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Дорёвеш шоҳи нави Бобил буд. Ӯ шахси хеле доно 
буд. Ӯ дар шоҳигарии худ яксаду бист одами хеле 
хирадмандро интихоб намуд, то барои ҳукмронӣ 
ба вай ёрӣ диҳанд. 
Сипас аз байнашон 
се нафарро 
интихоб 
намуд, 

ки роҳбар 
бошанд. 
Яке аз онҳо 
Дониёл буд. 



Шоҳ Дорёвеш, Дониёлро хеле ҳурмат менамуд 
ва фикр мекард, ки ӯро бар тамоми шоҳигариаш 
сарвар таъйин 
намояд. 



Роҳбарони дигар бахилӣ мекарданд. Онҳо нақша 
мекарданд, ки ягон айби Дониёлро ёбанд, то байни 
ӯву шоҳ мушкилие созанд. 



Новобаста аз он ки чӣ қадар ин роҳбарон кӯшиш 
мекарданд, дар бораи Дониёл ягон чизи бад ёфта 
натавонистанд. Дониёл эҳтиёткору боақл буд ва 
ҳамеша корҳояшро ба дараҷаи олӣ иҷро мекард.



Роҳбарони бахил медонистанд, ки барои ба дом 
афтодани Дониёл танҳо як роҳ ҳаст. Онҳо 
медонистанд, ки Дониёлро аз ибодат кардани 
Худои Исроил, чизе 
дар рӯйи замин 
бознамедорад. 



Душманони Дониёл 
нақшае фикр карда 
бароварданд. Онҳо 
қонуни наве 
бароварданд, ки онро 
шоҳ бояд имзо мекард.
Қонун мегуфт, ки ҳама 
бояд танҳо ба шоҳ 
Дорёвеш дуо кунад.
Ҳар кӣ беитоатӣ 
мекард, ба чоҳи шерон 
партофта мешуд.

ШОҲ ҚАРОР 
МЕБАРОРАД



Шоҳ Дорёвеш қонуни навро имзо кард. 



Қонуни нав барои Дониёл 
ягон дигаргунӣ накард. Вай 
он чиро ки ҳамеша мекард, 
кардан гирифт. Ӯ дар як рӯз, 
се бор назди тирезаи 
кушодааш ба зону зада, ба 
Худои осмон дуо мекард. 



Роҳбарони бахил барои инро 
гуфтан ба назди шоҳ шитофтанд. 

Шоҳ Дорёвеш ғайр
аз ҳабс кардани

Дониёл илоҷи
дигаре надошт.

Қонунро бояд
риоя намуд.

Дониёл бояд
мемурд. Шоҳ сахт

кӯшиш кард, аммо роҳе
наёфт, ки қонунро

тағйир диҳад. 



Дониёл ба марг маҳкум шуда, ба чоҳи шерон 
партофта мешуд. Пеш аз он ки вай ба назди 
шерони гурусна партофта шавад, шоҳ Дорёвеш ба 
ӯ гуфт: “Худои ту, ки Ӯро ҳамеша ибодат менамоӣ, 
туро халос мекунад”.



Ҳамон шаб хоби подшоҳ набурд. Саҳари дигар 
хеле барвақт, ӯ ба шоҳи шерон шитобид. 



Шоҳ Дорёвеш фарёд 
зад: “Эй Дониёл, 
бандаи Худои зинда!
Худои ту, ки Ӯро 
ҳамеша ибодат 
менамоӣ, оё туро аз 
шерон халос карда 
тавонист?”  Шояд 
шоҳ ҷавобе интизор 
набуд. Аммо Дониёл 
ҷавоб дод!



Ӯ гуфт: 
“Эй подшоҳ, 
Худои ман 
фариштаи Худро 
фиристода, даҳони шеронро 
баст, то онҳо ба ман осебе 
нарасонанд. Инчунин 
дар пеши ту низ, 
эй подшоҳ, ман 
ҷинояте 
накардаам”.



Шоҳ Дорёвеш хурсанд шуд! Ӯ фармон дод, ки 
Дониёлро аз чоҳ бароранд.



Шоҳ медонист, ки Худо 
Дониёлро халос кардааст ва 
душманони Дониёл, душманони 
Худо ҳастанд. Баъди фармони 
шоҳ, ҳамаи онҳое ки шоҳро 
барои имзо мондани 
қонуни бад фиреб 
карда буданд, 
ба чоҳи шерон 
партофта 
шуданд. 
Шерон 
онҳоро 
хӯрданд. 



Шоҳ Дорёвеш мехост то тамоми ҷаҳон донанд, ки 
Худои осмон бандаи вафодораш, Дониёлро 
муҳофизат намудааст. Шоҳ номае навишт, ки дар 
он фармон дода мешуд, ки ҳама ба Худои зинда 
саҷда кунанд. Сипас шоҳ обрӯ ва вазифаи 
роҳбарии Дониёлро 
барқарор намуд. 



Дониёл ва чоҳи шерон

Ҳикоя аз Каломи Худо

Дониёл 6 

“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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