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Z Jeruzaléma do Babylónu 

Pr�vodce studiem BIBLE I.Q2020 - verše         

Z Jeruzaléma do Babylónu Týden od 05.01. do 11.01. 

 

� Texty na tento týden – Daniel 1 
 

� Základní verš 
„A B�h dal t�m �ty�em jinoch�m v�d�ní a zb�hlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danie lovi dal 
nadto porozum�t všem vid�ním a sn�m.“ (Da 1:17) 
 

   Bible se nezdráhá ukázat i slabosti a nedostatky padlého lidstva. Po�ínaje Gn 3. Kapitolou Písmo opako-
van� p�ipomíná lidskou h�íšnost a její smutné d�sledky. Sou�asn� však m�žeme pozorovat také životy         
a jednání lidí, kte�í prokazují mimo�ádnou v�rnost Bohu dokonce i tehdy, když musí �elit silnému tlaku, aby 
se jí vzdali. Velmi z�eteln� m�žeme p�íklady takové v�rnosti vid�t v knize Daniel. 
   P�i studiu knihy Daniel však m�jme na pam�ti, že skute�ným hrdinou knihy je B�h. N�kdy se natolik 
zam��ujeme na p�íb�hy, které zd�raz�ují v�rnost Daniela a jeho p�átel, že m�žeme zapomenout vyzvednout 
v�rnost toho, který je vedl, žehnal jim a chránil je, když byli konfrontováni s mocí a lákadly Babylónu. 
Z�stat v�rný – to m�že být velkou výzvou i v naší domovin�, natož když jsme vystaveni tlaku cizí zem�, 
odlišné kultury a neznámého náboženství. Hlavní lidští hrdinové t�chto p�íb�h� však zvládli nástrahy, se 
kterými se setkali, protože podobn� jako apoštol Pavel mohli �íci „vím, komu jsem uv��il“ (2Tm 1,12).      
A práv� Bohu z�stali ve svých zkouškách v�rní. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Boží svrchovanost 
- Víra pod tlatem 
- Pevné rozhodnutí 
- Bezchybní a hezcí 
- Záv�re�ná zkouška 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 5. ledna – Boží svrchovanost 
Da 1:1.2  „1Ve t�etím roce kralování Jójakíma, krále judského, p�itáhl Nebúkadnesar, babylónský král,    
k Jeruzalému a oblehl jej. 2Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jójakíma a �ást nádob 
Božího domu. Nebúkadnesar je dopravil do zem� Šineáru, do domu svého božstva; nádoby dal dopravit 
do klenotnice svého boha.“ 
Gn 11:2.4.9  „2Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru plá� a usadili se tam. … 4Nato �ekli: „Nuže, vybudujme si 
m�sto a v�ž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si u�iníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“ … 9Proto se jeho jméno 
nazývá Bábel (to je Zmatek) , že tam Hospodin zmátl �e� veškeré zem� a lid rozehnal po celé zemi.“ 
2Kr 21:10-16  „10Ale Hospodin mluvil skrze své služebníky proroky: 11„Protože se judský král Menaše dopouští t�chto 
ohavností, horších, než jakých se dopoušt�li p�ed ním Emorejci, že svedl k h�íchu svými hnusnými modlami též Judu, 
12toto praví Hospodin, B�h Izraele: Hle, já uvedu zlo na Jeruzalém a na Judu. Každému, kdo o tom uslyší, bude znít         
v obou uších. 13Nad Jeruzalémem natáhnu m��icí š��ru jako nad Sama�ím a spustím olovnici jako na d�m Achab�v. 
Vydrhnu Jeruzalém, jako se vydrhne mísa, vydrhne se a p�eklopí. 14Poz�statek svého d�dictví zavrhnu, vydám je do rukou 
jeho nep�átel, v lup a plen všem jeho nep�átel�m, 15protože se dopoušt�jí toho, co je zlé v mých o�ích, a urážejí m� ode 
dne, kdy vyšli jejich otcové z Egypta, až dodnes.“ 16Také nevinné krve prolil Menaše velice mnoho, až jí naplnil Jeruza-
lém od jednoho konce k druhému. Navíc tu byl jeho h�ích, kterým svedl k h�íchu Judu, takže se dopoušt�l toho, co je zlé    
v Hospodinových o�ích.“ 
2Kr 24:18-20  „18Sidkijášovi bylo jedenadvacet let, když za�al kralovat, a kraloval v Jeruzalém� jedenáct let. Jeho matka 
se jmenovala Chamútal; byla to dcera Jirmejáše z Libny. 19Dopoušt�l se toho, co je zlé v Hospodinových o�ích, zcela tak, 
jak se toho dopoušt�l Jójakím. 20Bylo to proto, že Hospodin svým hn�vem stíhal Jeruzalém i Judu, až je od své tvá�e         
i zavrhl. Sidkijáš se vzbou�il proti babylónskému králi.“ 
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PÁ 10. ledna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Mladý Daniel a jeho spole�níci m�li v Babylón� zdánliv� více št�stí než Josef b�hem prvních let svého 
života v Egypt�. P�esto však museli i oni projít podobn� t�žkými zkouškami charakteru. Ze svých pom�rn� 
prostých judských domov� byli tito mladí muži z královského rodu p�esídleni do nejnádhern�jšího m�sta, 
na dv�r slavného monarchy. Tam se m�li p�ipravovat, aby mohli vstoupit do královských služeb. Na tomto 
p�epychovém a zkaženém dvo�e je obklopovalo mnoho pokušení. Ctitelé Hospodina se stali zajatci Babyló-
nu. Nádoby z Božího chrámu byly p�eneseny do chrám� babylónských boh� a samotný izraelský král byl 
Babyló�any uv�zn�n. Pyšní vít�zové jim stále p�ipomínali tyto skute�nosti jako d�kaz, že jejich náboženství 
a zp�sob života jsou lepší než náboženství a životní styl Žid�. 
   A p�ece v této situaci, navzdory poko�ení Izraele, B�h dal Babylónu jasný d�kaz o své svrchovanosti,        
o svatosti svých požadavk� i o spolehlivých d�sledcích poslušnosti. Toto sv�dectví podal zp�sobem, kterým 
ho jedin� p�inést lze – prost�ednictvím lidí, kte�í byli stále v�rni.“ (Ed 54; VYCH 34) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Pod�lte se spole�n� o r�zné kulturní a spole�enské výzvy, kterým jako k�es�ané �elíte. Jak je zvládáte? 
Jak na n� m�žete reagovat jako církevní spole�enství? 
 

