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Цар Навуходоносор 
построил огромна 
златна статуя.  
Цялата била от 
злато, от главата
до петите.



Може би царят бил 
забравил съня, който 
Бог му бил изпратил, 
да му каже, че 
златното му
царство няма
да продължи
вечно.



Може би той си 
мислил, че ако 
построи статуя 
от злато, 
Божието
Слово в съня 
му нямало да
се сбъдне. 



Един от слугите на
царя прочел заповедта
му, пред всички хора:



“... ще коленичите и ще се 
поклоните на златна статуя 
... Който не се поклони, 
ще бъде хвърлен
в горящата
огнена
пещ.”



Всички направили това, 
което царят наредил – с 
изключение на трима 
човека.



Те били юдеите Седрах, 
Мисах и Авденаго, приятели 
на Данаил.



Изглежда, че Данаил не е бил там по 
онова време, понеже ако беше, ...



... със сигурност и той щеше да 
откаже да се поклони на направения

от човешка
ръка идол. 



Царските мъдреци завиждали на 
Данаил и неговите приятели, понеже 
царят ги бил харесал.  Затова, те 
казали на царя:



“Има трима мъже, които ти си 
поставил като владетели във 
Вавилон – Седрах, Мисах и 
Авденаго.  Те, царю, не те 
послушаха.



Те не искат да служат на боговете
ти и не се покланят на златната
статуя, както заповяда.”



Цар Навуходоносор се 
ядосал много.  Той ги 
предупредил: “Ако не 
се поклоните, ще 
бъдете хвърлени в 
горящата огнена пещ. 

Тогава кой Бог
ще ви избави от
ръката ми?”



Царят правел голяма грешка.  Той 
наистина предизвиквал живия Бог.  
Тримата юдеи знаели, че е против 
Божия закон, да се покланят на 
статуята.



Затова те не го направили.  
Доверили се на Бога и не се 
страхували от царя.



Тримата мъже отговорили на царя: 
“Нашият Бог, Комуто служим, може 
да ни отърве от горящата огнена 
пещ.



Но дори и да не го направи, пак да 
знаеш, царю, че няма да служим на 
боговете ти, нито ще се поклоним 
на златния образ, който си 
издигнал.”



Цар 
Навуходоносор
се вбесил!  Той 
заповядал да 
нагорещят пещта 
седем пъти повече 
от обикновеното.  
Въпреки това, 
мъжете не се 
поклонили. 



Царят заповядал
на силните
мъже в
армията

си да
вържат Седрах, ...



... Мисах и
Авденаго
и да ги
хвърлят

в
горящата огнена пещ. 



Пещта била толкова гореща, 
че мъжете, които
хвърляли
Седрах, ...



... Мисах и Авденаго
в огъня, били
убити от
горещината.



Царят наблюдавал от безопасно 
разстояние.



Той видял тримата мъже, които 
били хвърлени право в средата на 
огнената пещ.  Но това не е всичко, 
което видял. 



Цар Навуходоносор бил изумен!  
“Не хвърлихме ли
трима мъже, 
вързани, 
в огъня?”
попитал
той своите
помощници.  
“Да”, 
отговорили
те.



Той казал: “Вижте!  Аз виждам
четирима мъже, 
развързани, 
които ходят
посред огъня, 
и нищо им
няма.  А
четвъртият
прилича на
Божият
Син!”



Царят се приближил до 
горящата огнена пещ
и извикал: “Седрах, 
Мисах и Авденаго, 
слуги на
Всевишния
Бог, 
излезте!”



Седрах, Мисах и 
Авденаго излезли 
от огнената
пещ.



Всички се събрали около тях, за да 
ги видят.  Огънят нямал силата и 
правото да ги изгори.  Косите им не 
били изгорели, дрехите им също.  
Дори не миришели на изгорено от 
огън.



Когато разбрал какво се случило, 
цар Навуходоносор направил нещо 
много мъдро.  Той се помолил, и 
казал:



“Благословен да бъде Богът на 
Седрах, Мисах и Авденаго, който 
изпрати ангела Си и избави слугите  
Си, които се довериха на Него.”



Хората, които не се поклониха

е история от Божието Слово – Библията, 

намираща се в

Данаил 3

“Твоето Слово носи светлина”
Псалм 119:130



Край!



Тази Библейска история разказва за нашия 
чудесен Бог, който ни сътвори и който иска 

вие да Го познаете.
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, 
които той нарича грях. Наказанието за 

греховете е смърт, но Бог ви обича толкова 
много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, 
за да умре на Кръста и за да бъде наказан за 
вашите грехове. След това Исус възкръсна и 
отиде на Небето! Ако вие вярвате в Исус и го 
помолите да прости греховете ви, Той ще го 
направи! Той ще дойде и ще заживее във вас 

сега, и вие ще живеете с Него завинаги.



Ако вярвате, че това е истина, 
кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че 
стана човек, за да умреш за моите грехове, и 
че сега Си жив отново. Моля Те, влез в моя 
живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да  
бъда с теб завинаги. Помогни ми да Ти се  

покорявам и да живея за Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог 
ежедневно! Йоан 3:16




