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Kral Nebukadnessar 
büyük bir altõn heykel 
inşa ettirdi.  Tepeden 
tõrnağa altõndan 
yapõlmõştõ.  Belki de 
kral Tanrõ�nõn ona altõn 
krallõğõnõn sonsuza kadar 
sürmeyeceğini söylediği 
rüyayõ unutmuştu.  Belki 
o tamamen altõndan 
yapõlmõş bir heykel inşa 
ederse, rüyasõndaki 
Tanrõ�nõn Sözü�nün yerine 
gelmeyeceğini düşündü. 



Kralõn görevlilerinden 
biri buyruğu tüm halka 
okudu: ��yere 
kapanacaksõnõz ve altõn 
heykele tapõnacaksõnõz�
Ve her kim yere 
kapanõp tapõnmazsa 
yanan ateşten fõrõnõn 
ortasõna atõlacaktõr.�



Üç adam hariç � herkes kralõn buyurduğu gibi yaptõ. 
Bu adamlar Yahudilerdi. Onlar Daniel�in arkadaşlarõ
Şadrak, Meşak ve Abed-Nego�ydu. Öyle görünüyor 

ki Daniel o anda orada yoktu, elbette o 
da insan yapõmõ bir 
puta tapõnmayõ
reddetmiş
olacaktõ. 



Kral�õn bilge adamlarõ Daniel�i ve arkadaşlarõnõ
kõskanõyorlardõ çünkü kral onlarõ seviyordu. Böylece 
şöyle dediler, �Babil İli�nde yüksek görevlere 
atadõğõn üç adam var � Şadrak, Meşak ve Abed-
Nego. Bu adamlar, Ey kral, sana itaat etmiyorlar. 
Senin ilahlarõna kulluk etmiyor, 
diktiğin altõn heykele 
tapõnmõyorlar.�



Kral Nebukadnessar bu
adamlarõ cezalandõrmak 
istemedi ama buyruğuna

itaat etmeyen herkesi 
cezalandõracağõnõ daha önce 

söylemişti. Fikirlerini 
değiştirmeleri için

onlara yalvardõ. �Eğer
tapõnmazsanõz, yanan

ateşten fõrõnõn ortasõna 
atõlacaksõnõz. Ve hangi

tanrõ sizi elimden
kurtaracak?�



Kral büyük bir hata yapõyordu. O gerçekten 
Yaşayan Tanrõ�ya karşõ çõkõyordu. Üç Yahudi adam 
bir heykele tapõnmanõn Tanrõ�nõn yasasõna karşõ
olduğunu biliyordu. Ayakta durmaya devam ettiler. 
Tanrõ�ya güvendiklerinden dolayõ, kraldan 
korkmuyorlardõ. 



Bu üç cesur adamõn krala bir cevaplarõ vardõ. 
Dediler ki, �Kendisine kulluk ettiğimiz Tanrõmõz bizi 
kõzgõn fõrõndan kurtarabilir. Kurtarmasa bile, bil ki, 
Ey kral, ilahlarõna kulluk etmeyiz, diktiğin altõn 
heykele tapõnmayõz.�



Kral 
Nebukadnessar 
öfkelendi! 
Fõrõnõn her 
zamankinden 
yedi kat daha 
çok õsõtõlmasõnõ
buyurdu. 
Adamlar hala 
eğilmiyorlardõ. 



Kral ordusundaki bazõ güçlü askerlere 
Şadrak, Meşak ve Abed-Nego�yu 
bağlamalarõnõ ve 
kõzgõn fõrõna 

atmalarõnõ
buyurdu. 



Fõrõn o kadar sõcaktõ
ki Şadrak, Meşak ve 
Abed-Nego�yu ateşe 
atan adamlar sõcaktan 
öldüler. 



Kral güvenli bir mesafeden izledi. Üç adamõn yanan 
fõrõnõn ortasõna doğru atõldõklarõnõ gördü. Ama 
gördüğünün hepsi bu değildi. 



Kral Nebukadnessar şaşõrmõştõ! �Biz ateşin 
içine bağlõ üç adam atmadõk mõ?�
diye yardõmcõlarõna sordu.
�Evet,� diye yanõtladõlar. 
�Bakõn! Bağlarõndan 
çözülmüş, ateşin 
ortasõnda 
yürüyen 
ve zarar 
görmeyen 
dört adam 
görüyorum. 
Ve dördüncüsü
Tanrõ�nõn Oğlu
gibi!� dedi. 



Kõzgõn fõrõnõn kapõsõna 
yaklaşarak, �Şadrak, Meşak ve 
Abed-Nego, En Yüce Tanrõ�nõn 
kullarõ, dõşarõ çõkõn!� diye 
seslendi. Sonra 
Şadrak, Meşak 
ve Abed-Nego 
kõzgõn fõrõndan 
dõşarõ çõktõlar.



Herkes çevrelerinde toplandõlar ve üç Yahudi�yi 
incelediler. Ateşin onlarõ yakmak için hiçbir 
gücünün olmadõğõnõ görmüşlerdi. Saçlarõ ve 
giysileri yanmamõştõ. Üzerlerinde ateşin 
kokusu bile yoktu. 



Ne olduğunu fark edince, Kral Nebukadnessar 
çok akõllõca bir şey yaptõ. Dua etti ve �Meleğini 
gönderen ve O�na güvenen kullarõnõ kurtaran, 
Şadrak, Meşak ve Abed-Nego�nun Tanrõsõ�na 
övgüler olsun.�
dedi. 



�Eğilmeyen Adamlar�

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

Daniel 3

�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


