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AVGUDEN 
 Även om Bibeln visar oss att kung Nebukadnessar var mycket imponerad av 

Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, ville han ändå att en "gud" efter hans val 
skulle bli dyrkad. Det är uppenbart att detta var en politisk åthäva för att 
stärka greppet om staden och imperiet han byggde, i syfte att förena folket 
med dyrkan av sig själv, och inte de gamla sumeriska gudarna. Den avgud 
han lät ställa upp var sextio alnar hög och sex alnar bred. Daniel 3:1-6 

 Den katolska kyrkan har skapat sin egen gudom för att stärka sitt grepp över 
människor genom att förkunna att Maria, Jesu moder är gudomlig, statyerna 
av henne skall dyrkas, och "hell dig Maria" skall uttalas över henne. Detta 
motsäger klart det första budordet. 2 Mos. 20:1-5  

 Detta felaktiga tänkande är också mycket vanligt bland människor idag, i det 
att de har gjort "gudar" åt sig själva. En gud kan bestå av ett jobb, en bil, båt, 
djur eller vadsomhelst som kräver så mycket tid och ansträngning att det inte 
längre finns någon tid för Gud. Det kan också vara saker som alkohol, nikotin, 
koffein, andra droger, sexuell perversion, lust efter kvinnor, lust efter andra 
män, etc. Rom. 1:18-25; 2 Petr. 2:9-22 

 Uträkningen fungerade för Nebukadnessar, ty allt folket enades i bilddyrkan, 
om man undantar tre judiska män. Det är uppenbart att Daniel slapp undan 
och inte behövde följa detta påbud. Daniel 3:8-12 

 Orsaken till att Nebukadnessar blev så arg, var att om någon trotsade honom 
och vägrade tillbedja hans avbild, skulle det gröpa ur all respekt för honom, 
och orsaka en politisk upplösning i hans grepp över Babylon. Detta är också 
skälet till att de forna kommunistregimerna, idag Kina och Nordkorea, inte kan 
tolerera människor som dyrkar den Levande Guden, det är ett dödligt hot mot 
deras grepp över folket. Daniel 3:13-15 

 Vi borde uppskatta dessa tre unga mäns mod, ett mod som kom sig av deras 
djupa tro på Gud, som gjorde dem immuna mot yttre hot och bestickning. De 
var försvarslösa köttsligen mot Nebudkadnessars påfund och sade till honom 
att de inte brydde sig om vad kungen tänkte om dem, inte heller brydde de sig 
om om de levde eller dog, men de tänkte inte böja sig för denna staty bara för 
att vara politiskt korrekta! verserna 16-18 



     DEN BRINNANDE UGNEN 
      Nu skall jag förklara hur ugnen var byggd. I gamla dagar när man utvann järn 

från järnmalm byggde man en ugn som var ungefär 3, 6 m hög och 0, 90 m i 
diameter. Det fanns en öppning i botten som var i nivå med marken och ca 
åtta fot ovanför insidan av ugnen byggdes ett tillfälligt golv, stöttad av pelare.  
Ugnen fylldes med bränsle via en öppning på ovansidan, där järnmalm och 
trä samlades ihop och antändes. När malmen smälte, rann järnet ner till den 
tillfälliga bottnen och slaggen flöt upp ovanpå. En sprundtapp var ditsatt strax 
ovanför det tillfälliga golvet och när den avlägsnades rann järnet in i 
behållare, som sedan förflyttades och hälldes i formar. När allt järn var 
utvunnet drog man i rep som var fästa vid pelarna, golvet brakade ihop och 
slaggen föll till botten, där den kunde rensas och skräpet forslas bort. 

 
 Det är högst troligt att Nebukadnessars brinnande ugn var byggd på detta vis 

och i detta fallet fungerade som en avrättningskammare. Eftersom den inte 
användes för att smälta järnmalm, hade den inte något tillfälligt golv, därför 
lades brännveden på bottnen och alla som stod där kunde se direkt in i   
ugnen. 

 Kungen var så arg att han befallde att man skulle lägga mer bränsle på elden 
så den blev sju gånger hetare än normalt, vilket förklarar varför soldaterna 
som kastade de tre männen i ugnen själva blev dödade av eldslågorna.  
verserna 19-23    

 Det var nu tid för den Levande Guden, alltings Skapare, att uppenbara sin 
fruktansvärda kraft som är större än något annat i skapelsen. De såg Jesus 
där i lågorna, och han beskyddade de tre männen från all skada. verserna 
24-25  

 Nebukadnessar gick fram till öppningen i ugnen och förstod att något 
övernaturligt hade skett; han fick skämmas inför Gud och det var bevisat att 
han bara var en människa och inte en gud. verserna 26-27 

 Inför hela ledningen i sitt kungadöme bekände Nebukadnessar att han och 
hans politiska system var underlägset den Gud som de tre männen tjänade. 
Varför gav kungen upp? Därför att kände att han kämpade mot en överlägsen 
makt som inte var som hans egen, och för att få behålla sitt kungarike måste 
han alliera sig med denna Gud och hoppas att Abrahams, Isaks och Jakobs 
Gud skulle vara honom nådig. verserna 28-30  

VAD KAN KRISTNA LÄRA SIG AV DENNA HÄNDELSE? 
Gud är allsmäktig och det finns inget som kan övervinna honom. Oavsett vad 
människor tänker, tror och gör kommer Guds vilja att ske! Rom. 8:28-39  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 

PRISAR DU GUD  



ELLER PRISAR DU DJÄVULEN MED DINA KLAGOMÅL? 
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