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Шоҳ Набукаднесар ҳайкали 
бузурги тиллоӣ сохт. Он 
сар то по аз тилло буд. 
Шояд Набукаднесар  хоберо 
ки Худо ба вай дода, ба 
воситаи он гуфтан мехост, 
ки шоҳигарии тиллоии ӯ 
абадӣ нест, фаромӯш карда 
бошад. Ё шояд фикр карда 
бошад, ки агар ҳайкали 
пурра аз тилло созад, 
Каломи Худо, ки дар хобаш 
дода шуда буд, амалӣ 
намегардад.



Яке аз хизматгорони шоҳ ба 
тамоми мардум чунин фармонро 
хонд: “... шумо бояд афтода, ба 
ҳайкали тиллоӣ саҷда баред. 
Ҳар касе ки афтода саҷда 
накунад, ба байни танӯри 
оташини сӯзон партофта 
мешавад”.



Ғайр аз се мард, ҳама фармони шоҳро иҷро 
намуданд. Ин мардон ибриён буданд. Онҳо 
Шадрак, Мешак ва Абднаҷу дӯстони Дониёл 

буданд. Аз афташ Дониёл ҳамон вақт 
дар он ҷо набуд, зеро вай 
низ аниқ ба бути 
сохтаи инсонӣ 
саҷда карданро 
рад мекард. 



Хирадмандони шоҳ ба Дониёлу дӯстонаш бахилӣ 
мекарданд, зеро онҳо ба шоҳ маъқул буданд. 
Барои ҳамин онҳо гуфтанд: “Се марде ҳастанд, ки 
ту онҳоро бар вилояти Бобил ҳамчун роҳбар таъйин 
намудаӣ. Онҳо Шадрак, Мешак ва Абднаҷу ном 
доранд. Эй шоҳ, ин мардон ба ту итоат 
намекунанд. Онҳо ба худоёни 
ту на хизмат мекунанду 
на ба ҳайкали 
гузоштаат саҷда 
мебаранд.”



Шоҳ Набукаднесар 
сахт ба хашм омад. 
Ӯ онҳоро огоҳӣ дод: 
“Агар шумо саҷда 
набаред, ба байни 
танӯри оташини 
сӯзон партофта 
мешавед. Кадом 
худо шуморо аз 
дасти ман халос 
карда метавонад?”



Шоҳ хатои калон мекард. Ӯ дар ҳақиқат Худои 
зиндаро ба майдон даъват менамуд. Се марди 
ибрӣ медонистанд, ки ба ҳайкал саҷда кардан бар 
зидди қонуни Худо буд. Онҳо сахт истоданд, зеро 
ба Худо бовар доштанду аз шоҳ наметарсиданд. 



Ин се марди далер ба шоҳ ҷавоб доштанд. 
Онҳо гуфтанд: “Моро Худое ҳаст, ки Ӯро ибодат 
менамоем ва Ӯ қодир аст моро аз танӯри оташини 
сӯзон халос кунад. Ҳатто агар чунин нашавад, 
бидон, эй подшоҳ, ки мо на худоёни туро ибодат 
мекунему на ба ҳайкали тиллои сохтаат саҷда 
мебарем”.



Шоҳ Набукаднесар 
хашмгин шуд. Ӯ 
фармон дод, ки 
танӯрро аз оташи 
муқаррарӣ дида, 
ҳафт маротиба 
зиёдтар 
тафсонанд. Ҳоло 
ҳам мардон зону 
намезаданд. 



Шоҳ ба мардони зӯртарини лашкараш 
фармон дод, ки Шадрак, Мешак ва 
Абднаҷуро 
баста, 
ба танӯри 
оташини 

сӯзон 
партоянд.



Танӯр чунон гарм 
буд, ки мардоне, ки 
Шадрак, Мешак ва 
Абднаҷуро ба оташ 
партофта буданд, аз 
гармӣ мурданд. 



Шоҳ дар дурӣ истода, аз ҷойи бехатар нигоҳ 
мекард. Ӯ дид, ки се мард рост ба байни танӯри 
алангадор партофта шуданд. Аммо ин ҳама чизи 
дидааш набуд. 



Шоҳ Набукаднесар ҳайрон шуда буд! “Магар мо 
се мардро баста, ба байни оташ 
напартофтем?” — пурсид 
вай аз ёрдамчиёнаш.
Онҳо “Ҳа” гуфтанд. 
Шоҳ гуфт: “Бинед! 
Ман чор марди бе 
бандубастро 
мебинам, ки 
дар байни оташ 
роҳ мегарданд ва 
осебе надидаанд. 
Чорумаш ба 
Писари Одам 
монанд аст!”



Сипас шоҳ ба дари танӯри оташини 
сӯзон наздик омада, фарёд кард: 
“Эй Шадрак, Мешак ва Абднаҷу, 
эй бандагони Худои Таоло, 
берун бароед!” Шадрак, 
Мешак ва Абднаҷу 
аз танӯри 
оташин 
берун 
омаданд.



Ҳама дар атроф ҷамъ шуда, се марди ибриро аз 
назар мегузарониданд. Онҳо диданд, ки оташ 
қуввате надошта буд, ки мардонро сӯзонад. Мӯйи 
сарашон ва либосҳояшон оташ нагирифта буд. Аз 
онҳо ҳатто бӯйи алов намеомад. 



Чун Набукаднесар ҳодисаро дарк кард, як амали 
хеле хирадмандона кард. Вай дуо карда гуфт: 
“Муборак аст, Худои Шадрак, Мешак ва Абднаҷу, 
ки фариштаи Худро фиристода, бандагонашро 
наҷот додааст, ки онҳо ба Ӯ таваккал доштанд”.



Мардоне, ки саҷда кардан намехостанд

Ҳикоя аз Каломи Худо

Дониёл 3

“Ошкор шудани Каломи Ту равшанӣ 
мебахшад”.  Забур 119:130 



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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