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KAPITEL 10
DAN 3; PROFETER OG KONGER, S. 244-248.

Ildovnen
Er der nogensinde nogen, der har prøvet at få dig til at gøre noget, der var forkert?
Hvad gjorde du? Shadrak, Meshak og Abed-Nego blev også bedt
om at gøre noget forkert.

ndelig blev den færdig. Den
gigantiske guldstøtte, som
kong Nebukadnesar havde fået
bygget, hævede sig højt op i luften – faktisk var den lige så høj som
et otte-etagers hus! Næste dag ankom
mange herskere, som tjente Nebukadnesar, til dalen. De
stirrede op på den kæmpe guldstøtte.
Herskerne stirrede også på den store ovn i nærheden af billedstøtten. Soldaterne var ved at fyre
godt op i den. ”Hvorfor gør de det?“ hviskede folket.
Lidt
senere
stod
Huskevers:
en
mand
”Jeg og mit hus vil
frem
foran
tjene Herren.“
menneske(JOS 24,15)
mængden.
Tema:
”Folk ! “
Vi tilbeder Gud, når
råbte han.
”Lyt til konvi nægter at gøre det
gens befaforkerte.
ling!
Når
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musikken lyder, skal alle bøje sig ned og tilbede kongens guldstøtte. Enhver, der ikke
adlyder, vil blive kastet ind i den flammende ildovn!“
Pludselig brusede musikken kraftigt. Alle faldt ned. Alle, det vil sige, undtagen Daniels
tre venner, Shadrak, Meshak og Abed-Nego. De var hebræere, Guds udvalgte børn. De
kunne ikke tilbede en billedstøtte! Nogle mænd fik øje på dem og skyndte sig hen til
kongen.
”Se!“ råbte de. ”Disse tre hebræere bøjede sig ikke ned!“
Kong Nebukadnesar ansigt blev rødt af raseri. ”Hent dem herhen!“ befalede han.
Vagterne skyndte sig at hente Shadrak, Meshak og Abed-Nego og bringe dem frem
for kongen. ”Er det sandt,“ forlangte kongen at få at vide ”at I ikke bøjede jer ned for at
tilbede guldstøtten?“ Han sendte dem et gennemborende blik. ”Jeg vil give jer en chance
mere. Men hvis I ikke bøjer jer ned og tilbeder billedstøtten, vil I blive kastet i den gloende
ildovn! Hvem vil så hjælpe jer?“
Shadrak, Meshak og Abed-Nego stod ranke. ”Åh, konge,“ sagde de, ”vores Gud kan
redde os. Men selv om han ikke skulle redde os, ville vi aldrig tilbede dine afguder eller
din guldstøtte!“
”Gør ovnen syv gange varmere!“ råbte kong Nebukadnesar vredt til soldaterne. ”Bind
disse mænd og kast dem ind i ildovnen!“
Så kastede vagterne Shadrak, Meshak og Abed-Nego ind i den flammende ild.
Kong Nebukadnesar betragtede ilden. Snart
efter hoppede han i vejret og råbte: ”Kastede
vi ikke tre mænd ind i ovnen? Jeg kan se
fire! Og den fjerde ligner en gudesøn!“
”Shadrak, Meshak og Abed-Nego! Kom
herud!“ kaldte kongen.
De unge hebræere trådte ud af ilden.
Herskerne samlede sig i en kreds omkring
dem. De kunne ikke tro deres egne øjne!
Shadrak, Meshak og Abed-Nego var slet
ikke brændte. De lugtede ikke engang
brændt!
”Pris Shadrak, Meshak og Abed-Negos
Gud!“ udbrød kongen. ”Deres Gud reddede sine
tjenere fra ilden. Ingen anden Gud kan redde sit folk
som ham!“
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Leg og lær
L Ø RDAG

at gøre forkerte ting. Spørg: Vil du også gerne være
modig for Jesus?

Læs bibelhistorien sammen hver dag i denne uge og
øv på huskeverset, mens I laver følgende fagter:
Jeg og mit hus
vil tjene
Herren
Jos 24,15

O N SDAG

peg på dig selv, derefter på
andre
ræk hænderne ud med håndfladerne opad
peg opad
hold håndfladerne samlet og
åben hænderne som en bog

Tænd et stearinlys. Forklar at farven på flammen
skifter afhængigt af temperaturen. Snak om sikkerhed omkring tændstikker og stearinlys.
Besøg en brandstation eller læs
en bog om ildebrande for at
hjælpe dit barn med at forstå hvad hebræerne blev
reddet fra.

S Ø NDAG

Opmuntre dit barn til at vise ”ildovnen“ som de
har lavet i Bibelklubben/sabbatsskolen til en ven
(eller hjælp barnet med at tegne og farvelægge
en tegning af en ildovn) og fortælle bibelhistorien
når de viser ”ildovnen“ til andre.

T O R SDAG

Marcher rundt om
huset til marchmusik
og bed dit barn stå
stille når du standser musikken;
og begynde at
marchere igen når du
starter musikken igen. Mind
dit barn om at Shadrak, Meshak og Abed-Nego blev
bedt om at bøje sig ned for at tilbede billedstøtten,
når de hørte musikken.
Fortæl dit barn om engang hvor du undlod at
gøre noget forkert. Hvad skete der? Bed om at dit
barn vil sige ”Nej“ til at gøre det forkerte.

MA N D A G

Gem en tom æggebakke
og tag den med udenfor hvor du og dit barn
kan fylde den med
ting, Gud har skabt
(en ting i hvert rum).
Tal om hvordan kun Gud
kan skabe disse ting, så kun
Han har krav på vores tilbedelse.

F R E DAG

Lad dit barn fortælle bibelhistorien til andagten.
Syng lovsange og brug musikinstrumenter eller potter og pander som akkompagnement. Bed om at
jeres familie altid vil tjene Gud.

T IR S D A G

Tal med dit barn om brandsikkerhed. Sig: Hvis din
ven ønsker at lege med ild, ved du, at det er forkert.
(Snak om hvorfor). Sig: Vi tilbeder Gud ved at nægte
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