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Týden od 26. ledna do 1. únoraLekce 5

5

Od pýchy k poko e
Texty na tento týden
Daniel 4

Základní verš
„Vydal jsem rozkaz, aby ke mn  byli uvedeni všichni babylónští mudrci, aby mi sen vyložili.“ (Da 4,3)

Pýcha se někdy považuje za první hřích. Z toho, co víme, můžeme předpokládat, že poprvé 
se projevila u Lucifera, který byl andělem v nebi. Bůh říká prostřednictvím Ezechiela: „Pro 
tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu 
tě k zemi, dám tě za podívanou králům.“ (Ez 28,17)

Pýcha tedy přivedla k pádu Lucifera a ten se nyní snaží pýchou „nakazit“ také lidi. Usilu-
je postavit je proti Bohu a svést je na cestu zkázy. Všichni jsme padlé lidské bytosti a naše 
existence závisí na Bohu. Všechno naše nadání a vše pozitivní, čeho díky němu dosáhneme, 
má svůj původ jen a jen v Bohu. Jak to, že jsme tedy tak troufalí, pyšní a namyšlení, když 
celá naše existence a všechno naše jednání by ve skutečnosti mělo být naplněno pokorou 
a skromností?

Nebúkadnesarovi trvalo velmi dlouho, než pochopil skutečný význam pokory. Nadpřiro-
zený výklad snu a ani zjevení čtvrtého muže v ohnivé peci nezměnily jeho životní nasmě-
rování. Teprve když mu Bůh odňal království a postavil ho téměř na úroveň zvířete, král 
zázračně rozpoznal své skutečné postavení a svou opravdovou (ne)důležitost.

 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:- Pýcha předchází pád- Prorokova výstraha- Nejvyšší je vládcem- Pozvednutí očí k nebesům- Pokora a vděčnost- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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PÝCHA P EDCHÁZÍ PÁD
1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojen  pobýval ve svém dom , pln sv žesti ve svém paláci. 2Vid l 
jsem sen a ten m  vystrašil. P edstavy ve snu na l žku, vid ní, která mi prošla hlavou, m  naplni-
ly hr zou.
17Strom, který jsi vid l, který rostl a sílil, až jeho výška sahala k nebi a bylo ho vid t po celé zemi, 
18který m l nádherné listí a mnoho plod , na n mž byla potrava pro všechny, pod nímž bydlela 
polní zv  a v jehož v tvích p ebývali nebeští ptáci, 19jsi ty, králi, který jsi rostl a sílil. Tvá velikost 
rostla, až dosáhla k nebi, tvá vlada ská moc až na konec zem . (Da 4,1.2.17–19)

Osobní studium
Přečti si text Da 4,1–30. Co se stalo králi? Co 
bylo příčinou těchto událostí? 

Bůh dal Nebúkadnesarovi další sen, kte-
rý tentokrát král nezapomněl. Jelikož však 
babylónští experti znovu selhali, Nebúkad-
nesar si pro vysvětlení významu snu před-
volal Daniela. Král ve snu viděl velký strom, 
který dosahoval do nebe, a nebeskou bytost, 
která dala příkaz ke zničení koruny a větví 
stromu a k jeho pokácení. Zůstat měl jen 
pařez s kořeny a měla jej svlažovat nebeská 
rosa. Nebúkadnesara však musela znepoko-
jovat ta část snu, v níž nebeská bytost říkala: 
„Jeho srdce ať je jiné, než je srdce lidské, ať je 
mu dáno srdce zvířecí, dokud nad ním ne-
uplyne sedm let.“ (Da 4,13) Daniel rozpoznal 
vážnost poselství a velmi zdvořile vyjádřil 

přání, aby se tento sen raději týkal králo-
vých nepřátel. Věrně však tlumočil poselství 
vyjádřené ve snu a vysvětlil, že sen se týká 
samotného krále.