2. Uvažujte o tom, jak snadné by bylo pro Daniela a jeho spole�níky ud�lat kompromisy ve své ví�e. Vždy� 
nakonec, Babylo�ané zvít�zili. Židovský národ byl poražen. Jaký další „d�kaz“ byl pot�ebný k tomu, aby se 
potvrdilo, že babylónští „bohové“ byli mocn�jší než B�h Izraele a že Daniel a jeho spole�níci by to m�li 
p�ijmout jako fakt? Jakých biblických pravd se mohli p�idržovat, aby p�ekonali náro�né období, které pro-
žívali? (Jr 5,19 a 7,22–34) Pro� je d�ležité znát Písmo a chápat „p�ítomnou pravdu“? 
Jr 5:19  „Až se zeptáte: ‚Pro� nám to všechno Hospodin, náš B�h, u�inil,‘ ty jim �ekneš: ‚Tak jako jste vy opustili mne    
a sloužili ve své zemi cizím boh�m, tak budete sloužit cizák�m v zemi, která nebude vaše.‘“ 
Jr 7:22-34  „22Nemluvil jsem k vašim otc�m o zápalné ob�ti a ob�tním hodu v den, kdy jsem je vyvedl ze zem� egyptské; 
žádný takový p�íkaz jsem jim nedal. 23P�ikázal jsem jim jedin� toto: ‚Poslouchejte m� a budu vám Bohem a vy budete 
mým lidem, cho�te po všech cestách, jak jsem vám p�ikázal, a povede se vám dob�e.‘ 24Ale neposlechli, své ucho nena-
klonili, žili podle zám�r� svého zarputilého a zlého srdce, obraceli se ke mn� zády, a ne tvá�í, 25a to ode dne, kdy vaši 
otcové vyšli z egyptské zem�, až dodnes. Posílával jsem k nim nep�etržit� všechny své služebníky proroky, posílal jsem je 
denn�, 26ale neuposlechli m�, své ucho nenaklonili, z�stali tvrdošíjní a jednali h�� než jejich otcové. 27Vy�ídíš jim všechna 
tato slova, ale oni t� neposlechnou, budeš k nim volat, a neodpov�dí ti. 28�ekneš jim: Toto je pronárod, který neposlouchá 
Hospodina, svého Boha, a nedá se napomenout. Ztratila se v�rnost, je od�ata od jejich úst.“ 29„Odst�ihni si vlasy svého 
zasv�cení a odho� je , zap�j na holých návrších žalozp�v, protože Hospodin zavrhl a odmrštil pokolení, na n�ž se hn�vá. 
30Judští synové se dopoušt�li toho, co je zlé v mých o�ích, je výrok Hospodin�v. V dom�, který je nazýván mým jménem, 
postavili ohyzdné modly, a tak jej poskvrnili. 31V Tófetu, který je v Údolí syna Hinómova, postavili posvátná návrší          
a spalovali své syny a své dcery ohn�m. To jsem jim nep�ikázal, ani mi to nep�išlo na mysl. 32Proto hle, p�icházejí dny, je 
výrok Hospodin�v, kdy se už nebude �íkat: ‚Tófet‘ ani ‚Údolí syna Hinómova‘, nýbrž ‚Údolí vražd�ní‘. V Tófetu se bude 
poh�bívat, a až nebude místo, 33stanou se mrtvoly tohoto lidu pokrmem nebeskému ptactvu a zemskému zví�ectvu, jež 
nikdo nevyplaší. 34Zp�sobím, že v judských m�stech a na ulicích Jeruzaléma p�estane hlas veselí, hlas radosti, hlas ženi-
cha i hlas nev�sty, nebo� zem� bude obrácena v trosky.“ 
 

