
MÄNNEN I DEN BRINNANDE UGNEN 
 

Nu ska du få höra berättelsen om männen i den brinnande ugnen. 

På Kung Nebukadnessars tid fanns det tre män som hette Sadrak Mesak och Abednego. Och 
en dag fick de höra att kungen hade tillverkat en stoooor guldstaty, den var hög som ett hus 
och de hade byggt den på en plats så att alla kunde se den. 

 
Alla i hela riket väntande på att statyn skulle bli klar och en dag fick de ett brev där kungen 
skrev att de var inbjudna till den stora invigningen där man skulle fira att statyn var färdig.  

Folket satte på sig sina finaste kläder och gick till plasten där statyn stod. När alla hade 
samlats och stod framför guldstatyn ropade en röst ut en befallning från kungen: ”Alla folk 
från alla länder och alla språk”: 
”När ni hör ljudet av musiken så ska ni falla ner och tillbe kung Nebukadnessars guldstaty. 
Den som vägrar att göra det kommer omedelbart att kastas i den brinnande ugnen.” 

Folket tittade frågande på varandra och när orkestern började spela föll människor ner på 
sina knän och tillbad statyn. 
Sadrak, Mesak och Abednego var också där. De såg hur hela folket föll n er på sina knän och 
bad. Men de vägrade, det finns ju bara en Gud sa de till varandra.  
 
Men några av kungens män gick till kungen och sa: ”Det finns några personer därborta som 
vägrar att tillbe statyn.  
De sa: ”Ers Majestät du sa att alla måste falla ner och tillbe guldstatyn så snart musiken 
hördes, och du gav befallning om att den som vägrade skulle kastas i en brinnande ugn. Men 
Sadrak, Mesak och Abed-Nego har trotsat dig genom att vägra be till dina gudar och tillbe 
statyn.” 

Då blev Nebukadnessar så fruktansvärt arg och han befallde att man skulle hämta Sadrak, 
Mesak och Abed-Nego. ”Nu på en gång! Skrek kungen” 

Man hämtade männen till kungen och han stirrade dem i ögonen och sa: ”Är det sant, 
Sadrak, Mesak och Abed-Nego, att ni vägrar att be till mina gudar och tillbe min vackra 
guldstaty jag har byggt? ”frågade kungen. 
”Jag är en snäll kung så jag ska ge er en chans till. Om ni faller ner och tillber statyn nästa 
gång musiken hörs, är allt bra igen. Men om ni vägrar kommer ni att kastas i den brinnande 
ugnen ögonblickligen.” Och vilken gud kan då rädda er då?” Hahahaha! 

Då svarade Sadrak, Mesak och Abed-Nego: ”Kung Nebukadnessar, vi är inte alls bekymrade 
för vad som ska hända oss. Ers Majestät ska veta att om vi blir kastade i den brinnande 
ugnen, är vår Gud mäktig att befria oss! Men om han inte skulle rädda oss, så kommer vi 
ändå inte, aldrig i livet tjäna dina gudar eller tillbe den guldstaty som du har gjort. 



Då blev Nebukadnessar rasande på Sadrak, Mesak och Abed-Nego, och hans ansikte blev 
alldeles rött och ögonen mörka, han kokade. Kungen befallde då att ugnen skulle göras sju 
gånger varmare än vanligt. 
Sedan gav han några av sina starkaste soldater order att binda Sadrak, Mesak och Abed-
Nego och kasta dem i elden. 

Man band dem med kraftiga rep innan man kastade in dem i ugnen med kläder och allt. 

Men eftersom kungen hade blivit så arg och befallt att ugnen skulle vara extra het, slog 
lågorna ut och brände soldater som fått i uppgift att kasta ner Sadrak, Mesak och Abed-Nego 
i de flammande lågorna. 

Kungen kände sig nöjd nu, han hade slängt ner de där männen i ugnen för att de hade gått 
emot honom. Och när Nebukadnessar tittade in i elden för att se om de försvunnit i lågorna 
hoppade han plötsligt upp och ropade förskräckt:” ”Kastade vi inte in tre män i ugnen? Jo, 
visst gjorde vi det, Ers Majestät, svarade hans rådgivare.” 

”Men titta där! skrek Nebukadnessar. Jag ser fyra män, som går omkring i elden. De är inte 
bundna och har inte ens blivit brända av lågorna, och den fjärde ser ut som en gud!” 

Nebukadnessar gick närmare öppningen och ropade: ”Sadrak, Mesak och Abed-Nego, den 
högste Gudens tjänare! Kom ut! Kom ut! Då klev de ut ur elden.” 

När kungens män trängdes omkring dem, såg de att elden inte på något sätt hade skadat 
dem. Inte ens håret på deras huvuden var bränt. Deras kläder var oskadade, och det luktade 
inte ens rök om dem! 

Då sa Nebukadnessar: ”Eran Gud är på riktigt, han skickade sin ängel för att rädda er. Ni var 
beredda att hellre dö än att tjäna och tillbe någon annan gud än den levande Guden. 

Kungen befallde att ingen i hela riket fick säga någonting om Sadrak, Mesak och Abednegos 
Gud. För deras Gud är den levande Guden! 

Sadrak, Mesak och Abed-Nego blev upphöjda i hela riket! 

 
Sadrak, Mesak och Abednego är några av de modigaste personerna i bibeln. Ingenting kunde 
ta bort deras tro och Gud räddade dem från döden. De vägrade att göra som alla andra för 
de visste vad som var rätt. 
När vi möter situationer, där vi måste fatta svåra beslut, kanske göra något som ingen annan 
gör så kan vi alltid lita på att Gud räddar oss och att han är med oss. Det finns bara en Gud 
som är på riktigt och vi ska bara tillbe honom, han är din bästa vän, din hjälpare och din 
räddare. Tvivla aldrig på Gud! 
 
Nu ska vi be och du kan be efter mig: 
Tack Jesus att du är min bästa vän 
Jag vet att du är den enda Guden 
Och jag vill alltid tillbe dig 



Va med mig i svåra situationer 
Och rädda mig från allt ont 
Jag vill hålla dig i handen 
Och lita på dig Jesus 
I Jesu namn 
Amen 


