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� Texty na tento týden – Daniel 3 
 

� Základní verš 
„Jestliže náš B�h, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých ru-
kou, králi, vysvobodí nás.“ (Da 3:17) 
 

   „�ty�i mládenci napln�ní Duchem svatým vyjád�ili p�ed celým národem svou víru, že ten, komu slouží, je 

jediný pravý a živý B�h. Takový projev jejich vlastní víry byl v souladu s principy, kterými se �ídili. Aby-

chom p�esv�d�ili pohany o moci a velikosti živého Boha, musíme jako jeho služebníci projevit svou úctu 

v��i Bohu. Pot�ebujeme ukázat, že B�h je objektem našeho obdivu a uctívání a že nic, dokonce ani snaha 

zachránit si život, nás nep�ivede ani k náznaku ústupku v��i modlá�ství. Taková nau�ení mají p�ímý a pod-

statný vliv na naši zkušenost v posledních dnech.“ (HP 149) 

   Mohlo by se nám zdát, že hrozba smrti byla aktuální jen v minulosti, v dob�, kdy byli lidé pov�r�iví         

a zastávali nev�decké názory. Ale Písmo zjevuje, že také v dob� konce, v našem „moderním“ sv�t�, se        

v celosv�tovém m��ítku bude dít n�co podobného. P�íb�h o mládencích v ohnivé peci nám proto m�že 

pomoci porozum�t podstat� problém�, kterým budou Boží v�rní �elit. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Zlatá socha 
- Výzva k uctivání 
- Zkouška ohn�m 
- �tvrtý muž 
- Tajemství silné víry 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 19. ledna – Zlatá socha 
Da 3:1.4-6  „1Král Nebúkadnesar dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla šedesát loket a ší�ka šest 
loket. Postavil ji na pláni Dúra v babylónské krajin�. 
4Hlasatel mocn� volal: „Porou�í se vám, lidé r�zných národností a jazyk�: 5Jakmile uslyšíte hlas rohu, 
flétny, citery, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástroj�, padnete a pokloníte se p�ed zlatou 
sochou, kterou postavil král Nebúkadnesar. 6Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do 
rozpálené ohnivé pece.““ 
Da 3:2.3.7  „2Král Nebúkadnesar poslal pro satrapy, zemské správce a místodržitele, poradce, správce pokladu, soudce, 
vysoké ú�edníky a všechny zmocn�nce nad krajinami, aby p�išli k posv�cení sochy, kterou král Nebúkadnesar postavil. 
3Tehdy se shromáždili satrapové, zemští správcové a místodržitelé, poradci, správcové pokladu, soudcové, vysocí ú�ední-
ci a všichni zmocn�nci nad krajinami k posv�cení sochy, kterou král Nebúkadnesar postavil. Stáli proti soše, kterou 
postavil Nebúkadnesar. … 7Proto v ur�enou dobu, jakmile všichni lidé uslyšeli hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny        
a rozmanitých strunných nástroj�, všichni lidé r�zných národností a jazyk� padli a klan�li se p�ed zlatou sochou, kterou 
král Nebúkadnesar postavil.“ 
 

PO 20. ledna – Výzva k uctivání 
Da 3:8-12  „8V té dob� p�išli muži hv�zdopravci a udali Judejce. 9Hlásili králi Nebúkadnesarovi: „Králi, 
nav�ky bu� živ! 10Ty jsi, králi, vydal rozkaz, aby každý �lov�k, až uslyší hlas rohu, flétny, citery, harfy, 
loutny a dud a rozmanitých strunných nástroj�, padl a poklonil se p�ed zlatou sochou. 11Kdo nepadne     
a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnivé pece. 12Jsou zde muži Judejci, které jsi pov��il sprá-
vou babylónské krajiny, Šadrak, Méšak a Abed-nego. Tito muži nedbají, králi, na tv�j rozkaz, tvé bohy 
neuctívají a p�ed zlatou sochou, kterou jsi postavil, se neklan�jí.““ 
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�T 23. ledna – Tajemství silné víry 
Da 3:16-18  „16Šadrak, Méšak a Abed-nego odpov�d�li králi: „Nebúkadnesare, nám není t�eba dávat ti 
odpov��. 17Jestliže náš B�h, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece        
i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. 18Ale i kdyby ne, v�z, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a p�ed 
zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme.““ 
Žd 11:1.2.39.40  „1V��it Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. 
2K takové ví�e p�edk� se B�h p�iznal svým sv�dectvím. 
39A ti všichni, a�koliv osv�d�ili svou víru, nedo�kali se spln�ní toho, co bylo zaslíbeno, 40nebo� B�h, který 
zamýšlel pro nás n�co lepšího, necht�l, aby dosáhli cíle bez nás.“ 
 

