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Część 4

Gdy idziesz przez ogień (Daniel 3)

Witam ponownie w naszym studium dotyczącym Księgi Daniela. W poprzednim odcinku
omówiliśmy  Daniela  2.  W  tamtym  rozdziale  Bóg  dał  Danielowi  i  jego  trzem  przyjaciołom
interpretację snu, jaki zakłopotał króla Nabuchodonozora. Daniel opowiedział królowi i to, co było
we śnie,  i  jaka  jest  jego interpretacja.  Król  uwielbił  Boga za  tę  interpretację.  Uczynił  Daniela
najwyższym  urzędnikiem  na  swoim  dworze,  a  trzem  przyjaciołom  Daniela  dał  władzę  nad
Babilonem.

W tym nauczaniu przyjrzymy się trzeciemu rozdziałowi Daniela. Zaczynamy. W Danielu 3
król Nabuchodonozor czyni „posąg” i wymaga od swoich urzędników, by się przed nim (posągiem)
kłaniali. Szadrak, Meszak i Abed-Nego odmawiają kłaniania się posągowi i dlatego król wrzuca ich
do ognistego pieca.  Jednakże  Bóg chroni  ich  przed  płomieniami  i  wychodzą  z  tego  pieca  bez
uszczerbku. Następnie król wielbi Jahwe za ten cudowny ratunek, jaki zapewnił Swoim wiernym
sługom i wywyższa tych trzech mężów do jeszcze większej pozycji.

Co to był za posąg, jaki uczynił król? Opisany jest w wersecie 1.

Daniel 3:1
Król Nabuchodonozor wykonał złoty posąg o wysokości sześćdziesięciu łokci i 
szerokości sześciu łokci i postawił go na równinie Dura w prowincji Babilonu.

Jest tam to samo słowo „posąg”, jakie zostało użyte w Danielu 2, przy opisie ludzkiego
posągu, jaki Nabuchodonozor zobaczył w swoim śnie. Wydaje się rozsądne przyjąć, że ten posąg
był podobny. Posąg osoby. Wszelako babilońskie bożki zwykle były umieszczane w środku, nie
stawiane  na  zewnątrz.  Zwykle  były  też  znacznie  mniejsze.  Sześćdziesiąt  łokci,  czyli  jakieś  30
metrów, byłoby niesłychaną wysokością jak na starożytny świat. Kolos z Rodos, największy znany
posąg  starożytności,  miał  70  łokci  wysokości.  Byłoby  to  niezwykłe  dla  Nabuchodonozora,  by
stawiać  ludzki  posąg  o  porównywalnej  wielkości.  Jeśli  posąg  nie  miał  ludzkiej  postaci,  inną
możliwością jest to, że była to stela. Czyli płyta lub obelisk, który zawierał dokonania króla. Jeśli
była  to  olbrzymia  stela  lub  podobny  pomnik,  który  przedstawiał  dokonania  Nabuchodonozora,
wtedy Nabuchodonozor miałby dobry powód, by wymagać od swoich urzędników, aby się przed
nim  kłaniali.  Widzicie,  w  594  roku  p.n.e.  grupa  Babilończyków  zbuntowała  się  przeciwko
Nabuchodonozorowi  i  została  ona  srodze  ukarana.  Nie  wiemy,  kiedy  dokładnie  działy  się
wydarzenia z Daniela 3, ale gdy miało to miejsce po tym buncie, a posąg był symbolem rządów
Nabuchodonozora, wtedy by to mogło wyjaśniać, dlaczego król tak nalegał, aby wszyscy kłaniali
się  posągowi.  Mógł  to  być  test  lojalności  urzędników,  by  sprawdzić,  czy  popierają
Nabuchodonozora, czy jego przeciwników. Odmowa pokłonienia się mogłaby być traktowana jako
akt zdrady w czasach, gdy król starał się wykorzenić niewierność urzędników w swoim królestwie.
Mimo że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki to był posąg ani dlaczego król go postawił, jasne
jest, że chciał, by każdy się dostosował i pokłonił temu posągowi.

