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Kral Nebukadnessar
büyük bir altın
heykel inüa ettirdi.
Tepeden tırnaùa
altından yapılmıütı.
Belki de kral
Tanrı’nın ona altın
krallıùının sonsuza
kadar sürmeyeceùini
söylediùi rüyayı
unutmuütu.

Belki o tamamen
altından yapılmıü bir
heykel inüa ederse,
rüyasındaki Tanrı’nın
Sözü’nün yerine
gelmeyeceùini
düüündü.
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Üç adam hariç – herkes kralın buyurduùu gibi yaptı.
Bu adamlar Yahudilerdi. Onlar Daniel’in arkadaüları
ûadrak, Meüak ve Abed-Nego’ydu. Öyle görünüyor
ki Daniel o anda orada yoktu, elbette o
da insan yapımı bir
puta tapınmayı
reddetmiü
olacaktı.

Kralın görevlilerinden
biri buyruùu tüm halka
okudu: “…yere
kapanacaksınız ve altın
heykele tapınacaksınız…
Ve her kim yere
kapanıp tapınmazsa
yanan ateüten fırının
ortasına atılacaktır.”

3
Kral’ın bilge adamları Daniel’i ve arkadaülarını
kıskanıyorlardı çünkü kral onları seviyordu. Böylece
üöyle dediler, “Babil úli’nde yüksek görevlere
atadıùın üç adam var – ûadrak, Meüak ve AbedNego.
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Bu adamlar, Ey kral, sana itaat etmiyorlar. Senin
ilahlarına kulluk etmiyor, diktiùin altın heykele
tapınmıyorlar.”
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Kral Nebukadnessar bu
adamları cezalandırmak
istemedi ama buyruùuna
itaat etmeyen herkesi
cezalandıracaùını daha
önce söylemiüti.
Fikirlerini deùiütirmeleri
için onlara yalvardı.
“Eùer tapınmazsanız,
yanan ateüten fırının
ortasına atılacaksınız.
Ve hangi tanrı sizi
elimden kurtaracak?”
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Kral büyük bir hata yapıyordu. O gerçekten
Yaüayan Tanrı’ya karüı çıkıyordu. Üç Yahudi adam
bir heykele tapınmanın Tanrı’nın yasasına karüı
olduùunu biliyordu. Ayakta durmaya devam ettiler.
Tanrı’ya güvendiklerinden dolayı, kraldan
korkmuyorlardı.
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Bu üç cesur adamın krala bir cevapları vardı.
Dediler ki, “Kendisine kulluk ettiùimiz Tanrımız bizi
kızgın fırından kurtarabilir. Kurtarmasa bile, bil ki,
Ey kral, ilahlarına kulluk etmeyiz, diktiùin altın
heykele tapınmayız.”

Kral
Nebukadnessar
öfkelendi!
Fırının her
zamankinden
yedi kat daha
çok ısıtılmasını
buyurdu.
Adamlar hala
eùilmiyorlardı.
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Fırın o kadar sıcaktı
ki ûadrak, Meüak ve
Abed-Nego’yu ateüe
atan adamlar
sıcaktan öldüler.

Kral ordusundaki bazı güçlü askerlere
ûadrak, Meüak ve
Abed-Nego’yu
baùlamalarını
ve kızgın

fırına
atmalarını
buyurdu.
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Kral güvenli bir mesafeden izledi. Üç adamın yanan
fırının ortasına doùru atıldıklarını gördü. Ama
gördüùünün hepsi bu deùildi.
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Kral Nebukadnessar
üaüırmıütı! “Biz ateüin
içine baùlı üç adam
atmadık mı?” diye
yardımcılarına
sordu. “Evet,”
diye yanıtladılar.
“Bakın!
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Kızgın fırının kapısına
yaklaüarak, “ûadrak, Meüak ve
Abed-Nego, En Yüce Tanrı’nın
kulları, dıüarı çıkın!” diye
seslendi. Sonra
ûadrak, Meüak
ve Abed-Nego
kızgın fırından
dıüarı çıktılar.

Baùlarından çözülmüü, ateüin
ortasında yürüyen ve zarar
görmeyen dört adam
görüyorum. Ve
dördüncüsü
Tanrı’nın Oùlu
gibi!” dedi.
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Ne olduùunu fark edince, Kral Nebukadnessar
çok akıllıca bir üey yaptı. Dua etti ve “Meleùini
gönderen ve O’na güvenen kullarını kurtaran,
ûadrak, Meüak ve Abed-Nego’nun Tanrısı’na
övgüler olsun.”
dedi.

Herkes çevrelerinde toplandılar ve üç Yahudi’yi
incelediler. Ateüin onları yakmak için hiçbir
gücünün olmadıùını görmüülerdi. Saçları ve
giysileri yanmamıütı. Üzerlerinde ateüin
kokusu bile yoktu.
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“Eùilmeyen Adamlar”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Daniel 3

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

