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Нибукаднәзәр падиша йоған қилип 
алтун һәйкәл ясатти.  У бешидин 
айиғиғичә алтундин ясалди.  
Мүмкин падиша өзиниң 
алтун падишалиғи узаққа 
созилмайдиғинини ейтиш 
үчүн, Худа әвәткән чүшни 
унтип қалған болар.  Мүмкин 
у һәйкәлни толиғи билән 
алтундин яситидиған болса, 
униң чүшидики Худаниң Сөзи 
толиғи билән орунланмайду 
дәп ойлиғанду.



Падиша хизмәтчилириниң бири 
пүткүл хәлиққә арнап хуласини оқиди: 
“...сән йәргә тизлинип жиқилип алтун 
һәйкәлгә тазим етиш керәксән…Һә 
ким тизлинип тазим қилмиса, 
пәштә көйүп турған отниң 
оттурисиға ташлиниду”.



Тек үч адәмдин башқиси падишаниң буйриғини 
орунлиди.  Бу адәмләр йәһудийләр еди.  Улар 
Садақ, Мисақ, Абдинақ еди.  Дәл шу вақитта 

Даниял у йәрдә болмиди, уму шу 
қолдин ясалған 
һәйкәлгә 
чоқуништин 
рәт қилатти.



Падишаниң данишмәнлири Даниял билән униң 
достлириға қизғиниш билән қариди, ундак болғини 
падиша уларни һөрмәтләтти.  Шундақла улар: “Сиз 
Бабил шәһиригә қарайдиған, билгүчи қилип қойған 
үч адәм бар: Садақ, Мисақ, Абдинақ.  Бу адәмләр, 
һә падиша, сизгә беқинмайду.  Улар сизниң 
худариңизға тазим қилмайду, 
йәна сиз турғузған һәйкәлгә 
чоқунмайду”, -деди.



Нибукаднәзәр 
падишаниң қаттиқ 
аччиғи кәлди.  У 
уларға әскәртти:
“Әгәр силәр һәйкәлгә 
чоқунмайдиған 
болсаңлар, силәрни 
көйүп турған пәшниң 
оттуриға ташлайду.  
Шу чағда силәрни 
мениң қолумдин 
қандақ худа қутқузуп 
қалиду?”



Падиша чоң хаталиқ қилди.  У тирик Худани 
айқашқа чақирди.  Үч еврей һәйкәлгә чоқунуш 
Худаниң заңиға қарши келидиғанлиғини биләтти.  
Улар шу йәрдә туривәрди.  Улар Худаға ишәнч 
билдүргәнликтин, падишадин қорқмиди.



Бу үч батурниң падишаға арналған җаваплири 
тәйяр еди.  Улар: “Биз хизмәт қилип жүргән Худа 
бизни йенип турған оттин қутқузуш қудрити бар, 
бирақ әгәр қутқазмисиму сизгә мәлум болсун, 
һә,падиша, биз сизниң худариңизға хизмәт 
қилмаймиз вә сиз қойған һәйкәлгә чоқунмаймиз”,
-деди.



Нибукаднәзәр 
қаттиқ ғәзәпләнди!  У 
пәшни аддәттикидин 
көрә йәттә һәссә 
ашуруп қаттиқ 
қиздурушқа әмир 
қилди.  Жигитләр 
техичә тизлириға 
чүшкиси кәлмиди. 



Падиша өзиниң әскәрлиригә йәни 
күчлүк адәмлиригә 
Садақ, Мисақ 
вә Абдинақни 
бағилап, 

уларни 
йенип 
турған пәшкә 
ташлашни буйриди.



Пәшниң қизиғи 
шундақ қаттиқ 
болғанлиқтин, Садақ, 
Мисақ вә Абдинақни 
отқа ташлиған 
адәмләр иссиққа 
чидимастин өлүп 
қалди.



Падиша боливатқан җағдайни жирақтин байқап 
қарап турди.  У үч әркәкниң лаулдап көйиватқан 
пәшниң оттуриға ташланғинини көрди.  Бирақ униң 
көргини буниң билән аяқлашмиди.



Нибукаднәзәр падиша аң- таң болди!  “Биз отниң 
оттурисиға үч адәмни бағилап 
ташлимидуқму?” -дәп сориди у 
хизмәтчилиридин. “Һә”,
-дәп җавап бәрди 
улар. “Қараңлар!  
Мән отниң ичидә 
әркин- азадә 
жүргән төрт 
адәмни көрдүм, 
улар һеч қандақ 
зиян тартмиған.  
Һә төртинчиси 
Худаниң оғлиға 
охшаш!”



Лаулдап йенип турған пәшниң 
йениға келип падиша: “Садақ, 
Мисақ вә Абдинақ, Қудрәтлик 
Худаниң шагиртлири,
чиқиңлар”, - дәп вақириди. 
Шуниңдин кейин улар отлуқ 
пәштин чиқти.



Барлиғи уларниң қешиға жиғилип, үч йәһудийгә 
қариди.  Улар отниң уларни көйдүрмигәнлигини 
көрди.  Һәтта уларниң чачлириму, кийимлириму 
көймигән.  Уларниң үстидин отниң исиму 
пуримиған.



Нибукаднәзәр падиша немә болғинини чүшәнди, у 
даналиқ билән һәрикәт қилди. У Худаға сиғинди:
“Өзиниң периштәсини әвәтип, Худаға ишәнчә 
қилған Садақ, Мисақ вә Абдинақниң Худаси 
алқишлансун”, -деди.



Егилгиси кәлмигән адәмләр

Худа Сөзи, Муқәддәс китаптин елинған һекайә

елинған

Даниял 3 

"Сөзүңниң мәнаси йешилгәндә, нур чачар 
йолумизға."  Зәбур 119:130
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Ахири



Бу Муққәдәс китап һекайиси бизни яратқан вә Уни тонушимизни 
халайдиған бизниң әҗайип Худайимиз тоғрилиқ ейтиду. 

Худа бизниң У гуна дәп атайдиған зулум ишларни 
қилидиғанлиғимизни билиду. Гунаниң җазаси - өлүм, бирақ Худа 
сизни шу қәдәр сөйдики, Өзиниң бирдин-бир ялғуз Оғли Әйсани 
чапраста өлүп, сизниң гуналириңиз үчүн җазалинишиқа әвәтти. 

Униңдин кейин Әйса қайта тирилип, өйигә Асманға кәтти! Әгәр сиз 
Әйсаға ишәнсиңиз вә гуналириңиз үчүн кәчүрүм сорисиңиз, У шундақ 

қилиду! У һазир келип, сизниң ичиңиздә  маканлайдиған болиду, 
сизму Униң билән мәңгүлүк һаят кечидиған болисиз. 

Бу һәқиқәт дәп ишәнсиңиз, Худаға мундақ дәп ейтиңиз:
Қәдирдан Әйса, Сән - Худа вә мениң гуналирим үчүн өлүш үчүн адәм 

болуп кәлгиниңгә, вә әнди Сән қайта тирилгиниңгә ишинимән. 
Мениң һаятимға келип, мениң гуналиримни кәчүргәйсән, шуңа мән 

һазир йеңи һаят башлап, бир күни Сениң билән мәңгүлүк биллә 
болуш үчүн кетимән. Маңа Саңа бойсунушқа вә Сениң балаң болуп 

Сениң үчүн өмүр сүрүшкә ярдәм бәргәйсән. Амин. 

Муқәддәс китапни оқуп, һәр күни Худа билән 
сөзлишиңиз! Юһанна 3:16
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