Stromy jsou v Bibli velmi často symbolem 
králů, národů a království (Ez 17 a 31; Oz 14; 
Za 11,1.2 a L 23,31). Obrovský strom proto 
dobře vystihuje namyšleného krále. Bůh 
sice dává Nebúkadnesarovi vládu a moc, ale 
král si opakovaně není schopen uvědomit, 
že všechno, co má, pochází od Boha.

Zaměř se na text Da 4,27. Čím králova slo-
va ukazují, že neporozuměl varování, které 
mu Hospodin adresoval?

Na pýše je velmi nebezpečné, že její vi-
nou zapomínáme, jak jsme ve všem závislí 
na Bohu. A ve chvíli, kdy na to zapomeneme, 
se ocitáme na velmi nebezpečné duchovní 
půdě.

eho se ti dosud ve tvém život  poda ilo dosáhnout? M žeš být na to hrdý, aniž bys byl 
pyšný? Jak správn  vyvážit hrdost a pýchu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
3Vydal jsem rozkaz, aby ke mně byli uvedeni všichni babylónští mudrci, aby mi sen vyložili.4Přišli tedy věštci, zaklínači, hvězdopravci a planetáři. Vyprávěl jsem jim sen, ale jeho výklad mi nemohli oznámit.5Konečně ke mně přišel Daniel, který má jméno Beltšasar podle jména mého boha; v něm je duch svatých bohů. Vyprávěl jsem mu sen:6Beltšasare, nejvyšší z věštců, vím, že v tobě je duch svatých bohů a že žádné tajemství ti nedělá potíže. Pověz mi výklad vidění snu, který jsem viděl.7Ve viděních, která mi prošla hlavou na mém lůžku, jsem viděl: Hle, strom stál uprostřed země, jeho výška byla obrovská.8Strom rostl a sílil, až jeho výška sahala k nebi. Bylo jej vidět od samého konce země.9Měl nádherné listí a mnoho plodů, byla na něm potrava pro všechny. Polní zvěř pod ním nalézala stín, v jeho větvích bydleli nebeští ptáci a sytilo se z něho všechno tvorstvo.10Ve viděních, která mi prošla hlavou na mém lůžku, jsem viděl: Hle, posel, a to svatý, sestupoval z nebe.11Mocně volal a nařizoval toto: ‚Skácejte strom! Osekejte mu větve! Otrhejte mu listí! Rozházejte jeho plody! Ať uteče zvěř, která byla pod ním, i ptáci z jeho větví!12Avšak pařez s kořeny ponechte v zemi, sevřený obručí z železa a bronzu, ve svěží zeleni pole; ať je skrápěn nebeskou rosou a se zvěří ať se dělí o rostliny země.13Jeho srdce ať je jiné, než je srdce lidské, ať je mu dáno srdce zvířecí, dokud nad ním neuplyne sedm let.14V rozhodnutí nebeských poslů je rozsudek, výpovědí svatých je věc uzavřená . Z toho živí poznají, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a komu chce, je dává; může nad ním ustanovit i nejnižšího z lidí.‘15Tento sen jsem viděl já, král Nebúkadnesar, a ty, Beltšasare, mi řekni jeho výklad. Žádný z mudrců mého království mi nemohl výklad oznámit. Ty však jsi toho schopen, neboť v tobě je duch svatých bohů.“16Tu Daniel, který měl jméno Beltšasar, zůstal skoro hodinu strnulý a jeho myšlenky ho plnily hrůzou. Král mu řekl: „Beltšasare, snu ani výkladu se nehroz.“ Beltšasar odpověděl: „Můj pane, kéž by sen platil tvým nepřátelům a jeho výklad tvým protivníkům.17Strom, který jsi viděl, který rostl a sílil, až jeho výška sahala k nebi a bylo ho vidět po celé zemi,18který měl nádherné listí a mnoho plodů, na němž byla potrava pro všechny, pod nímž bydlela polní zvěř a v jehož větvích přebývali nebeští ptáci,19jsi ty, králi, který jsi rostl a sílil. Tvá velikost rostla, až dosáhla k nebi, tvá vladařská moc až na konec země.20Král viděl potom posla, a to svatého, jak sestupoval z nebe a nařizoval: ‚Skácejte strom a zničte jej, avšak pařez s kořeny ponechte v zemi sevřený obručí z železa a bronzu ve svěží zeleni pole, ať je skrápěn nebeskou rosou a ať má podíl s polní zvěří, dokud nad ním neuplyne sedm let.‘21Toto je výklad, králi: Je to rozhodnutí Nejvyššího, které dopadlo na krále, mého pána.22Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlet s polní zvěří. Za pokrm ti dají rostliny jako dobytku a nechají tě skrápět nebeskou rosou. Tak nad tebou uplyne sedm let, dokud nepoznáš, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává, komu chce.23A že bylo řečeno, aby byl pařez toho stromu i s kořeny ponechán, tvé království se ti opět dostane, až poznáš, že Nebesa mají moc.24Kéž se ti, králi, zalíbí má rada: Překonej své hříchy spravedlností a svá provinění milostí k strádajícím; snad ti bude prodloužen klid.“25To všechno dopadlo na krále Nebúkadnesara.26Uplynulo dvanáct měsíců. Král se procházel po královském paláci v Babylónu27a řekl: „Zdali není veliký tento Babylón, který jsem svou mocí a silou vybudoval jako královský dům ke slávě své důstojnosti?“28Ještě to slovo bylo v ústech krále, když se snesl hlas z nebe: „Tobě je to řečeno, králi Nebúkadnesare: Tvé království od tebe odešlo.29Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlet s polní zvěří. Dají ti za pokrm rostliny jako dobytku. Tak nad tebou uplyne sedm let, dokud nepoznáš, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává, komu chce.“30V tu hodinu se to slovo na Nebúkadnesarovi splnilo. Byl vyhnán pryč od lidí, pojídal rostliny jako dobytek, jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, až mu narostly vlasy jako peří orlům a nehty jako drápy ptákům.

