
           

Wielu będzie szukać i wzrośnie poznanie - Daniela 12:4 (BP) 
 

 
Studium Księgi Daniela 

 

04 Księga Daniela – rozdział 3 
Niezłomna postawa towarzyszy Daniela w obliczu wezwania do bałwochwalstwa 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Bałwochwalczy posąg (60x6); zgromadzenie przywódców prowincji na uroczystość 
poświęcenia posagu 
a. (Dn 3:1) Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg o wysokości sześćdziesięciu łokci, a szerokości sześciu 
łokci i kazał go ustawić na równinie Dura w prowincji babilońskiej. (Dn 3:2) Następnie polecił król 
Nabuchodonozor satrapom, namiestnikom, rządcom, radcom, skarbnikom, sędziom, prawnikom i wszystkim 
zarządcom prowincji zebrać się  

b. i uczestniczyć w poświęceniu posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora.  
a1. (Dn 3:3) Zebrali się więc satrapowie, namiestnicy, rządcy, radcy, skarbnicy, sędziowie, prawnicy i wszyscy 
zarządcy prowincji  

b1. na poświęcenie posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora i ustawili się przed posągiem, 
który wzniósł król Nabuchodonozor. 
 

B. Szadrach, Meszach i Abed-Nego cudownie uratowani z pieca; król błogosławi Boga 

Rozkaz by paść przed posągiem - ognisty piec za niewykonanie. Wszystkie narody padają 
przed posągiem 
a. (Dn 3:4) Herold zaś obwieszczał donośnie: "Rozkaz dla was, narody, ludy, języki: (Dn 3:5) w chwili, 
gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów 
muzycznych, upadniecie na twarz i oddacie pokłon złotemu posągowi, jaki ustawił król 
Nabuchodonozor.  (Dn 3:6) Kto by nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, zostanie natychmiast 
wrzucony do rozpalonego pieca". (Dn 3:7) W chwili więc, gdy dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, 
harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, języki 
padły na twarz, oddając pokłon złotemu posągowi, jaki wzniósł król Nabuchodonozor. 

 

A 3:1-3. Bałwochwalczy posąg (60x6); 
zgromadzenie przywódców prowincji na 
uroczystość poświęcenia posągu   
 

B 3:4-12. Szadrach, Meszach i Abed-Nego 
stanowczo odmawiają złożenia pokłonowi  
przed posągiem 
 

A1 3:30. Szadrak, Meszak i Abednego 
uhonorowani przez króla 

B1 3:13-29. Trzej młodzieńcy cudownie 
uratowani z pieca przez Bożego posłańca; król 
wysławia Boga 
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Szadrk, Meszak i Abed-Nego nei wykonali rozkazu 
b. (Dn 3:8) Niektórzy Chaldejczycy przyszli jednocześnie, by oskarżyć Żydów. (Dn 3:9) Zwrócili 
się do króla Nabuchodonozora i powiedzieli: "Królu, żyj wiecznie! (Dn 3:10) Wydałeś, królu, 
rozporządzenie, by każdy, gdy usłyszy dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i 
wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadł na twarz i oddał pokłon złotemu 
posągowi. (Dn 3:11) Kto by zaś nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, miał być wrzucony do 
rozpalonego pieca. (Dn 3:12) Są tutaj jednak mężowie żydowscy, których uczyniłeś 
zwierzchnikami miasta babilońskiego, Szadrak, Meszak i Abed-Nego; mężowie ci nie liczą się z 
tobą, królu. Nie oddają czci twemu bogu ani nie oddają pokłonu złotemu posągowi, jaki 
wzniosłeś". 

 

Presja króla, by złamać ducha wiernych Żydów 
a1. (Dn 3:13) Nabuchodonozor zapłonął gniewem i rozkazał przyprowadzić Szadraka, Meszaka i Abed-
Nega. Sprowadzono więc tych mężów przed króla. (Dn 3:14) Zwrócił się do nich Nabuchodonozor i 
powiedział: "Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie 
oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który postawiłem? (Dn 3:15) Czy teraz jesteście gotowi - w 
chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju 
instrumentów muzycznych - upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie 
oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was 
wyrwać z moich rąk?" 
 

Stanowcza odpowiedź: "nie będziemy czcić twojego Boga!" 
b1. (Dn 3:16) Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla 
Nabuchodonozora: "Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. (Dn 3:17) Jeżeli nasz 
Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej 
ręki, królu. (Dn 3:18) Jeśli zaś nie, wiedz królu, że nie będziemy czcić twego boga, ani 
oddawać pokłonu złotemu posągowi, który uczyniłeś". 

 

B1. Gniew Nabuchodonozora - piec rozpalony 7 razy więcej 
a. (Dn 3:19) Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do 
Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy więcej, niż było trzeba. 
(Dn 3:20) Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-
Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca. (Dn 3:21) Związano więc tych mężów w ich płaszczach, 
obuwiu, tiarach i ubraniach i wrzucono do rozpalonego pieca. (Dn 3:22) Ponieważ rozkaz króla był 
stanowczy, a piec nadmiernie rozpalony, płomień ognia zabił tych mężów, którzy wrzucali Szadraka, 
Meszaka i Abed-Nega. 
 

Cudowny ratunek - anioł chroni Żydów 
b. (Dn 3:23) Trzej zaś mężowie, Szadrak, Meszak i Abed-Nego, wpadli związani do środka 
rozpalonego pieca. (Dn 3:24) Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. 
Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: "Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do 
ognia?" Oni zaś odpowiedzieli królowi: "Rzeczywiście, królu". (Dn 3:25) On zaś w odpowiedzi 
rzekł: "Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie 
dzieje się im nic złego; wygląd czwartego przypomina anioła". 

 

Nabuchodonozor wzywa do wyjścia z pieca - wychodzą nienaruszeni 
a1. (Dn 3:26) wtedy przystąpił Nabuchodonozor do otworu płonącego pieca i powiedział: "Szadraku, 
Meszaku i Abed-Nego, słudzy Najwyższego Boga, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj!" Szadrak, Meszak i Abed-
Nego wyszli więc z ognia. (Dn 3:27) Satrapowie, namiestnicy, rządcy i doradcy królewscy zebrali się i 
spostrzegli, że ogień był pozbawiony siły wobec ciał tych mężów, tak że nawet włos z ich głów nie 
uległ spaleniu ani ich płaszcze uszkodzeniu, ani nie dotarł do nich swąd spalenizny. 
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b1. (Dn 3:28) Nabuchodonozor powiedział na to: "Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, 
Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W Nim pokładali 
swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani 
pokłonu innemu bogu poza Nim. (Dn 3:29) Dlatego wydaję rozkaz, by bez względu na 
przynależność narodową, rodową czy język, każdy, kto by wypowiedział bluźnierstwo przeciw 
Bogu Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, został rozerwany w kawałki, a dom jego żeby stał się 
rumowiskiem. Bo nie ma innego Boga, który by mógł zapewnić ratunek jak Ten".  

 

A1. Szadrak, Meszak i Abednego uhonorowani przez króla 
(Dn 3:30) Potem król obdarzył zaszczytami Szadraka, Meszaka i Abed-Nega w mieście Babilonie. 
 


