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המלך נבוכדנצר בנה פסל זהב  
הוא היה עשוי זהב  .  ענק

אולי .  מהראש עד הרגליים
המלך שכח את החלום  

שאלוהים שלח לו ואמר 
שמלכותו לא תהיה קיימת 

אולי הוא חשב שאם .  לעולם
,  הוא יבנה פסל עשוי כולו מזהב
.אז דבר אלוהים לא התממש



אחד ממשרתי המלך קרא את 
: הפקודה בפני כל האנשים

כולכם תפלו ארצה  "....... 
....  להשתחוות לצלם הזהב

ומי שלא יפול אפים ארצה  
יושלך לתוך  , ולא ישתחוה

."כבשן אש בוערת



שלושת  .  חוץ משלושה אנשים -כולם עשו כמצוות המלך
חברים  , מישך ועבד נגו, הם היו שדרך .  האנשים היו יהודים

,  כנראה שדניאל לא היה שם בזמן הזה.  של דניאל
ולבטח גם הוא היה                                          
מסרב להלל אליל                                         

.מעשה אדם                                             



אז  .  חכמי המלך קנאו בדניאל וחבריו מכיון שהמלך חבב אותם
ישנם שלושה אנשים אשר מינית אותם על מדינת  ", הם אמרו

לא , המלך, אנשים אלו.  מישך ועבד נגו, הרי הם שדרך -בבל
הם לא משתחוים ועובדים את צלם הזהב  .  מצייתים לך

."שהקמת                      



המלך נבוכדנצר לא רצה  
אבל  , להעניש אנשים אלו

הוא אמר שמי שלא יציית 
הוא התחנן .  לפקודה יענש

אם .  "שהם ישנו את דעתם
לא תשתחוו תושלכו לתוך 

ומי האל , כבשן אש בוערת
"?שיצילכם מידי



.   הוא ממש ניסה את אלוהים חיים.  המלך עשה טעות גדולה
שלושת האנשים היהודים ידעו שזה היה נגד מצוות אלוהים להלל  

הם לא , בגלל שהם בטחו באלוהים.  הם נשארו עומדים.  פסל
.פחדו מהמלך



.   לשלושת האנשים האמיצים האלו היתה תשובה עבור המלך
אשר אותו אנו עובדים יכול להצילנו מכבשן ,אלוהינו", הם אמרו

כי את  , לך המלך-דע, וגם אם לא יעשה זאת.  האש הבוערת
."אלוהיך לא נעבוד ולצלם הזהב שהקימות לא נשתחוה



המלך נבוכדנצר כעס  
הוא ציוה  !  מאוד

שכבשן האש יוסק  
שבע פעמים יותר 

האנשים  .  מהרגיל
.עדיין לא השתחוו



חיל מצבאו לכפות -גיבורי, המלך ציוה על גברים
מישך ועבד  נגו ולהשליכם לתוך ,את שדרך   

כבשן האש                                                 
.הבוערת                                                  



כך  -תנור הכבשן היה כל
חם שהאנשים שהשליכו 

מישך ועבד נגו , את שדרך
.אל התנור מתו מהחום



הוא ראה כיצד האנשים .  המלך הסתכל על הנעשה ממרחק
אבל זה לא כל מה שהוא .  הושלכו לתוך כבשן האש הבוערת

.ראה



האם לא !  "המלך נבוכדנצר נדהם
השלכנו שלושה אנשים קשורים לתוך  

הוא שאל את "  ?כבשן האש          
הוא .  הם ענו" ,כן.  "עוזריו              

אני רואה !  ראו", אמר                   
ארבעה מהלכים                        

חופשיים בתוך                           
האש ואין בהם                               

ומראה .  חבלה                             
הרביעי כמראה                               
!"אלוהים-בן                             



לאט התקרב המלך אל פתח  
מישך  , שדרך", כבשן האש וקרא

צאו , עבדי האל העליון, ועבד נגו
מישך ועבד  , אז שדרך!"  ובואו
.יצאו מתוך האש, נגו



הם ראו  .  כולם התאספו מסביב ובחנו את שלושת היהודים
מעיליהם  , שער ראשם לא נחרך.  שהאש לא יכלה לפגוע בהם

.אפילו ריח של אש לא היה בהם.  לא נשרף



כאשר המלך נבוכדנצר הבין את מה שקרה הוא עשה משהו 
מישך ועבד  , ברוך אלוהי שדרך", הוא התפלל ואמר.  מאוד נבון

."ששלח את מלאכו והציל את עבדיו אשר בטחו בו, נגו



האיש שלא השתחוה  

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים  

:מצוי ב

'דניאל ג

"פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט



הסוף



ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
. אותו

העונש על  .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
,  ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על  !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
. עמו לעולמים

:אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

. אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג !קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום


