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Wszyscy dobrze znamy t? histori?. Król Nebukadnesar, w?adca Babilonii zgromadzi? wszystkich liderów z jego
rozleg?ego imperium, by uczcili jego fa?szywych bogów. Król wystawi? olbrzymi, z?oty pos?g i ci liderzy –
zarz?dcy, ministrowie i urz?dnicy jego prowincji – wraz z lud?mi z jego kraju mieli przyj?? dekret króla i pok?oni? si?
temu pos?gowi. Je?eli tego nie zrobi?, czeka ich natychmiastowa ?mier?.
Szadrach, Meszach i Abednego, trzej wyj?tkowi Hebrajczycy, byli wzi?ci do niewoli i do pa?acu, wyuczeni j?zyka i
wyznaczeni jako liderzy w tym rz?dzie. Kiedy król Nebukadnesar rozkaza? wszystkim, by pok?onili si? przed tym
fa?szywym bogiem, ci trzej odmówili. Zazdro?ni liderzy natychmiast donie?li królowi, który si? rozgniewa? i kaza?
ich przywo?a?. Zagrzmia?, „Jak ?miecie wy, cz?onkowie mojego rz?du sprzeciwia? mi si?!”
W tamtych czasach przest?puj?cy dekrety króla byli wrzucani do rozpalonego pieca. Król rozkaza?, by ten piec
rozpali? siedmiokrotnie bardziej, ni? zazwyczaj i da? jeszcze raz szans? : „Szadrachowi, Meszowi i Abednegowi:
„Kto mo?e was wyrwa? z moich r?k?” Oni odpowiedzieli, „Je?eli nasz Bóg, któremu s?u?ymy, mo?e nas
wyratowa?, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej r?ki, o królu” (Daniel 3:17).
Mo?esz by? pewien, ?e ci trzej m?odzi m??czy?ni czuli ?ar rozpalonego pieca i jestem pewien, ?e nic chcieli
umiera?. Ale oni mieli niesamowit? wiar?, zaszczepion? w ich sercach przez Ducha ?wi?tego i stali nieugi?ci. Król i
?wita króla widzieli ich, jak byli zwi?zani i wrzuceni do pieca.
Wyobra? sobie ich zdumienie, kiedy zobaczyli tych m??czyzn chodz?cych wolno po rozpalonych w?glach – wraz z
czwartym Cz?owiekiem w piecu! Ich wi?zy opad?y, a oni podnie?li swoje r?ce, wielbi?c Boga! W ich kryzysie by? z
nimi Jezus i wyszli z tego ognia, jako ?wiadectwo dla wszystkich.
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