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Împăratul Nebucadnețar a 
construit o statuie mare de 
aur.  Era din aur, de la cap 
până la picioare.  Poate 
împăratul a uitat visul pe 
care Dumnezeu i l-a dat, 
și prin care i-a spus că 
împărăția lui de aur nu va 
ținea pe vecie. Poate că 
s-a gândit că dacă va zidi 
o statuie numai din aur, 
atunci Cuvântul lui 
Dumnezeu din visul lui 
nu se va împlini.  
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Cei trei oameni Evrei curajoși aveau un răspuns 
pentru împărat.  Ei au spus, „Dumnezeul nostru pe 
care-L slujim ne va putea salva din flăcările aprinse 
din cuptor.  Dar dacă nu, să știi împărate, că noi nu 
ne vom închina dumnezeilor tăi și nu ne vom închina 
înaintea chipului de aur pe care l-ai ridicat.”

Împăratul Nebucadnețar 
s-a umplut de mânie.  El 
i-a înștiințat, „Dacă nu 
vă închinați, voi veți fi 
aruncați în mijlocul 
cuptorului aprins cu foc.  
Și care Dumnezeu vă va 
scăpa din mâinile mele?”

Toți au ascultat de porunca împăratului – în afară 
de trei oameni. Acești oameni erau Evrei. Ei erau 
Șadrac, Meșac, și Abednego, prietenii lui Daniel. Se 

pare că Daniel nu era cu ei în acest timp, 
fiind-că și el cu adevărat 
ar fi refuzat să se 
închine la un idol 
făcut de mâini 
omenești.

Împăratul făcea o greșeală foarte mare.  El cu 
adevărat punea la încercare pe Dumnezeul cel viu.  
Cei trei oameni Evrei știau că este împotriva legii 
lui Dumnezeu să se închine la un idol.  Ei au stat în 
picioare.  Fiind-că s-au încrezut în Dumnezeu, 
lor nu le era frică de împărat. 

Oamenii împăratului erau geloși pe Daniel și pe 
prieteni lui fiind-că împăratul avea plăcere în ei.  
Oamenii aceștia au spus împăratului, „Sunt trei 
oameni pe care i-ai pus peste împărăție ca 
conducători peste Babilon – Șadrac, Meșac, 
și Abednego.  Acești oameni, împărate, nu 
ascultă de porunca ta.  Ei nu 
se închină dumnezeilor tăi 
și nici nu se închină la 
chipul tău de 
aur pe care 
l-ai făcut.”

Unul din servitorii împăratului a citit 
porunca la tot poporul. „Tu vei cădea 
la pământ și te vei închina chipului de 
aur... și oricine nu va cădea la pământ 
și nu se va închina, va fi 
aruncat în mijlocul 
cuptorului aprins cu foc.”
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Apropiindu-se de ușa cuptorului aprins 
de flăcări, împăratul a strigat, 
„Șadrac, Meșac, și Abednego, 
slujitorii Dumnezeului Celui 
Prea Înalt, ieșiți afară!”
Atunci Șadrac, Meșac, și 
Abednego, au 
ieșit afară 
din cuptorul 
aprins cu 
flăcări. 

Împăratul se uita de la o distanță mai sigură.  
El a văzut cum au fost aruncați acei trei oameni 
chiar în mijlocul cuptorului aprins cu flăcări.  
Dar aceasta nu a fost tot ceea ce el a văzut.

Împăratul a poruncit oamenilor 
lui de armată să 
lege pe Șadrac, 
Meșac, și 
Abednego, 

și să-i 
arunce în cuptorul 
aprins și înflăcărat.

Împăratul Nebucadnețar era uimit! „Nu am aruncat 
noi trei oameni legați în mijlocul 
focului?” a întrebat el pe 
oamenii lui. „Da”, au 
răspuns ei.  El a spus, 
„Uitați-vă!  Eu văd 
patru oameni 
liberi, mergând 
în mijlocul 
focului, și ei 
nu sunt atinși 
de foc.  Și al 
patrulea arată 
ca Fiul lui 
Dumnezeu!”

Cuptorul era așa de 
fierbinte că oamenii 
care au aruncat pe 
Șadrac, Meșac, și 
Abednego au fost 
arși și au murit de 
căldura focului.

Împăratul 
Nebucadnețar 
era furios!  El a 
poruncit ca 
cuptorul să fie 
încălzit de șapte 
ori mai tare 
decât era 
încălzit normal.  
Totuși oamenii nu 
s-au închinat.
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Sfârşit

Când și-a dat seama ce s-a întâmplat, împăratul 
Nebucadnețar a făcut ceva foarte înțelept.  El s-a 
rugat, și a spus, „Binecuvântat să fie Dumnezeul 
lui Șadrac, Meșac, și Abednego, care a trimis pe 
îngerul Lui și care a salvat pe slujitorii lui care 
s-au încrezut în El.”

Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte 

să se facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, 

roagă-te astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16
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O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Daniel 3 

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130

Toți s-au adunat în jurul lor și au cercetat 
pe cei trei Evrei.  Ei au văzut cum focul nu 
a avut nici o putere să-i ardă.  Părul lor nu 
a fost ars și hainele lor nu au fost arse.
Nici măcar nu era miros de foc pe ei. 
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