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. ها من حقك أن تنسخ وتطبع هذه القصة، آما تريد، ولكن ال يحق لك أن تبيع          :  اتفاقية االستخدام    



أقام الملك نبوخذ نصر تمثاال  
ذهبيا آبيرا، من الذهب من     

ربما نسى . رأسه إلى قدمه    
الملك الحلم الذي أرسله اهللا             
له ليخبره أن مملكته الذهبية       

ربما  . لن تدوم إلى األبد  
تصور الملك، أنه إذا أقام       

هذا التمثال من الذهب       
الخالص، فربما ال تتحقق     

. آلمة اهللا في الحلم الذي رآه     



واحد من خدام الملك قرأ      
:  األمر إلى جميع الناس     

عليكم أن تسجدوا أمام    "...  
...  التمثال الذهبي وتعبدوه   

وآل من ال يسجد وال يعبد   
التمثال سوف ُيلقى به في   

." آتون النار 



آل الناس فعلوا ما أمر به الملك، إال ثالثة رجال، وهم من         
اليهود، وأسمائهم  شدرخ وميشخ وعبدنغو، وهم أصدقاء     

وعلى ما يبدو لم يكن دانيال موجودا هناك  . دانيال
                               في ذلك الوقت، وإال آان    
                                 هو أيضا سيرفض أن  

يعبد صنم معمول                                       
.                                           بيد بشر 



حكماء الملك آانوا غيورين من دانيال والرجال الثالثة بسبب        
هناك رجال ثالثة ممن وآلتهم  : "حب الملك لهم، فقالوا للملك     

على والية بابل، شدرخ وميشخ وعبدنغو، هؤالء الثالثة أيها       
الملك ال يطيعوك، فهم ال يعبدون آلهتك وال يسجدون أمام      

."                     التمثال الذهبي الذي نصبته     



لم يرد الملك نبوخذ نصر      
أن يعاقب هؤالء الرجال،      

ولكنه قال أن آل من ال 
.  يطيع األمر فسوف يعاقب   

فحاول أن يقنعهم بتغيير 
لو لم : " رأيهم وقال لهم 

تطيعوا فسوف ُتلقون في  
آتون النار، وأي إله يمكن       

" أن ينقذآم من يدي؟ 



لقد علم . لقد أخطأ الملك خطأ آبيرا، إذ أنه تحدى اإلله الحي               
الرجال اليهود الثالثة أن عبادة األوثان هي ضد شريعة اهللا،          

.وهم قاوموا ألنهم وثقوا في اهللا، ولم يخافوا من الملك 



اهللا الذي   : " هؤالء الرجال الشجعان الثالثة أجابوا الملك قائلين            
نعبده قادر أن يخلصنا من آتون النار، وإال ليكن معلوما لديك       

أيها الملك أننا ال نعبد آلهتك وال نسجد لتمثال الذهب الذي            
." نصبته



فاغتاظ الملك نبوخذ 
نصر وأمر أن   

ُتحمى النار سبعة   
أضعاف، أما   

.الرجال فلم يرآعوا   



فأمر الملك رجاال أقوياء من جيشه أن يوثقوا         
                               شدرخ وميشخ  
                                   وعبدنغو 

                                   ويطرحوهم في 
.                                   آتون النار  



وبسبب أن النار آانت   
حامية جدا، فإن الرجال       

احترقو الذين رموا شدرخ      
. وميشخ وعبدنغو في اآلتون 



من على بعد معين شاهد الملك آيف أن الرجال الثالثة ُألقي          
. بهم في النار، ولكن هذا ليس آل ما رآه الملك         



وسأل! لقد تعجب الملك نبوخذ نصر جدا     
ألم نقم برمي ثالثة رجال  : "      معاونيه

:فأجابوا"              مربوطين في النار؟  
وأنا أرى   : "، فقال"نعم                    "

                        أربعة رجال غير    
                       مربوطين يتمشون في
                         وسط النار، وما بهم  
                                  أي ضرر،    
                            والشخص الرابع      
!"                              شبيه بابن اهللا



ثم اقترب الملك من آتون النار    
يا شدرخ وميشخ : "وصاح

وعبدنغو، يا عبيد اهللا العلي،   
فخرج شدرخ  !"  اخرجوا وتعالوا    

. وميشخ وعبدنغو من آتون النار



فتجمع الناس حول اليهود الثالثة وفحصوهم، فوجدوا أن النار           
لم يكن لها القدرة على حرقهم، وشعرهم لم يشط، ومالبسهم لم     

. تحترق، حتى رائحة النار لم تأت عليهم     



: ولما راى الملك ما حدث، فعل شيئا حكيما، فقد صلى قائال     
َل َمَالَآُه َوَأْنَقذَ  َتَباَرَك ِإلُه َشْدَرَخ َوِميَشَخ َوَعْبَدَنُغَو، الَِّذي َأْرسَ        "

."َعِبيَدُه الَِّذيَن اتََّكُلوا َعَلْيهِ  



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

الرجال الذين لم يرضخوا       

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

3سفر دانيال   



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،   .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،     ! وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

. وسوف تحيا معه إلى األبد    
: لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل  سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
 .  ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك     . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
 .16: 3 إنجيل يوحنا   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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