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Z Jeruzaléma do Babylónu
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. Počínaje Gn 3. kapitolou 
Písmo opakovaně připomíná lidskou hříšnost a její smutné důsledky. Současně však může-
me pozorovat také životy a jednání lidí, kteří prokazují mimořádnou věrnost Bohu dokonce 
i tehdy, když musí čelit silnému tlaku, aby se jí vzdali. Velmi zřetelně můžeme příklady tako-
vé věrnosti vidět v knize Daniel.

Při studiu knihy Daniel však mějme na paměti, že skutečným hrdinou knihy je Bůh. Ně-
kdy se natolik zaměřujeme na příběhy, které zdůrazňují věrnost Daniela a jeho přátel, že mů-
žeme zapomenout vyzvednout věrnost toho, který je vedl, žehnal jim a chránil je, když byli 
konfrontováni s mocí a lákadly Babylónu. Zůstat věrný – to může být velkou výzvou i v naší 
domovině, natož když jsme vystaveni tlaku cizí země, odlišné kultury a neznámého nábo-
ženství. Hlavní lidští hrdinové těchto příběhů však zvládli nástrahy, se kterými se setkali, 
protože podobně jako apoštol Pavel mohli říci „vím, komu jsem uvěřil“ (2Tm 1,12). A právě 
Bohu zůstali ve svých zkouškách věrní.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Boží svrchovanost- Víra pod tlatem- Pevné rozhodnutí- Bezchybní a hezcí- Závěrečná zkouška- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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BOŽÍ SVRCHOVANOST
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; nádo-
by dal dopravit do klenotnice svého boha. (Da 1,1.2)

Osobní studium
Kniha Daniel začíná smutnou zmínkou 
o porážce. Judské království podlehlo Nebú-
kadnesarovi a část chrámového vybavení 
byla odvezena z Jeruzaléma do země Šineá-
ru. O zemi Šineár se v Bibli mluví mimo jiné 
v souvislosti se stavbou města a věže, které 
později dostaly jméno Babylón (Gn 11,2.9). Ši-
neár je zlověstným znamením a připomíná 
jednání, které vychází z otevřené vzpoury 
vůči Bohu. A přestože se stavitelům věže ne-
podařilo dosáhnout do nebe, jak měli v plá-
nu (Gn 11,4), navenek se nám může zdát, že 
Nebúkadnesar a jeho bohové nacházející se 
v zemi Šineár přemohli Boha, který uzavřel 
smlouvu s Izraelem.

Úvodní řádky knihy Daniel však dávají 
velmi jasně najevo, že porážku Jeruzaléma 
nelze přičíst mimořádné moci babylónské-
ho krále nebo jeho bohů. Text říká, že se 
tak stalo proto, že „Panovník Hospodin mu 
[Nebúkadnesarovi] vydal do rukou judského 
krále Jójakíma...“ (Da 1,2). Už dlouho předtím 

Bůh Izraelcům oznámil, že pokud na něj 
zapomenou a poruší jeho smlouvu, pošle je 
jako zajatce do cizí země. Daniel proto věděl, 
že nad vojenskou mocí Babylónu stojí Bůh, 
který usměrňuje chod dějin. Právě jasné 
chápání Boží svrchovanosti pomáhalo těm-
to mladým mužům a dávalo jim sílu a od-
vahu čelit pokušení a tlaku, kterému byli 
v Babylóně vystaveni.

Uvažuj o textech 2Kr 21,10–16; 2Kr 24,18–20 
a Jr 3,13. Proč Bůh vydal Judsko a Jeruzalém 
do rukou Babylóňanů?

Když se my sami potýkáme s výzvami 
a pokušeními 21. století, potřebujeme nově 
pochopit Boha, který je tak jasně představen 
v knize Daniel. Na základě této knihy může-
me vnímat, že Bůh, kterého uctíváme, nejen 
svou svrchovaností ovlivňuje běh dějin, ale 
také milosrdně jedná v životech svých ná-
sledovníků, aby jim v době nouze poskytl 
potřebnou pomoc. A jak uvidíme později, to, 
co Bůh vykonal pro hebrejské zajatce, udělá 
i pro věřící v době konce, ať už budou útoky 
na ně a jejich víru jakékoliv.