Daniel 3:2-7
Wtedy król Nabuchodonozor rozesłał posłów, aby zebrali książąt, starostów, 
dowódców, sędziów, skarbników, prawników, urzędników i wszystkich przełożonych 
prowincji, by przyszli na poświęcenie posągu, który wystawił król Nabuchodonozor. 
Wtedy zgromadzili się książęta, starostowie, dowódcy, sędziowie, skarbnicy, prawnicy, 
urzędnicy i wszyscy przełożeni prowincji na poświęcenie posągu, który wzniósł król 
Nabuchodonozor; i stanęli przed posągiem, który wystawił Nabuchodonozor. A herold 



zawołał donośnym głosem: Rozkazuje się wam, ludy, narody i języki; W chwili gdy 
usłyszycie dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psałterionu, cymbałów i wszelkiego 
instrumentu muzycznego, macie paść i oddać pokłon złotemu posągowi, który wystawił
król Nabuchodonozor. A kto nie upadnie i nie odda pokłonu, zostanie w tej samej 
godzinie wrzucony do pieca rozpalonego ogniem. W chwili więc, gdy wszyscy ludzie 
usłyszeli dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psałterionu i wszelkich instrumentów 
muzycznych, upadli wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki i oddali pokłon złotemu 
posągowi, który wystawił król Nabuchodonozor.

Usłuchanie dekretu króla było dla Szadraka, Meszaka i Abed-Nego nie do pomyślenia. Bóg
wyraźnie zabrania Swoim ludziom oddawania czci rzeźbionym posągom, jak to jest powiedziane w
2 Mojżeszowej 20:4-6.

Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny 
czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi ani co jest w wodach 
pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani nie będziesz im służył, bo ja jestem 
Jahwe, twój Bóg, Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do 
trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; a okazujący miłosierdzie
tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań.

Jak to omówiliśmy przy Danielu 1, czczenie rzeźbionych posągów było jedną z głównych
przyczyn, dla jakich Żydzi znaleźli się w Babilonie. Szadrak, Meszak i Abed-Nego nie zamierzali
popełniać tych samych błędów, co ich ojcowie. Byli posłuszni i wierni Bogu. Jednak byli także
obcymi  w  Babilonie,  którzy  dość  szybko  wspięli  się  po  szczeblach  politycznej  władzy.  A  to
sprawiło,  że  inni  babilońscy  oficjele  pozazdrościli  im  tego.  Ich  wiara  dawała  teraz  ich
przeciwnikom doskonałą sposobność na pozbycie się ich.

Daniel 3:8-12
Dlatego w tym czasie przyszli niektórzy Chaldejczycy i złożyli skargę przeciwko 
Żydom. Mówili do króla Nabuchodonozora: Królu, żyj na wieki! Ty, królu, wydałeś 
dekret, aby każdy człowiek, który usłyszy dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, 
psałterionu, cymbałów i wszelkich instrumentów muzycznych, upadł i oddał pokłon 
złotemu posągowi; a kto by nie upadł i nie oddał pokłonu, aby został wrzucony do pieca
rozpalonego ogniem. Znaleźli się jednak niektórzy Żydzi, których ustanowiłeś nad 
sprawami prowincji Babilonu: Szadrak, Meszak i Abed-Nego. Ci mężczyźni 
zlekceważyli twój dekret, królu. Nie chwalą twoich bogów i nie oddają pokłonu 
złotemu posągowi, który wystawiłeś.

Jak  wspomnieliśmy  wcześniej,  wydarzenie  to  mogło  mieć  miejsce  po  tym,  jak
Nabuchodonozor doświadczył rebelii. Zatem cała ta rzecz zmuszania urzędników do pokłonienia
się posągowi, mogła być testem lojalności. Dla tych trzech mężów odmowa pokłonu była nie tylko
pogardą dla babilońskiej religii, lecz mogła być także widziana jako zagrożenie dla samego króla.
Oczywiście odmowa pokłonienia się posągowi nie miała nic wspólnego z lojalnością wobec króla.
Nie zamierzali obalić rządów, ani też okazać braku szacunku Nabuchodonozorowi. Dla nich była to
sprawa uhonorowania Boga, który jest większy niż jakikolwiek ziemski król. Czytajmy dalej.

Daniel 3:13-15
Wtedy Nabuchodonozor we wściekłości i gniewie rozkazał przyprowadzić Szadraka, 
Meszaka i Abed-Nego; przyprowadzono więc ich przed króla. I zwrócił się do nich 
Nabuchodonozor, i zapytał ich: Czy to prawda, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie
czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłem? 
Teraz więc bądźcie gotowi, aby w chwili, gdy usłyszycie dźwięk trąby, fletu, harfy, 



sambuki, psałterionu, cymbałów i wszelkich instrumentów muzycznych, upaść i oddać 
pokłon posągowi, który wykonałem. Jeśli nie oddacie pokłonu, zostaniecie w tej samej 
godzinie wrzuceni do środka pieca rozpalonego ogniem, a kim jest ten Bóg, który by 
mógł was wyrwać z mojej ręki?

Tutaj król bezpośrednio stawia tym mężom test. Pokłonią się posągowi albo zostaną spaleni
żywcem. Jaką podejmą oni decyzję? Pamiętacie, w rozdziale 1 Daniel i jego przyjaciele znaleźli się
w podobnej  sytuacji.  Powiedziano  im,  że  mają  jeść  królewskie  jedzenie,  co  oznaczało  branie
udziału  w  kulcie  bałwanów.  W  tamtym  przypadku  udało  im  się  taktownie  wynegocjować  z
Babilończykami  i  dojść  do  kompromisu,  pozwalającego  im  służyć  swemu Bogu  i  sprawić,  że
Babilończycy  byli  zadowoleni.  Tutaj  jednakże  mamy  sytuację,  gdzie  żadne  negocjacje  nie
zadziałają.  Nie  może  tu  być  żadnego  kompromisu.  Nie  ma  możliwości,  by  wszyscy  byli
zadowoleni. Mogą albo pokłonić się posągowi i pohańbić Boga, albo nie pokłonić się i pohańbić
króla.

Dzisiaj wierzący wolą sytuację z Daniela 1, gdzie możemy trwać w swoich przekonaniach i
równocześnie zachować dobre relacje z niewierzącym światem wokół nas. Najlepiej,  abyśmy w
naszym życiu nie czuli zagrożenia, a nasza lojalność nie była kwestionowana, gdy sobie żyjemy
życiem wiary i posłuszeństwem wobec Boga. Co jednak powinniśmy zrobić, gdy nasze życie jest
zagrożone,  a  nasza  lojalność  kwestionowana?  Czy  powinniśmy  się  poddać  niesprawiedliwym
żądaniom tego świata, byśmy mogli żyć dalej lub trwać w „łaskawości króla”? Czy też mamy być
lojalni wobec Boga? Nawet jeśli kosztuje nas to nasz status społeczny, a nawet nasze własne życie?
Czytajmy dalej, a dowiemy się.

Daniel 3:16-18
Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli królowi: Nabuchodonozorze, my się nie 
martwimy tym, co odpowiedzieć. Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z 
pieca rozpalonego ogniem i z twojej ręki. Czy wyrwie nas, królu, czy nie wyrwie, niech 
ci będzie wiadomo, królu, że nie będziemy chwalić twoich bogów ani nie oddamy 
pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś.