3. Pro� je v�rnost d�ležitá nejen pro nás samotné, ale i pro ty, kterým je naše v�rnost sv�dectvím o charak-
teru Hospodina, jemuž se snažíme sloužit? 
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14Opatrovník je v té v�ci vyslyšel a zkusil to s nimi po deset dní. 15Po uplynutí deseti dn� se ukázalo, že 
jejich vzhled je lepší; byli statn�jší než ostatní jinoši, kte�í jedli královské lah�dky. 16Opatrovník tedy 
odnášel jejich lah�dky a víno, které m�li pít, a dával jim zeleninu. 17A B�h dal t�m �ty�em jinoch�m 
v�d�ní a zb�hlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozum�t všem vid�ním        
a sn�m.“ 
Lv 22:17-25  „17Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: 18„Mluv k Áronovi a jeho syn�m i ke všem Izraelc�m. �ekneš jim: 
Kdo by z izraelského domu nebo z t�ch, kdo p�ebývají v Izraeli jako hosté, p�inesl sv�j dar p�i r�zných svých slibech nebo 
dobrovolných závazcích a p�inesl jej jako ob�� zápalnou Hospodinu, 19aby ve vás našel zalíbení, dá samce bez vady ze 
skotu, z ovcí nebo z koz. 20Nep�inesete nic, co by m�lo vadu, nebo� byste tím nedošli zalíbení. 21Když n�kdo p�ipraví hod 
ob�ti pokojné pro Hospodina ze skotu nebo z bravu, aby splnil slib, nebo jako dobrovolný dar, pak jen ob�� bez vady 
dojde zalíbení; nesmí na ní být žádná vada. 22Nic slepého nebo polámaného �i zmrza�eného nebo v�edovitého, svrabovi-
tého �i lišejovitého nep�inesete Hospodinu a nevložíte z toho na oltá� ohnivou ob�� pro Hospodina. 23Býka nebo jehn�     
s p�íliš dlouhými nebo zakrslými údy m�žeš dát jako dobrovolný dar, ale p�i slibu nenajdou zalíbení. 24Zví�e s varlaty 
rozmá�knutými, roztlu�enými, od�íznutými nebo po�ezanými nep�inesete Hospodinu. To ve své zemi d�lat nebudete. 25Ani 
od cizince nep�inesete pokrm svému Bohu z takových zví�at , nebo� jsou porušená, mají vadu; ta vám nezískají zalíbe-
ní.““ 
Lv 21:16-24  „16Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: 17„Mluv k Áronovi: Když se v pokoleních tvého potomstva vyskytne 
muž, který by m�l n�jakou vadu, nep�iblíží se, aby p�inášel chléb svého Boha. 18Nep�iblíží se žádný muž s vadou: nikdo 
slepý nebo kulhavý nebo se znetvo�enou tvá�í nebo s n�kterým údem p�íliš dlouhým, 19nebo kdo by m�l zlomenou nohu 
nebo zlomenou ruku, 20nebo hrbatý nebo zakrn�lý nebo se skvrnou na oku nebo postižený svrabem nebo lišejem nebo       
s rozdrcenými varlaty. 21Nikdo z potomstva kn�ze Árona, kdo by m�l n�jakou vadu, se nep�iblíží, aby p�inášel ohnivé 
ob�ti Hospodinovy. Má vadu, nep�iblíží se, aby p�inášel chléb svého Boha. 22Chléb svého Boha z velesvatých i svatých 
dar� smí jíst. 23Ale nesmí p�istupovat k opon� a nep�iblíží se k oltá�i, nebo� má vadu, aby neznesv�til prostory mé svaty-
n�. Já jsem Hospodin, já je posv�cuji.“ 24Mojžíš to vyhlásil Áronovi, jeho syn�m a všem Izraelc�m.“ 
Ga 2:19.20  „19Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem uk�ižován spolu s Kris-
tem, 20nežiji už já, ale žije ve mn� Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve ví�e v Syna Božího, který si mne zamiloval     
a vydal sebe samého za mne.“ 
Mt 16:24-26  „24Tehdy �ekl Ježíš svým u�edník�m: „Kdo chce jít za mnou, zap�i sám sebe, vezmi sv�j k�íž a následuj 
mne. 25Nebo� kdo by cht�l zachránit sv�j život, ten o n�j p�ijde; kdo však ztratí sv�j život pro mne, nalezne jej. 26Jaký 
prosp�ch bude mít �lov�k, získá-li celý sv�t, ale sv�j život ztratí? A za� získá �lov�k sv�j život zp�t?“ 
2K 4:15-18  „15To všechno je kv�li vám, aby se milost ve mnohých hojn� rozmáhala, a tak p�ibývalo i dík� k sláv� Boží. 
16A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnit�n� se den ze dne obnovujeme. 17Toto krátké a lehké soužení 
p�sobí p�enesmírnou váhu v��né slávy 18nám, kte�í nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je do�asné, 
neviditelné však v��né.“ 
 