Jakým výzvám elí tvá víra v sou asném období – a  už jde o útoky p icházející z tvého 
okolí, z církve nebo jsou jejich p í inou tvé vlastní povahové chyby? Jak se m žeš op ít 
o moc Boha, který ti m že pomoci p ekonat vše, co stojí v cest  tvé v rnosti a vít znému 
životu?

Aplikace

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
2Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.9Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek) , že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

-jcHB
Zvýraznění
4Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
10Ale Hospodin mluvil skrze své služebníky proroky:11„Protože se judský král Menaše dopouští těchto ohavností, horších, než jakých se dopouštěli před ním Emorejci, že svedl k hříchu svými hnusnými modlami též Judu,12toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, já uvedu zlo na Jeruzalém a na Judu. Každému, kdo o tom uslyší, bude znít v obou uších.13Nad Jeruzalémem natáhnu měřicí šňůru jako nad Samařím a spustím olovnici jako na dům Achabův. Vydrhnu Jeruzalém, jako se vydrhne mísa, vydrhne se a překlopí.14Pozůstatek svého dědictví zavrhnu, vydám je do rukou jeho nepřátel, v lup a plen všem jeho nepřátelům,15protože se dopouštějí toho, co je zlé v mých očích, a urážejí mě ode dne, kdy vyšli jejich otcové z Egypta, až dodnes.“16Také nevinné krve prolil Menaše velice mnoho, až jí naplnil Jeruzalém od jednoho konce k druhému. Navíc tu byl jeho hřích, kterým svedl k hříchu Judu, takže se dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích.

-jcHB
Zvýraznění
18Sidkijášovi bylo jedenadvacet let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Chamútal; byla to dcera Jirmejáše z Libny.19Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, zcela tak, jak se toho dopouštěl Jójakím.20Bylo to proto, že Hospodin svým hněvem stíhal Jeruzalém i Judu, až je od své tváře i zavrhl. Sidkijáš se vzbouřil proti babylónskému králi.

-jcHB
Zvýraznění
11Hospodin mi řekl: „Izraelská odpadlice je spravedlivější než ta věrolomnice judská.12Jdi a provolej směrem k severu tato slova: Navrať se, izraelská odpadlice, je výrok Hospodinův, já se na vás neosopím, neboť jsem milosrdný, je výrok Hospodinův, nechovám hněv navěky.13Poznej však svou nepravost, dopustila ses nevěry vůči Hospodinu, svému Bohu, zaměřila jsi své cesty k bohům cizím, pod kdejaký zelený strom, mne jsi neposlouchala, je výrok Hospodinův.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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VÍRA POD TLAKEM
3Pak rozkázal král Ašpenazovi, 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 moud-
rosti, 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 1,3–6)

Osobní studium
Přečti si 1. kapitolu knihy Daniel. Jakému 
tlaku byli v Babylónu vystaveni mladí muži 
jmenovaní v úvodních verších? V čem spočí-
val tento tlak a jak mohl ohrozit jejich životy 
a jejich víru?

Po příchodu do Babylónu museli čtyři 
mládenci čelit velmi vážné výzvě, která se 
týkala jejich víry a přesvědčení. Jako mla-
dé a perspektivní je vybrali pro speciální 
vzdělávání, aby mohli dobře sloužit novému 
králi. Starověcí panovníci často využíva-
li nejlepší zajatce k tomu, aby jim sloužili 
v jejich paláci. Proto bylo velmi důležité, 
aby byli loajální vůči králi a jeho bohům. Cí-
lem celého procesu převýchovy byla jaká-
si indoktrinace, která by vedla ke změně 
světonázoru. Součástí tohoto procesu byla 
i změna jmen zajatců. Nová jména nazna-
čovala, komu nyní patří a kdo určuje jejich 
osud. Přejmenováním zajatců Babylóňané 
vyjadřovali nadvládu nad nimi a nutili je, 
aby se přizpůsobili hodnotám a kultuře Ba-
bylónu. Zatímco původní jména poukazova-
la na Boha Izraele, nová jména vyjadřovala 
podřízenost cizím bohům. Kromě toho bylo 