Odpowiedź tych trzech mężów jest definitywna. Nie boją się króla. Bóg potrafi uwolnić ich
z jego ręki. Ale nawet jeśli ich nie uwolni i pójdą na śmierć, to dla nich wciąż lepiej służyć Bogu.
Cóż to za zachęcająca odpowiedź. Bóg jest znacznie potężniejszy od mocy tego świata, więc nie
musimy się martwić o to, czy uwolni nas od prześladowania w tym życiu. On potrafi znacznie
więcej niż to, bo Boże Królestwo jest wieczne i ostatecznie On zwycięży, bez względu na to, jakie
zagrożenia napotykamy w tych tymczasowych królestwach tego świata. Jakub 1:12 tak mówi:

Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma 
koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.

Tą  koroną  życia,  o  jakiej  mówi  Jakub,  to  życie  wieczne,  jakie  otrzymujemy  po  naszej
śmierci. Życie, które przewyższa trudy i zło, jakie musimy znosić w tym życiu.

Objawienie 2:10 mówi:
Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, 
abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż 
do śmierci, a dam ci koronę życia.

Szadrak, Meszak i Abed-Nego nie obawiali się, bo wiedzieli, że ich życie tak naprawdę nie
jest w rękach króla, lecz w Bożych rękach. Jeśli nawet król zniszczy ich cielesne ciała, Bóg da im
korony życia w Jego wiecznym Królestwie. Jeśli jesteśmy Bożym ludem, mamy tę samą nadzieję i
możemy  mieć  taką  samą  pewność,  jak  ci  trzej  mężowie.  Wracając  do  naszej  historii,



Nabuchodonozor  nie  potraktował  tego  wyznania  wiary  tych  mężów  za  inspirujące.  W
rzeczywistości rozwścieczył się.

Daniel 3:19-23
Wtedy Nabuchodonozor napełnił się wściekłością, tak że wyraz jego twarzy zmienił się 
wobec Szadraka, Meszaka i Abed-Nego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy 
mocniej, niż zwykle rozpalano. Najsilniejszym ludziom ze swego wojska rozkazał 
związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nego i wrzucić do pieca rozpalonego ogniem. 
Wtedy związano tych mężczyzn w ich płaszczach i ubraniach, w ich czapkach i szatach 
i wrzucono ich do środka pieca rozpalonego ogniem. Ponieważ rozkaz króla przynaglał,
a piec był bardzo rozpalony, płomień ognia zabił tych ludzi, którzy wrzucili Szadraka, 
Meszaka i Abed-Nego. A ci trzej mężowie, Szadrak, Meszak i Abed-Nego, wpadli 
związani do środka pieca rozpalonego ogniem.

Wygląda więc na to, że ci mężowie umrą za swoją wiarę. Tak jak wielu wiernych proroków
i świętych na przestrzeni dziejów, mieli oni zapłacić ostateczną cenę za swe posłuszeństwo wobec
Boga.  Lecz  Bóg  miał  inne  zamierzenia  w  tej  sytuacji.  Bóg  już  się  objawił  królowi
Nabuchodonozorowi podczas snu w Danielu 2. A teraz objawia się ponownie poprzez cud.

Daniel 3:24-25
Wtedy król Nabuchodonozor zdumiał się, powstał spiesznie i zapytał swoich doradców:
Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do środka ognia? A oni odpowiedzieli 
królowi: Prawda, królu. A on odpowiedział: Oto widzę czterech mężów rozwiązanych, 
przechadzających się pośród ognia, i nie odnoszą żadnej szkody, a wygląd czwartej 
osoby jest podobny do Syna Bożego.

Jak przy exodusie, Bóg chciał wykorzystać tę sytuację do ukazania niewierzącym ludziom
Swej  mocy.  Na  szczęście  Nabuchodonozor  nie  był  buntowniczo  uparty  jak  faraon.  Gdy  Bóg
przemówił,  Nabuchodonozor  słuchał.  Gdy widzi  tutaj,  jak  Bóg w cudowny sposób ratuje  tych
mężów od kary, cała jego wściekłość znika i chce poznać prawdę. Chce wiedzieć, co Bóg czyni.

Daniel 3:26-27
Wtedy zbliżył się Nabuchodonozor do otworu pieca rozpalonego ogniem i powiedział: 
Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, słudzy Najwyższego Boga, wyjdźcie i przyjdźcie 
tutaj. Wyszli więc Szadrak, Meszak i Abed-Nego ze środka ognia. A zgromadziwszy 
się, książęta, starostowie, urzędnicy i dowódcy króla widzieli tych mężczyzn, to, że 
ogień nie miał żadnej mocy nad ich ciałami, włosy z ich głowy nie spaliły się, ich 
płaszcze nie były zniszczone ani swąd ognia ich nie przeniknął.

Kiedy  tych  trzech  wychodzi  z  pieca,  dostrzegamy  pełny  rozmiar  tego  cudu.  Nie  tylko
mężowie są nietknięci, nietknięte są ich ubrania, nie śmierdzą nawet dymem. Ten cud jest nie tylko
zadziwiającym przykładem Bożej mocy, ale ukazuje,  w jaki sposób Bóg osądzi niegodziwych i
wyratuje prawych. Sąd Boży opisywany jest czasem jako dymiący piec. Jak w tych wersetach.

Genesis 19:28
Gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory, i całej ziemi tej równiny, zobaczył, że dym 
unosił się nad tą ziemią jak dym z pieca.

Mateusz 13:40-43
Jak więc zbiera się kąkol i spala w ogniu, tak będzie przy końcu tego świata. Syn 
Człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i 
tych, którzy popełniają nieprawość; I wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i



zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie swego 
Ojca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.

Czyli, gdy skończy się życie, niegodziwi spłoną jak chwasty wrzucone do pieca. Jak ludzie,
którzy wrzucali  do pieca  Szadraka,  Meszaka i  Abed-Nego.  Jednak w tym życiu czasami  Boży
ludzie muszą przejść przez swój własny piec. Oto przykłady.

1 Królewska 8:50-51
Przebacz swemu ludowi, który zgrzeszył przeciw tobie, i wszystkie ich występki, które 
popełnili przeciw tobie, a skłoń do miłosierdzia tych, którzy ich pojmali, aby zmiłowali 
się nad nimi. Są bowiem twoim ludem i twoim dziedzictwem, które wyprowadziłeś z 
Egiptu, z wnętrza pieca do wytopu żelaza.

Psalm 102:1-3
Jahwe, wysłuchaj mojej modlitwy i niech przyjdzie do ciebie moje wołanie. Nie 
ukrywaj przede mną swego oblicza, w dniu mego ucisku nakłoń ku mnie swego ucha; w
dniu, w którym cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj. Moje dni bowiem nikną jak dym, 
a moje kości są rozpalone jak ognisko.

Wiele razy Bóg nie ratuje Swoich ludzi, nie pozwalając wrzucić ich do pieca, lecz chroni
ich, gdy już są w piecu. Powodem, dlaczego tak postępuje, jest to, że ogień wytapia i oczyszcza
Jego ludzi. Przykład.

Izajasz 48:10
Oto wytapiałem cię, ale nie jak srebro; wybrałem cię w piecu utrapienia.

Zachariasz 13:8-9
I stanie się na całej ziemi, mówi Jahwe, że dwie części w niej zostaną wycięte i zginą, a 
trzecia część pozostanie w niej. I przeprowadzę tę trzecią część przez ogień i oczyszczę 
ich, jak się czyści srebro, wypróbuję ich, jak się próbuje złoto. Będą wzywali mego 
imienia, a ja ich wysłucham. Powiem: Ty jesteś moim ludem, a on powie: Jahwe jest 
moim Bogiem.

Przypowieści 17:3
Tygiel dla srebra, piec dla złota, ale serca bada Jahwe.