-jcHB
Zvýraznění
1I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:2„Lidský synu, dej izraelskému domu hádanku a předlož mu podobenství.3Řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Veliký orel s velkými křídly, dlouhými perutěmi, celý opeřený, pestře zbarvený, přilétl na Libanón a vzal vrcholek cedru.4Utrhl vršek jeho koruny a přenesl jej do země kramářů, položil jej v městě obchodníků.5Vzal sazenici té země a vsadil ji do orné půdy, vzal ji u hojných vod a zasadil jako vrbu.6I vyrašila a stala se z ní bujná vinná réva nízkého vzrůstu; její větvoví se k němu obracelo a její kořeny byly pod ním; sazenice se stala vinnou révou, ta se rozvětvila a vyhnala ratolesti.7Byl však ještě jeden veliký orel s velkými křídly a bohatě opeřený. A hle, vinná réva upnula své kořeny k němu, i své větvoví k němu vztáhla, aby ji svlažoval mimo záhony, kde byla vysazena.8Byla zasazena v dobrém poli u hojných vod, aby se rozvětvila a nesla plody, a stala se nádhernou révou.9Pověz: Toto praví Panovník Hospodin: Vydaří se? Nevytrhne ji orel i s kořeny, a neotrhá jí plody, takže zaschne a všechno listí, jež na ní vyrašilo, uschne? Nebude třeba veliké síly a mnohého lidu, aby byla vyrvána z kořene.10Hle, byla zasazena; ale vydaří se? Neuschne úplně, až ji zasáhne východní vítr? Na záhonech, kde vyrašila, uschne.“11I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:12„Řekni vzpurnému domu: Což nevíte, co tyto věci znamenají? Řekni: Hle, do Jeruzaléma přitáhl babylónský král a zajal jeho krále i velmože a odvedl je k sobě do Babylónu.13Vzal z královského potomstva jednoho a uzavřel s ním smlouvu, zavázal ho přísahou a zajal mocné té země,14aby království bylo poníženo, aby se nepozvedlo, aby dbalo na jeho smlouvu, mělo-li obstát.15Ale on se proti němu vzbouřil. Poslal své posly do Egypta, aby mu dali koně a mnoho lidu. Zdaří se to ? Unikne, kdo páchá takové věci? Unikne, kdo porušuje smlouvu?16Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, zemře v Babylónu, v sídle toho krále, který ho ustanovil králem, jehož přísahou pohrdl a jehož smlouvu porušil.17Ani s velikým vojskem a s mnohými sbory nebude mu farao nic platný v bitvě, až navrší násep a zbuduje obléhací valy, aby vyhladil mnoho duší.18Pohrdl přísahou, porušil smlouvu. Hle, dal na to ruku a dělá toto všechno. Neunikne.“19Proto praví Panovník Hospodin toto: „Jakože jsem živ, přísahu mou, kterou pohrdl, a smlouvu mou, kterou porušil, uvalím na jeho hlavu.20Rozprostřu na něho svou síť a bude polapen do mé lovecké sítě. Zavedu ho do Babylónu a tam se s ním budu soudit za to, že se mi zpronevěřil.21Všichni jeho uprchlíci ve všech jeho vojích padnou mečem; kdo zůstanou, budou rozehnáni na všechny strany. I poznáte, že já, Hospodin, jsem promluvil.“22Toto praví Panovník Hospodin: „Já vezmu ratolest z vrcholku vysokého cedru a zasadím ji , z vršku jeho koruny utrhnu snítku a zasadím na vysoko čnící hoře.23Zasadím ji na vyvýšené hoře izraelské a vyžene větve, ponese plody a stane se nádherným cedrem. Pod ním bude bydlet všechno ptactvo, všechno, co má křídla, bude bydlet ve stínu jeho větvoví.24Všechny stromy pole poznají, že já, Hospodin, jsem ponížil strom vysoký a povýšil strom nízký; nechal jsem uschnout strom zelený a dal vypučet stromu suchému. Já, Hospodin, jsem promluvil a také to učiním.“