�T 9. ledna – Záv�re�ná zkouška 
Da 1:17-21  „17A B�h dal t�m �ty�em jinoch�m v�d�ní a zb�hlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. 
Danielovi dal nadto porozum�t všem vid�ním a sn�m. 18Po uplynutí doby, kdy podle králova na�ízení m�li 
být p�edvedeni, p�ivedl je velitel dvo�an� p�ed Nebúkadnesara. 19Král s nimi rozmlouval a žádný mezi 
nimi nebyl shledán takový jako Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš. Proto stávali p�ed králem. 20Pokud 
šlo o porozum�ní moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že desetkrát p�ed�í všechny v�štce a 
zaklína�e, kte�í byli v celém jeho království. 21A Daniel tam z�stal až do prvního roku vlády krále Kýra.“ 
Jb 38:36  „Kdo dal ibisovi moudrost a kohoutovi rozum?“ 
P� 2:6  „Nebo� moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.“ 
Jk 1:5  „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, a� prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez vý�itek, a bude mu 
dána.“ 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 

 
                                    

�  0    2 

  JERRY  

Z Jeruzaléma do Babylónu 

Pr�vodce studiem BIBLE I.Q2020 - verše         

Z Jeruzaléma do Babylónu Týden od 05.01. do 11.01. 

 

Jr 3:11-13  „11Hospodin mi �ekl: „Izraelská odpadlice je spravedliv�jší než ta v�rolomnice judská. 12Jdi a provolej 
sm�rem k severu tato slova: Navra� se, izraelská odpadlice, je výrok Hospodin�v, já se na vás neosopím, nebo� jsem 
milosrdný, je výrok Hospodin�v, nechovám hn�v nav�ky. 13Poznej však svou nepravost, dopustila ses nev�ry v��i Hospo-
dinu, svému Bohu, zam��ila jsi své cesty k boh�m cizím, pod kdejaký zelený strom, mne jsi neposlouchala, je výrok Hos-
podin�v.“ 
 

PO 6. ledna – Víra pod tlatem 
Da 1:3-6  „3Pak rozkázal král Ašpenazovi, vrchnímu nad dvo�any, aby p�ivedl z Izraelc�, a to z králov-
ského potomstva a ze šlechty, 4jinochy bez jakékoli vady, p�kného vzhledu, zb�hlé ve veškeré moudrosti, 
kte�í si osvojili poznání, rozum�jí všemu v�d�ní a jsou schopni stávat v královském paláci a nau�it se 
kaldejskému písemnictví a jazyku. 5Král pro n� ur�il každodenní p�íd�l z královských lah�dek a z vína, 
které pil p�i svých hodech, a dal je vychovávat po t�i roky. Po jejich uplynutí m�li stávat p�ed králem.     
6Z Judejc� byli mezi nimi Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš.“ 
Da 1 „1Ve t�etím roce kralování Jójakíma, krále judského, p�itáhl Nebúkadnesar, babylónský král, k Jeruzalému a oblehl 
jej. 2Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jójakíma a �ást nádob Božího domu. Nebúkadnesar je dopra-
vil do zem� Šineáru, do domu svého božstva; nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha. 3Pak rozkázal král Ašpena-
zovi, vrchnímu nad dvo�any, aby p�ivedl z Izraelc�, a to z královského potomstva a ze šlechty, 4jinochy bez jakékoli vady, 
p�kného vzhledu, zb�hlé ve veškeré moudrosti, kte�í si osvojili poznání, rozum�jí všemu v�d�ní a jsou schopni stávat         
v královském paláci a nau�it se kaldejskému písemnictví a jazyku. 5Král pro n� ur�il každodenní p�íd�l z královských 
lah�dek a z vína, které pil p�i svých hodech, a dal je vychovávat po t�i roky. Po jejich uplynutí m�li stávat p�ed králem.  
6Z Judejc� byli mezi nimi Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš. 7Velitel dvo�an� jim zm�nil jména: Danielovi dal jméno 
Beltšasar, Chananjášovi Šadrak, Míšaelovi Méšak a Azarjášovi Abed-nego. 8Ale Daniel si p�edsevzal, že se neposkvrní 
královskými lah�dkami a vínem, které pil král p�i svých hodech. Požádal velitele dvo�an�, aby se nemusel poskvr�ovat. 
9A B�h dal Danielovi dojít u velitele dvo�an� milosrdenství a slitování. 10Velitel dvo�an� však Danielovi �ekl: „Bojím se 
krále, svého pána, který vám ur�il pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tvá�i p�epadlejší než jinoši z vašich �ad, p�ipravíte 
m� u krále o hlavu.“ 11Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého ur�il velitel dvo�an� nad Danielem, Chananjášem, 
Míšaelem a Azarjášem: 12„Zkus to se svými služebníky po deset dní. A� nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. 13Potom 
porovnáš vzhled náš a vzhled jinoch�, kte�í jedli královské lah�dky, a u�i� se svými služebníky podle toho, co uvidíš.“ 
14Opatrovník je v té v�ci vyslyšel a zkusil to s nimi po deset dní. 15Po uplynutí deseti dn� se ukázalo, že jejich vzhled je 
lepší; byli statn�jší než ostatní jinoši, kte�í jedli královské lah�dky. 16Opatrovník tedy odnášel jejich lah�dky a víno, které 
m�li pít, a dával jim zeleninu. 17A B�h dal t�m �ty�em jinoch�m v�d�ní a zb�hlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. 
Danielovi dal nadto porozum�t všem vid�ním a sn�m. 18Po uplynutí doby, kdy podle králova na�ízení m�li být p�edvedeni, 
p�ivedl je velitel dvo�an� p�ed Nebúkadnesara. 19Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako 
Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš. Proto stávali p�ed králem. 20Pokud šlo o porozum�ní moudrosti, které od nich král 
vyžadoval, shledal, že desetkrát p�ed�í všechny v�štce a zaklína�e, kte�í byli v celém jeho království. 21A Daniel tam z�stal 
až do prvního roku vlády krále Kýra.“ 
 

ÚT 7. ledna – Pevné rozhodnutí 
Da 1:8.9  „8Ale Daniel si p�edsevzal, že se neposkvrní královskými lah�dkami a vínem, které pil král p�i 
svých hodech. Požádal velitele dvo�an�, aby se nemusel poskvr�ovat. 9A B�h dal Danielovi dojít u velitele 
dvo�an� milosrdenství a slitování.“ 
Gn 1:29  „B�h také �ekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na n�mž rostou 
plody se semeny. To budete mít za pokrm.“ 
 

ST 8. ledna – Bezchybní a hezcí 
Da 1:4.14-17  „4[P�ivedl] jinochy bez jakékoli vady, p�kného vzhledu, zb�hlé ve veškeré moudrosti, kte�í 
si osvojili poznání, rozum�jí všemu v�d�ní a jsou schopni stávat v královském paláci a nau�it se kaldej-
skému písemnictví a jazyku. 
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