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Цар Навуходоносор
побудував золотого боввана. 
Він був увесь із золота, від
голови до ніг. Напевно цар
забув про сон, якого послав
йому Бог, щоб показати, що
золоте царство не буде вічне. 
Мабуть він думав, що коли
він побудує боввана з
чистого золота, Боже Слово з
його сна не збудеться.



Один з царських слуг
прочитав наказа усім
людям: �Падайте й
поклоніться золотому
бовванові... А той, хто не
впаде й не поклониться, 
тієї хвилі буде вкинений до
середини палахкотючої
огненної печі.�



Усі зробили те, що наказав цар � за винятком трьох
чоловік. Ці люди були євреями. Це були Шадрах, 
Мешах та Авед-Него, - друзі Даніїла. Здається, що у

той час Даниїла з ними не було, бо він
певно також
відмовився б
поклонитися
ідолу, 
зробленому
руками.



Цареві мудреці заздрили Даниїлу та його друзям, бо
цар любив їх. Тому вони сказали: �Є юдейські мужі, 
яких ти призначив над справами вавилонської
округи, Шадрах, Мешах та Авед-Него, - ці мужі не
звернули на тебе, царю, уваги: богам твоїм не
служать, і золотому бовванові, якого ти
поставив, не вклоняються.�



Цар Навуходоносор не
хотів карати цих людей, 
але він сказав, що
всякий, хто не
послухається його
наказу, буде покараний. 
Він умовляв їх змінити
свою думку. �Якщо ви
не поклонитеся, тієї
години будете вкинені
до середини
палахкотючої огненної
печі, і хто той Бог, що
врятує вас від моїх
рук?�



Цар робив велику помилку. Він насправді зробив
виклик живому Богу. Троє юдейських чоловіків
знали, що вклонятися боввану є проти Божого
закону. Вони стояли на свому. Вони довіряли Богу
і не боялися царя. 



Ці троє чоловіків мали для царя відповідь. Вони
сказали: �Наш Бог, Якому ми служимо, може
врятувати нас з палахкотючої огненної печі... А
якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам
твоїм ми не служимо, а золотому бовванові, якого
ти поставив, не будемо вклонятися!�



Цар Навуходоносор
був розлючений! 
Він наказав нагріти
піч у сім разів
більше, ніж
звичайно. Але
чоловіки не стали на
коліна.



Цар наказав могутнім воїнам своєї армії
зв�язати Шадраха, Мешаха та Авед-Него
і вкинути їх до
палаючої
вогняної
печі.



Піч була така гаряча, що люди, які
кидали Шадраха, Мешаха та Авед-Него у
вогонь, загинули від жару.



Цар спостерігав з безпечної відстані. Він бачив, як
трьох людей вкинули просто усередину палаючої
печі. Але то був не кінець.



Цар Навуходоносор був вражений! �Чи ж не трьох
зв�язаних мужів ми кинули до
середини вогню?� � запитав
він своїх помічників. 
�Певне, царю!� �
відповіли вони. 
�Так я бачу
чотирьох мужів
непов�язаних, що
ходять посеред
огню, і шкоди їм
нема, а вигляд
того четвертого
подібний до
Божого Сина!�



Наблизившись до отвору палаючої
вогняної печі, цар закричав: 
�Шадраху, Мешаху та Авед-Него, 
раби Його, Бога Всевишнього, -
вийдіть і прийдіть!� Тоді
Шадрах, Мешах та
Авед-Него
вийшли з
вогняної печі.



Усі посходилися і оглянули трьох юдеїв. Вони
бачили, що вогонь не мав сили спалити їх. Їхнє
волосся не обгоріло, і їхній одяг не був попалений. 
Вони й не пахли вогнем.



Коли цар Навуходоносор зрозумів, що сталося, він
зробив дуже мудру річ. Він помолився і сказав: 
�Благословенний Бог Шадраха, Мешаха та Авед-
Него, що послав Свого Ангола, і врятував своїх
рабів, які надіялися на Нього.�



�Вхід у слова Твої світло дає.�
Псалом 119:130

Чоловіки, які не гнулися

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у

Даниїл, третя голова
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Кінець!



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти
на хресті

й бути покараному за твої гріхи. Потім Ісус повернувся до
життя й пішов додому у Небеса! Якщо ти віриш у Ісуса і
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить! Він
прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з

Ним.
Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: �Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.�
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16


