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Nabukodonozor egy nagy 
aranyszobrot csináltatott. 
Tetőtől talpig aranyból 
volt. Meglehet, a király 
megfelejtkezett arról az 
álomról, amit Isten küldött 
rá, hogy tudassa vele, a 
királysága nem fog örökké
tartani. Lehet, hogy 
azt gondolta, hogyha 
aranyszobrot csináltat, 
akkor az Úr szavai, 
amelyeket álmában 
hallott, nem válnak 
valósággá.



A király egyik szolgája 
olvasta fel a parancsot a 
népnek : "� nektek meg kell 
hajolnotok és imádnotok 
kell az aranyszobrot ! 
Ha valaki megtagadja, 
hogy leboruljon előtte 
és imádja, vettessen 
az izzó kemencébe."



Mindenki úgy tett, ahogy a király parancsolta �
három férfit kivéve. Ők héberek voltak : Sadrak, 
Mesak és Abed Negó, Dániel barátai. Úgy tűnik, 

hogy ekkor Dániel nem volt ott, de 
bizonyos, hogy ő
is megtagadta 
volna az 
emberek 
csinálta 
bálvány 
imádását.



A király bölcsei féltékenyek voltak Dánielre, mivel a 
király kedvelte.  Ezért árulkodtak : "Három embert 
bíztál meg, Sadrakot, Mesakot és Abed Negót, 
hogy Babilon tartomány ügyeit igazgassák. Ezek 
a férfiak, ó Király, nem engedelmeskedtek 
neked. Nem szolgálták a te isteneidet 
és nem imádkoztak az 
aranyszoborhoz, 
amit te 
emeltettél."



Nabukodonozor király nem 
akarta megbüntetni a három 
férfit, bár korábban ő
parancsolta meg, hogyha valaki 
nem engedelmeskedik neki, 
meg kell büntetni. Könyörgött 
nekik, hogy változtassák meg 
a véleményüket : "Ha nem 
borultok le a szobor előtt, 

kemencébe fognak 
benneteket vetni. 
Milyen isten tudna 
kiszabadítani 
titeket az én 
hatalmam alól ?"



A király súlyos hibát követett el. Az élő Istennel 
szállt szembe. A három héber tudta, hogy Isten 
ellen való dolog egy szobrot imádni. Állva maradtak.
Mert bíztak Istenben és nem féltek a királytól.



A három bátor ember azt mondta : "A mi Istenünk, 
akit szolgálunk, képes bennünket kiszabadítani a 
kemencéből. Sőt, ha nem teszi meg, tudnod kell, 
királyunk, hogy mi akkor sem fogjuk a te isteneidet 
szolgálni és nem fogjuk az aranyszobrot imádni, 
amit emeltettél. "



Nabukodonozor 
király dühös lett.
Megparancsolta, 
hogy hétszer 
melegebben 
fűtsenek be 
a szokásosnál. 
A férfiak még 
most sem voltak 
hajlandóak 
letérdepelni 
a szobor előtt.



A király megparancsolta 
a serege legerősebb 
katonáinak, hogy 
kötözzék meg 
Sadrakot, 

Mesakot 
és Abed 
Negót és 
vessék 
őket a 
kemencébe.



A kemence olyan 
forró volt, hogy azok 
az emberek, akik 
a kencébe dobták 
Sadrakot, Mesakot 
és Abed Negót, 
megégtek a 
hőségben.



A király biztonságos távolságból nézte a jelenetet. 
Látta a három kemencébe vetett embert, de ez még 
semmi !



Nabukodonozor király megdöbbent : 
"Hát nem vetettünk a kemencébe 
három megkötözött embert ?" 
� kérdezte a szolgáitól. 
"Igen � válaszolták �
Nézzétek ! Négy 
megkötözött 
férfit látok a tűz 
közepette járni. 
Sérülésnek 
nyoma sincs 
rajtuk. És a 
negyedik férfi 
az Isten Fiára 
hasonlít." 



A kemence nyílásához 
közeledve, a király bekiáltott : 
Sadrak, Mesak és Abed Negó, 
ti a magasságos Istennek 
szolgái, gyertek elő a 
kemencéből.



Mindenki odajött, hogy alaposan megnézzék 
a három hébert. Láthatták, hogy a tűznek 
semmiféle hatalma nem volt rajtuk. Egy hajuk 
szála sem görbült és az öltözetük sem ment 
tönkre a tűzben. Még csak füstszaguk 
sem volt.



Amikor felfogta mi történt, Nabukodonozor 
király valami nagyon bölcs dolgot cselekedett. 
Imádkozott, mondván : "Dicsértessék  Sadrak, 
Mesak és Abed Negó Istene, aki elküldte az 
angyalát, hogy kiszabadítsa hűséges szolgáit."



A férfiak, akik nem engedtek

Isten Igéjéből, a Bibliából 

vett történet :

Dániel 3

"Megvilágít engem a te szavaidnak 
megismerése." Zsoltárok könyve 119 : 130 



33 60

Vége



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük.

Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja 
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké

Vele fogsz élni.

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz 
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem 
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és 
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és 
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem, 

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez 
minden nap !  János 3 : 16


