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Kuningas Nebukadnetsar
ehitas suure kuldse
ausamba. See oli kullast,
peast jalgadele. Ehk
kuningas oli unustanud
unistuse mis Jumal saatis
talle et öelda temale et
kuldne kuningriik ei kesta
igavesti. Võib-olla mõtles
ta, kui ta ehitab ausamba
tehtud täiesti kullast,
siis Jumala Sõna
tema unistusele
ei tule teoks.

Üks kuninga sulane luges selle
kõigile inimestele: "... teie peate
langema ja kummardama kuldse
kujule ... Ja kes ei kuku või ei
kummarda saab visatud
keset põleva tulise
ahju."
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Koik tegid mida kuningas käskis - välja arvatud kolm
meest. Need mehed olid heebrealased. Nad olid
Sadrak, Meesak ja Abednego, Taanieli sõbrad.

Tundub et Taaniel ise ei olnud seal sel aja jooksul
sest kindlasti ka tema oleks keeldunud
kummardamast mehe tehtud iidolile.

3

4
Siis nad ütlesid: "On kolm meest, kes sina
oled paigutanud nagu valitsejad üle Paabeli
provintsis - Sadrak, Meesak ja Abednego.
Need mehed, kuningas, nad ei allu sulle.
Nad ei teeni sinu jumalaid ega ei
kummarda kuldse ausamale
mis sina oled
loodund."

Kuninga targad olid armukad Taanielile ja tema
sõbradele, sest kuningal meeldis neid.
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Kuningas Nebukadnetsar ei
tahtnud karistada neid mehi,
kuid ta oli öelnud, et keegi,
kes ei allusta tema käsu saab
karistatud. Ta palus neil
meelt muutma. "Kui teie ei
kummarda, siis heidetakse
teid põleva tulise ahju
keskele. Ja mis jumal
saab teid võtta
minu käest?"
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Kuningas oli tegemas suure vea. Ta oli tõesti vastu
vaidelnud elavale Jumalale. Kolm heebrea mehed
teadsid et see oli Jumala seaduste vastu et
kummardama kujusid. Nad jäid seisma.
Sest nad usaldasid Jumalat,
nad ei kartnud kuningat.
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Kuningas
Nebukadnetsar
oli maruvihane!
Ta käskis, et nad
peaksid ahju seitse
korda rohkem
kuumemaks kui
ta oli tavaliselt
soojendusega.
Ikka mehed
ei suutnud
kumardama.

Need kolm vaprad mehed vastasid kuningale.
Nad ütlesid: "Meie Jumal, keda me teenime suudab
päästa meid põlevast tulise ahjust. Aga kui mitte,
siis olgu teile teada, kuningas, et me ei teeni sinu
jumalaid ega ei kummarda kuldse kujule, mis oled
seadnud ülese."
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Ahi oli nii kuum et
mehed, kes viskasid
Sadraki, Meesaki ja
Abednegot tulle
surid kuumusest.

Kuningas käskis oma
vägeva armeed et
siduda Sadraki,
Meesaki ja
Abednegot,
ja
visata
neid
põlevase
tulise
ahju.
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Kuningas Nebukadnetsar
oli üllatunud! "Kas me ei
viskanud kolm meest
köidetud keset
tulle?" küsis ta
oma abilistest.
"Jah," nad
vastasid.

kuningas vaatas turvalise kaugusest. Ta nägi kolm
meest visatud otse keset lõõskava ahju. Aga see
pole kõik, mida ta nägi.
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Liikudes lähemale põlemis tulise
ahju uksele, kuningas hüüdis:
"Sadrak, Meesak ja Abednego,
teenistujad Kõigekõrgema
Jumalale, tulge välja!"
Siis Sadrak,
Meesak ja
Abednego,
tulid välja
tulise
ahjust.

Ta ütles: "Vaata! Ma näen
neli meest lahti, jalgsi
keset tuld ja need
ei ole haavatud.
Ja neljas on
nagu Jumala
Poeg!"
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Igaüks kogus ligi ja uurisid neid kolme heebrealasi.
Nad olid näinud et tulel ei olnud võimu neid põletada.
Nende juuksed ei olnud kõrbenud ja nende riided ei
olnud põlenud. Seal ei olnud isegi tule lõhna neil.
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Kui ta mõistis mis oli juhtunud, kuningas
Nebukadnetsar tegi midagi väga tarka. Ta
palvetas ja ütles: "Kiidetud olgu Sadraki, Meesaki
ja Abednego Jumal, kes on oma ingli läkitanud ja
on esitanud Tema sulased, kes usaldavad Teda."
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Mehed, kes ei Kummardanud
Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist
On leidud
Taaniel 3

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."
Laulud 119:130
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