určeno, aby se mladí zajatci stravovali podle 
babylónských zvyklostí. Jíst jídlo z králova 
stolu mělo ve starověku hlubokou symboli-
ku. Znamenalo to úplnou podřízenost králi 
a přijetí závislosti na něm. A protože takové 
jídlo bylo obvykle obětováno bohům dané 
říše, jíst jej mělo i náboženské pozadí. Bylo 
znamením přijetí králových bohů a jejich 
uctívání.

Daniel a jeho společníci se proto ocitli 
v komplikované situaci. Pokud chtěli zůstat 
věrni Bohu a nepodlehnout obrovskému tla-
ku celého babylónského systému, potřebo-
vali opravdový zázrak. Samotné město Ba-
bylón bylo symbolem obrovského úspěchu 
člověka. Krása architektury babylónského 
chrámu, visutých zahrad a řeky Eufrat, kte-
rá protékala městem, vytvářela obraz ne-
překonatelné velikosti a slávy. Daniel a jeho 
přátelé dostali nabídku kariérního růstu 
a příležitost užívat si blahobyt a prosperitu 
celého systému. Mohli se zbavit postavení 
hebrejských otroků a stát se královskými 
úředníky. Jak se rozhodnou? Udělají kom-
promisy se svými hodnotami a se svým svě-
domím, aby mohli postupovat dál – snadnou 
cestou ke slávě? 

Jak si mohli tito mladíci ospravedlnit a zd vodnit rozhodnutí ud lat kompromis se svým 
p esv d ením? V kterých oblastech svého života prožíváš (nebo jsi prožíval) podobné 
pokušení?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1Ve třetím roce kralování Jójakíma, krále judského, přitáhl Nebúkadnesar, babylónský král, k Jeruzalému a oblehl jej.2Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jójakíma a část nádob Božího domu. Nebúkadnesar je dopravil do země Šineáru, do domu svého božstva; nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha.3Pak rozkázal král Ašpenazovi, vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty,4jinochy bez jakékoli vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku.5Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek a z vína, které pil při svých hodech, a dal je vychovávat po tři roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem.6Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš.7Velitel dvořanů jim změnil jména: Danielovi dal jméno Beltšasar, Chananjášovi Šadrak, Míšaelovi Méšak a Azarjášovi Abed-nego.8Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat.9A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování.10Velitel dvořanů však Danielovi řekl: „Bojím se krále, svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu.“11Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Chananjášem, Míšaelem a Azarjášem:12„Zkus to se svými služebníky po deset dní. Ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu.13Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky, a učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš.“14Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po deset dní.15Po uplynutí deseti dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší; byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky.16Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu.17A Bůh dal těm čtyřem jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem viděním a snům.18Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nebúkadnesara.19Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš. Proto stávali před králem.20Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že desetkrát předčí všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království.21A Daniel tam zůstal až do prvního roku vlády krále Kýra.
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PEVNÉ ROZHODNUTÍ
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. (Da 1,8.9)

Osobní studium
Přečti si text Da 1,7–20. Jaké důležité princi-
py se v textu nacházejí? Jakou roli v tomto 
příběhu hraje Boží zásah a jakou lidská vůle 
a rozhodnutí?

Zdá se, že čtyři hebrejští zajatci nepro-
testovali proti svým novým babylónským 
jménům. Kromě toho, že sami mezi sebou 
používali svá stará jména, s tím zřejmě ne-
mohli udělat nic. Ale pokud šlo o stravu 
a víno z královského stolu, bylo samozřej-
mě v jejich moci rozhodnout, zda ho bu-
dou konzumovat nebo ne. Tento rozměr 
svobodné vůle je v celém příběhu velmi 
důležitý.

Pokud mohl hlavní dvořan změnit jejich 
jména, velmi pravděpodobně mohl udělat 
změny i v jejich jídelníčku. Existují minimál-
ně dva důvody, proč se mládenci rozhodli 
nejíst z královského stolu.

Prvním byla skutečnost, že královský 
pokrm mohl obsahovat nečisté maso (Lv 11). 
Druhým mohlo být, že jídla byla nejdříve 

obětována různým babylónským bohům 
a až potom je přinesli před krále. Když tedy 
Daniel jasně – bez jakýchkoli výmluv nebo 
lstí – oznámí, že jeho žádost má náboženské 
pozadí, protože jídlo z paláce by je „poskvr-
ňovalo“ (Da 1,8), v jeho požadavku zaznívá 
obrovská odvaha.

Když se blíže podíváme na vzájemnou 
komunikaci mezi Danielem a hlavním slu-
hou, všimneme si několika důležitých sku-
tečností. Zaprvé, Daniel zřejmě velmi dobře 
rozuměl těžkému postavení úředníka, proto 
navrhl zkoušku. Deset dní konzumace od-
lišné stravy mělo stačit k prokázání přínosu 
a uklidnění úředníkových obav. Zadruhé, 
Danielova jistota, že k prokázání pozitivní-
ho výsledku stačí tak krátká doba, ukazuje 
na jeho naprostou důvěru v Boha. Zatře-
tí, zmínka o stravě sestávající ze zeleniny 
a vody poukazuje na jídlo, které Bůh dal člo-
věku při stvoření (Gn 1,29). Zřejmě i to inspi-
rovalo Daniela při jeho rozhodování. Vždyť 
nakonec, co by mohlo být lepší než strava, 
kterou nám dal Bůh v ráji.

Co je tak d ležitého na Danielov  svobodné volb , která Bohu otev ela dve e, aby mohl jed-
nat mimo ádným zp sobem (Da 1,9)? Co se z toho m žeš nau it o d ležitosti tvých vlast ních 
rozhodnutí? Jak by m la tvá d v ra v Boha ovliv ovat i tvá rozhodnutí?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
7Velitel dvořanů jim změnil jména: Danielovi dal jméno Beltšasar, Chananjášovi Šadrak, Míšaelovi Méšak a Azarjášovi Abed-nego.8Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat.9A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování.10Velitel dvořanů však Danielovi řekl: „Bojím se krále, svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu.“11Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Chananjášem, Míšaelem a Azarjášem:12„Zkus to se svými služebníky po deset dní. Ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu.13Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky, a učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš.“14Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po deset dní.15Po uplynutí deseti dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší; byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky.16Opatrovník tedy odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu.17A Bůh dal těm čtyřem jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem viděním a snům.18Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nebúkadnesara.19Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš. Proto stávali před králem.20Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že desetkrát předčí všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království.

-jcHB
Zvýraznění
Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.

-jcHB
Podtržení
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BEZCHYBNÍ A HEZCÍ
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 
kaldejskému písemnictví a jazyku. 
14Opatrovník je v té v ci vyslyšel a zkusil to s nimi po deset dní. 15Po uplynutí deseti dn  se ukáza-
lo, že jejich vzhled je lepší; byli statn jší než ostatní jinoši, kte í jedli královské lah dky. 16Opa-
trovník 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. (Da 1,4.14–17)

Osobní studium
Daniela a jeho společníky vybrali, aby se stali 
královskými služebníky, protože vyhovovali 
požadavkům formulovaným králem Nebú-
kadnesarem (Da 1,3.4). Podle krále to měli být 
lidé „bez jakékoliv vady“ a „pěkného vzhle-
du“. Je zajímavé, že i oběti a také lidé sloužící 
ve svatyni měli být „bez vady“ (Lv 22,17–25; 
21,16–24). Mohlo by se zdát, že se babylónský 
král přirovnával k nejvyššímu božstvu, nebo 
dokonce k Bohu Izraele do té míry, že vyžado-
val od svých služebníků podobné kvality, jaké 
Písmo vyžaduje pro kněze a levity. 

Uvažuj o textech Ga 2,19.20; Mt 16,24–26 
a 2K 4,17. Co tyto verše říkají o věrnosti upro-
střed zkoušek a pokušení, kterým jsme vy-
staveni?

Bůh ocenil oddanost čtyř hebrejských 
zajatců a na konci jejich desetidenní zkouš-

ky vypadali zdravější a silnější než ostatní 
mladíci. Bůh dal svým čtyřem služebníkům 
„vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví 
a moudrosti“ a „Danielovi dal nadto poro-
zumět všem viděním a snům“ (Da 1,17). Ten-
to dar sehrál později v Danielově prorocké 
službě významnou roli.

Tak jako Bůh ocenil věrnost svých slu-
žebníků na babylónském dvoře, i nám dává 
moudrost, když čelíme problémům a zkouš-
kám v tomto světě. Ze zkušenosti Daniela 
a jeho přátel se můžeme naučit, že je možné 
zůstat čistými i ve zkažené společnosti. Zá-
roveň se můžeme naučit, že pokud chceme 
sloužit Bohu, nemusíme se nutně izolovat 
od společnosti a jejích kulturních vlivů. Da-
niel a jeho společníci nejen žili ve společnos-
ti plné zla, hříchu a modloslužby, ale právě 
z těchto negativních vlivů se dokázali poučit 
a zůstat věrní.

A  už žijeme kdekoliv, stojíme p ed výzvou zachovat si v rnost uprost ed kulturních a so-
ciálních vliv , které jsou v rozporu s naším systémem hodnot. Pokus se pojmenovat hlavní 
negativní vlivy spole nosti, v níž žiješ, a polož si otázku: Jak se p ed nimi mohu uchránit?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
3Pak rozkázal král Ašpenazovi, vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, 4jinochy bez jakékoli vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku.

-jcHB
Zvýraznění
17Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:18„Mluv k Áronovi a jeho synům i ke všem Izraelcům. Řekneš jim: Kdo by z izraelského domu nebo z těch, kdo přebývají v Izraeli jako hosté, přinesl svůj dar při různých svých slibech nebo dobrovolných závazcích a přinesl jej jako oběť zápalnou Hospodinu,19aby ve vás našel zalíbení, dá samce bez vady ze skotu, z ovcí nebo z koz.20Nepřinesete nic, co by mělo vadu, neboť byste tím nedošli zalíbení.21Když někdo připraví hod oběti pokojné pro Hospodina ze skotu nebo z bravu, aby splnil slib, nebo jako dobrovolný dar, pak jen oběť bez vady dojde zalíbení; nesmí na ní být žádná vada.22Nic slepého nebo polámaného či zmrzačeného nebo vředovitého, svrabovitého či lišejovitého nepřinesete Hospodinu a nevložíte z toho na oltář ohnivou oběť pro Hospodina.23Býka nebo jehně s příliš dlouhými nebo zakrslými údy můžeš dát jako dobrovolný dar, ale při slibu nenajdou zalíbení.24Zvíře s varlaty rozmáčknutými, roztlučenými, odříznutými nebo pořezanými nepřinesete Hospodinu. To ve své zemi dělat nebudete.25Ani od cizince nepřinesete pokrm svému Bohu z takových zvířat , neboť jsou porušená, mají vadu; ta vám nezískají zalíbení.“

-jcHB
Zvýraznění
16Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:17„Mluv k Áronovi: Když se v pokoleních tvého potomstva vyskytne muž, který by měl nějakou vadu, nepřiblíží se, aby přinášel chléb svého Boha.18Nepřiblíží se žádný muž s vadou: nikdo slepý nebo kulhavý nebo se znetvořenou tváří nebo s některým údem příliš dlouhým,19nebo kdo by měl zlomenou nohu nebo zlomenou ruku,20nebo hrbatý nebo zakrnělý nebo se skvrnou na oku nebo postižený svrabem nebo lišejem nebo s rozdrcenými varlaty.21Nikdo z potomstva kněze Árona, kdo by měl nějakou vadu, se nepřiblíží, aby přinášel ohnivé oběti Hospodinovy. Má vadu, nepřiblíží se, aby přinášel chléb svého Boha.22Chléb svého Boha z velesvatých i svatých darů smí jíst.23Ale nesmí přistupovat k oponě a nepřiblíží se k oltáři, neboť má vadu, aby neznesvětil prostory mé svatyně. Já jsem Hospodin, já je posvěcuji.“24Mojžíš to vyhlásil Áronovi, jeho synům a všem Izraelcům.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
19Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem,20nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

-jcHB
Zvýraznění
24Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.25Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.26Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?

-jcHB
Zvýraznění
15To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala, a tak přibývalo i díků k slávě Boží.16A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.17Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy18nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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ZÁV RE NÁ ZKOUŠKA
17A 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. 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 de-
setkrát 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. (Da 1,17–21)

Osobní studium
Uvažuj o úvodním textu. Co bylo klíčem 
k úspěchu čtyř mládenců? (Jb 38,36; Př 2,6 
a Jk 1,5)

Po třech letech strávených na „babylón-
ské univerzitě“ (Da 1 ,5) se čtyři mladí ci 
dostali před krále na závěrečný pohovor.
Nebyli jen zdravější a silnější než všich-
ni ostatní, ale převyšovali je i v pozná-
ní a moudrosti. Všichni čtyři byli přijati 
do služby králi. Nesmíme zapomenout, že 
v jejich  „poznání a moudrosti“ bylo zahrnu-
to i mnoho pohanských prvků. Mladíci se 
naučili vše, dokonce velmi dobře, a to i přes-
to, že určitě s mnoha věcmi nesouhlasili 
nebo jim nevěřili.

Nebúkadnesar se mohl domnívat, že je-
jich úspěch a dovednosti jsou výsledkem 
dobré stravy a péče v paláci a také kvalit-
ního vzdělávání, které absolvovali. Daniel 
a jeho společníci však věděli – a text to jasně 
ukazuje –, že jejich úspěch a dobrý výkon 
nesouvisí s babylónským systémem. Vše 
pocházelo od Boha. Jedná se o působivou 
ukázku toho, co Bůh může vykonat pro ty, 
kteří mu důvěřují. Nemusíme se bát mocného 

vlivu médií, vlád a dalších institucí, které by 
mohly ohrožovat naši identitu jako Božích 
dětí. Věříme-li Bohu, můžeme si být jisti, že 
nás posílí i ve složitých situacích a ochrání 
nás před špatnými vlivy. Naším úkolem je dě-
lat správná rozhodnutí – a to zejména v době, 
kdy okolní vlivy ohrožují naši víru.

Na základě první kapitoly knihy Daniel 
se o Bohu dozvídáme tyto důležité pravdy: 
(1) Bůh má pod kontrolou chod dějin. (2) Bůh 
nám dává moudrost, která nás může vést 
i v nepřátelském prostředí naší kultury nebo 
společnosti. (3) Bůh oceňuje ty, kteří mu dů-
věřují a řídí se jeho radami. 

První kapitola končí slovy: „A Daniel 
tam zůstal až do prvního roku vlády krále 
Kýra.“ (Da 1,21) Zmínka o králi Kýrovi je dů-
ležitá. Ukazuje na náznak naděje uprostřed 
těžce prožívaného vyhnanství. Kýros byl 
Bohem vyvolen, aby vysvobodil Boží lid 
a umožnil mu návrat do Jeruzaléma. A přes-
tože kapitola začíná zprávou o porážce a za-
jetí, končí nadějí na návrat domů. Takový 
je náš Bůh: i uprostřed těch nejtěžších oka-
mžiků našeho života otevírá dveře naděje, 
abychom mohli vidět slávu a radost, které 
leží za branami bolesti a utrpení.

Co t  nejvíce oslovuje na p íb hu zaznamenaném v první kapitole knihy Daniel? Pro ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Kdo dal ibisovi moudrost a kohoutovi rozum?

-jcHB
Zvýraznění
Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.

-jcHB
Zvýraznění
Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

-jcHB
Zvýraznění
5Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek a z vína, které pil při svých hodech, a dal je vychovávat po tři roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem.  

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
„Mladý Daniel a jeho společníci měli v Babylóně zdánlivě více štěstí než Josef během prv-

ních let svého života v Egyptě. Přesto však museli i oni projít podobně těžkými zkouškami 
charakteru. Ze svých poměrně prostých judských domovů byli tito mladí muži z královské-
ho rodu přesídleni do nejnádhernějšího města, na dvůr slavného monarchy. Tam se měli 
připravovat, aby mohli vstoupit do královských služeb. Na tomto přepychovém a zkaženém 
dvoře je obklopovalo mnoho pokušení. Ctitelé Hospodina se stali zajatci Babylónu. Nádoby 
z Božího chrámu byly přeneseny do chrámů babylónských bohů a samotný izraelský král byl 
Babylóňany uvězněn. Pyšní vítězové jim stále připomínali tyto skutečnosti jako důkaz, že 
jejich náboženství a způsob života jsou lepší než náboženství a životní styl Židů. 

A přece v této situaci, navzdory pokoření Izraele, Bůh dal Babylónu jasný důkaz o své 
svrchovanosti, o svatosti svých požadavků i o spolehlivých důsledcích poslušnosti. Toto svě-
dectví podal způsobem, kterým ho jedině přinést lze – prostřednictvím lidí, kteří byli stále 
věrni.“ (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 elí-

te. 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 prožívali? 
(Jr 5,19 a 7,22–34) Pro  je d ležité znát Písmo a chápat „p ítomnou pravdu“?

3. Pro  je v rnost d ležitá nejen pro nás samotné, ale i pro ty, kterým je naše v rnost 
sv dectvím o charakteru Hospodina, jemuž se snažíme sloužit?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 16:23

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Až se zeptáte: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh, učinil,‘ ty jim řekneš: ‚Tak jako jste vy opustili mne a sloužili ve své zemi cizím bohům, tak budete sloužit cizákům v zemi, která nebude vaše.‘“

-jcHB
Zvýraznění
22Nemluvil jsem k vašim otcům o zápalné oběti a obětním hodu v den, kdy jsem je vyvedl ze země egyptské; žádný takový příkaz jsem jim nedal.23Přikázal jsem jim jedině toto: ‚Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem, choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.‘24Ale neposlechli, své ucho nenaklonili, žili podle záměrů svého zarputilého a zlého srdce, obraceli se ke mně zády, a ne tváří,25a to ode dne, kdy vaši otcové vyšli z egyptské země, až dodnes. Posílával jsem k nim nepřetržitě všechny své služebníky proroky, posílal jsem je denně,26ale neuposlechli mě, své ucho nenaklonili, zůstali tvrdošíjní a jednali hůř než jejich otcové.27Vyřídíš jim všechna tato slova, ale oni tě neposlechnou, budeš k nim volat, a neodpovědí ti.28Řekneš jim: Toto je pronárod, který neposlouchá Hospodina, svého Boha, a nedá se napomenout. Ztratila se věrnost, je odťata od jejich úst.“29„Odstřihni si vlasy svého zasvěcení a odhoď je , zapěj na holých návrších žalozpěv, protože Hospodin zavrhl a odmrštil pokolení, na něž se hněvá.30Judští synové se dopouštěli toho, co je zlé v mých očích, je výrok Hospodinův. V domě, 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 ohněm. To jsem jim nepřikázal, ani mi to nepřišlo na mysl.32Proto hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: ‚Tófet‘ ani ‚Údolí syna Hinómova‘, nýbrž ‚Údolí vraždění‘. V Tófetu se bude pohřbívat, a až nebude místo,33stanou se mrtvoly tohoto lidu pokrmem nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu, jež nikdo nevyplaší.34Způsobím, že v judských městech a na ulicích Jeruzaléma přestane hlas veselí, hlas radosti, hlas ženicha i hlas nevěsty, neboť země bude obrácena v trosky.“

-jcHB
Podtržení