PÁ 24. ledna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Je velmi d�ležité, abychom si z událostí, které se odehrály na pláni Dúra, vzali pou�ení. V dnešní dob� 

budou Boží služebníci ponižováni a zneužíváni t�mi, jejichž srdce je plné závisti a fanatizmu. Nejv�tší 

nenávist pak bude namí�ena proti lidem, kte�í v souladu se �tvrtým p�ikázáním sv�tí sobotu. Dokonce vyjde 

všeobecné na�ízení, podle kterého všichni takoví zaslouží trest smrti. V této situaci je nutné, aby Boží lid dal 

jasn� najevo, že jej nic nep�im�je k tomu, aby ud�lal jakýkoli ústupek a p�ijal falešné náboženství. T�m, 

jejichž srdce je cele odevzdáno Bohu, budou lidská na�ízení p�ipadat v porovnání s Božím slovem zcela 

bezvýznamná. Z�stanou v�rní pravd� i za cenu ztráty vlastního života.“ (PK 512.513; OSU 193)) 
 

� 
 

Otázky k rozhovoru 
1. Uvažujte o textu 1Pt 1,3–9. Pro� B�h n�koho zachránil, a druhé ne? M�že se stát, že nyní nedostaneme 
odpov�� na podobné otázky? Pro� se pot�ebujeme nau�it d�v��ovat v Boží dobrotu navzdory zklamáním     
a skute�nosti, že ne vždy jsme sv�dky zázra�né záchrany? 
1Pt 1:3-9  „3Veleben bu� B�h a Otec Pána našeho Ježíše Krista, nebo� nám ze svého velikého milosrdenství dal vzk�íše-
ním Ježíše Krista nov� se narodit k živé nad�ji. 4D�dictví nehynoucí, neposkvrn�né a nevadnoucí je p�ipraveno pro vás 
v nebesích 5a Boží moc vás skrze víru st�eží ke spasení, které bude odhaleno v posledním �ase. 6Z toho se radujte, i když 
snad máte ješt� nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, 7aby se pravost vaší víry, mnohem drahocenn�jší než 
pomíjející zlato, jež p�ece též bývá zkoušeno ohn�m, prokázala k vaší chvále, sláv� a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. 
8A� jste ho nevid�li, milujete ho; a� ho ani nyní nevidíte, p�ec v n�ho v��íte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí,       
9a tak docházíte cíle víry, spasení duší.“ 
 

2. Pokud by p�íb�h o t�ech mladících skon�il tím, že by v rozpálené peci sho�eli, jaké pou�ení bychom v n�m 
mohli najít? 
 

3. Podle toho, jak nyní rozumíme událostem posledních dn�, v �em bude nakonec spo�ívat podstata vn�jšího 
znamení naší v�rnosti? Jak se m�žeme p�ipravit na to, abychom obstáli v tom, co budoucnost p�inese? 
 

4. Uvažujte o textu L 16,10. Jak nám Kristova slova pomáhají pochopit, co znamená žít vírou? 
L 16:10  „Kdo je v�rný v nejmenší v�ci, je v�rný také ve velké; kdo je v nejmenší v�ci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.“ 
 

5. V �ásti na �tvrtek jsme studovali, jak d�ležitou roli hrálo Boží slovo ve služb� Ezdráše a jak usilovn� se 
ho Ezdráš snažil zprost�edkovat svému lidu. V �em je toto poznání d�ležité pro nás dnes? Pro� bychom se   
v církvi i v našich životech m�li nechat vzd�lávat a vést Božím slovem? 
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Da 3:13-15  „13Tehdy Nebúkadnesar, rozlícen a rozho��en, rozkázal p�ivést Šadraka, Méšaka a Abed-nega. Tito muži 
byli hned p�ivedeni p�ed krále. 14Nebúkadnesar se jich otázal: „Je to tak, Šadraku, Méšaku a Abed-nego, že mé bohy 
neuctíváte a p�ed zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? 15Nuže, jste ochotni v �ase, kdy uslyšíte hlas 
rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástroj�, padnout a poklonit se p�ed sochou, kterou jsem 
ud�lal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten B�h, který by vás 
vysvobodil z mých rukou!“ 
Zj 13:11-18  „11Vtom jsem vid�l jinou šelmu, jak vyvstala ze zem�: m�la dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 
12Z pov��ení té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali p�ed první šelmou, které se 
zahojila její smrtelná rána. 13A �iní veliká znamení, dokonce i ohe� z nebe nechá p�ed zraky lidí sestoupit na zem. 14Bylo 
jí dáno d�lat znamení ke cti první šelmy a svád�t jimi obyvatele zem�; rozkazuje obyvatel�m zem�, aby postavili sochu té 
šelm�, která byla smrteln� zran�na me�em, a p�ece z�stala naživu. 15Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže 
ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zem�ou všichni, kdo p�ed ní nepokleknou. 16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté        
i chudé, svobodné i otroky, aby m�li na pravé ruce nebo na �ele cejch, 17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není 
ozna�en jménem té šelmy nebo �íslicí jejího jména. 18To je t�eba pochopit: kdo má rozum, a� se�te �íslice té šelmy. To 
�íslo ozna�uje �lov�ka, a je to �íslo šest set šedesát šest.“ 
 

