äh li si do ly ta mam la nar» 
di ýe ni ni eşit dim.

8  Men eşit dim, ýö ne dü şün me dim. Şo-
nuň üçin on dan: «Je na bym, bu zat la ryň 

so ňy nä hi li bo lar?» di ýip so ra dym. 9 Ol 
ma ňa şeý le diý di: «Da ny ýel, öz ýo luň 
bi len git. Bu söz ler ahyr za ma na çen li 
giz lin sak la nyp mö hür le ner. 10 Kö pü si 
gü nä le rin den sap la nar, kö pü si päk le nip 
ak la nar, em ma ýa ra maz adam lar şer 
iş le rin den dön mez ler. Ýa ra maz adam-
la ryň hiç bi ri-de dü şün mez, ýö ne akyl ly 
adam lar dü şü ner ler. 11 Gün de lik ýak ma 
gur ban ly gyň ýa ty ry lyp, weý ran çy lyk 
ge tir ýän ýig ren ji za dyň di kel di len wag-
tyn dan baş lap, bir müň iki ýüz tog san 
gün ge çer. 12  Ga ra şyp, bir müň üç ýüz 
otuz bäş gü ne ýe ten adam nä hi li bagt-
ly! 13 Em ma sen öm rü ňiň ahy ry na çen li 
öz ýo luň bi len gi dip, ra hat lyk da gö zü ňi 
ýu mar syň. Ahyr za man gü ni tä ze den 
di re lip, sy lag-ser pa ýy ňy alar syň». 
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