Jakub pisze, że te testy czynią nas, cytat: doskonałymi i zupełnymi, niemającymi żadnych
braków. Bóg przeprowadza nas  przez ogień  i  przetapia  nas  w tym życiu,  byśmy nie  mieli  już
żadnych zanieczyszczeń do spalenia, gdy wejdziemy do następnego życia. W rzeczywistości, gdy
jesteśmy wierni Bogu, to gdy tam wejdziemy, nie będziemy nawet śmierdzieć dymem. Jedną ważną
rzeczą na temat tych testów jest to, że Bóg nie pozwala, byśmy przechodzili je sami. Jak Bóg był z
nimi, z Szadrakiem, Meszakiem i Abed-Nego, On będzie z nami, gdy my będziemy przechodzić
przez swój oczyszczający ogień.

Izajasz 43:1-3
Ale teraz tak mówi Jahwe, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: 
Nie bój się, bo cię odkupiłem i wezwałem cię po imieniu; jesteś mój. Gdy pójdziesz 
przez wody, będę z tobą, jeśli przez rzeki, one cię nie zaleją. Gdy pójdziesz przez ogień,
nie spłoniesz i płomień cię nie spali. Ja bowiem jestem Jahwe, twoim Bogiem, Świętym
Izraela, twoim Zbawicielem.

Dokończmy rozdział trzeci Daniela.



Daniel 3:28-30
Wtedy Nabuchodonozor powiedział: Błogosławiony niech będzie Bóg Szadraka, 
Meszaka i Abed-Nego, który posłał swego Anioła i wyrwał swoje sługi, którzy mu 
ufali, którzy nie posłuchali słowa króla, ale oddali swe ciała, aby nie służyć ani 
oddawać pokłonu żadnemu bogu oprócz swego Boga. Dlatego wydaję taki dekret: 
Ktokolwiek ze wszelkiego ludu, narodu i języka wypowie bluźnierstwo przeciwko 
Bogu Szadraka, Meszaka i Abed-Nego, zostanie rozsiekany na kawałki, a jego dom 
zamieniony w gnojowisko, gdyż nie ma innego Boga, który mógłby wyrwać jak ten. 
Wtedy król wywyższył Szadraka, Meszaka i Abed-Nego w prowincji Babilonu.

Czyli Szadrak, Meszak i Abed-Nego rozpoczynają ten rozdział od wściekłości króla, lecz
kończą  go,  będąc pod łaską  króla.  Nabuchodonozor  idzie  tak  daleko,  że  ogłasza,  iż  nie  wolno
bluźnić ich Bogu. Wszystko kończy się znacznie lepiej, niż zapowiadało.

Jeśli nas spotykają takie testy, ultimatum tyranów, którzy żądają, byśmy nie słuchali Boga,
lecz słuchali ich, możemy wtedy spojrzeć na tę historię, jako przykład tego, co powinniśmy robić.
Musimy być posłuszni  wiecznemu Królowi  wiecznego Królestwa,  a  nie  śmiertelnemu królowi,
którego królestwo pewnego dnia rozpadnie  się  w proch.  Czasami Bóg da nam łaskę w oczach
tyrana i nie będziemy musieli iść do pieca. Czasami pójdziemy do pieca i przeżyjemy, jak poszli i
przeżyli Szadrak, Meszak i Abed-Nego. A czasami Bóg pozwoli tyranom na zniszczenie naszych
ziemskich ciał. Nieważne jaka sytuacja nastanie, to wszystko jest uwzględnione w Bożym planie.
Czy Bóg zachowa nas, gdy będziemy przetapiani w ogniu, czy też zawezwie nas do wiecznego
domu, On wszystko ma w kontroli. Nie musimy się bać mocy ludzi.

Psalm 56:11 mówi:
Bogu ufam, nie będę się bał tego, co mi może uczynić człowiek.

W następnym odcinku tej serii omówimy czwarty rozdział Daniela. Mam nadzieję, że się
zobaczymy.

Mamy nadzieję, że to nauczanie było dla was błogosławieństwem.
Pamiętajcie, wszystko badajcie.
Szalom.

tłumaczenie – Bogusław Kluz