ÚT 21. ledna – Zkouška ohn�m 
Da 3:13-15  „13Tehdy Nebúkadnesar, rozlícen a rozho��en, rozkázal p�ivést Šadraka, Méšaka a Abed-
nega. Tito muži byli hned p�ivedeni p�ed krále. 14Nebúkadnesar se jich otázal: „Je to tak, Šadraku, Mé-
šaku a Abed-nego, že mé bohy neuctíváte a p�ed zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? 
15Nuže, jste ochotni v �ase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých strun-
ných nástroj�, padnout a poklonit se p�ed sochou, kterou jsem ud�lal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodi-
nu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten B�h, který by vás vysvobodil z mých rukou!““ 
Ex 20:3-6  „3Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 4Nezobrazíš si Boha zpodobením ni�eho, co je naho�e na nebi, dole na 
zemi nebo ve vodách pod zemí. 5Nebudeš se ni�emu takovému klan�t ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tv�j B�h, B�h 
žárliv� milující . Stíhám vinu otc� na synech do t�etího i �tvrtého pokolení t�ch, kte�í m� nenávidí, 6ale prokazuji milosr-
denství tisíc�m pokolení t�ch, kte�í m� milují a má p�ikázání zachovávají.“ 
Dt 6:4  „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš B�h, Hospodin jediný.“ 
 

ST 22. ledna – �tvrtý muž 
Da 3:23-25  „23A ti t�i muži, Šadrak, Méšak a Abed-nego, padli svázaní do rozpálené ohnivé pece. 24Tu 
král Nebúkadnesar užasl a chvatn� vstal. Otázal se královské rady: „Což jsme nevhodili do ohn� t�i svá-
zané muže?“ Odpov�d�li králi: „Jist�že, králi.“ 25Král zvolal: „Hle, vidím �ty�i muže, jsou rozvázaní        
a procházejí se uprost�ed ohn� bez jakékoli úhony. Ten �tvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu.““ 
Da 3:26.27  „26I p�istoupil Nebúkadnesar k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal: „Šadraku, Méšaku a Abed-nego, 
služebníci Boha nejvyššího, vyjd�te a poj�te sem !“ Šadrak, Méšak a Abed-nego vyšli z ohn�. 27Satrapové, zemští správci 
a místodržitelé a královská rada se shromáždili, aby vid�li ty muže, nad jejichž t�ly nem�l ohe� moc; ani vlas jejich hlavy 
nebyl sežehnut, jejich plášt� nedoznaly zm�ny, ani nebyly cítit ohn�m.“ 
1K 15:12-26  „12Když se tedy zv�stuje o Kristu, že byl vzk�íšen, jak mohou n�kte�í mezi vámi �íkat, že není zmrtvýchvstá-
ní? 13Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzk�íšen ani Kristus. 14A jestliže Kristus nebyl vzk�íšen, pak je naše zv�st klamná, 
a klamná je i vaše víra, 15a my jsme odhaleni jako lživí sv�dkové o Bohu: dosv�d�ili jsme, že B�h vzk�ísil Krista, ale on jej 
nevzk�ísil, není-li vzk�íšení z mrtvých. 16Nebo� není-li vzk�íšení z mrtvých, nebyl vzk�íšen ani Kristus. 17Nebyl-li však 
Kristus vzk�íšen, je vaše víra marná, ješt� jste ve svých h�íších, 18a jsou ztraceni i ti, kte�í zesnuli v Kristu. 19Máme-li 
nad�ji v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! 20Avšak Kristus byl vzk�íšen jako první z t�ch, kdo 
zesnuli. 21A jako vešla do sv�ta smrt skrze �lov�ka, tak i zmrtvýchvstání: 22jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu 
všichni dojdou života. 23Každý v daném po�adí: první vstal Kristus, potom p�i Kristov� p�íchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. 
24Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. 25Musí totiž kralovat, 
‚dokud B�h nepodmaní všechny nep�átele pod jeho nohy‘. 26Jako poslední nep�ítel bude p�emožena smrt.“ 
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