-jcHB
Zvýraznění
1Jedenáctého roku v třetím měsíci , prvního dne toho měsíce, stalo se ke mně slovo Hospodinovo:2„Lidský synu, řekni faraónovi, králi egyptskému, i jeho hlučícímu davu: Komu se podobáš ve své velikosti?3Hle, Ašúr byl jako cedr na Libanónu, krásně rozvětvený, vrhající hluboký stín, vysokého vzrůstu, jeho vrcholek byl mezi košatými korunami .4Vody mu daly velikost, propastná tůň ho vyhnala do výše, její proudy protékaly kolem místa , kde byl vysazen; své potůčky vysílala ke všem stromům pole.5Proto se svým vzrůstem vynášel nad všechny stromy pole, jeho větve se rozrostly, ratolesti se prodloužily díky hojným vodám, když vyrůstal.6V jeho větvích hnízdilo kdejaké nebeské ptactvo, pod jeho ratolestmi se rodila kdejaká polní zvěř, v jeho stínu sídlily kdejaké početné pronárody.7Byl krásný svou velikostí a délkou svého větvoví, neboť zakořenil u hojných vod.8Nepřesahovaly ho cedry v zahradě Boží, cypřiše se nevyrovnaly jeho větvím, platany nebyly jako jeho ratolesti. Žádný strom v zahradě Boží se mu krásou nevyrovnal.9Krásným jsem jej učinil množstvím jeho větvoví, záviděly mu všechny stromy Edenu, které byly v zahradě Boží.“10Proto praví Panovník Hospodin toto: „Protože se vynáší svým vzrůstem, vyhnal totiž svůj vrcholek mezi košaté koruny a pro jeho výšku se pozdvihlo jeho srdce,11vydám jej do rukou samovládce nad pronárody a ten s ním naloží podle své zvůle; zapudím ho.12Cizáci, nejkrutější z pronárodů, ho vytnou a odvrhnou. Jeho větvoví padne na hory a do všech údolí. Jeho ratolesti se roztříští a padnou do všech řečišť země. Všechny národy země vystoupí z jeho stínu a odvrhnou ho.13Až padne, usadí se na něm kdejaké nebeské ptactvo, mezi jeho ratolestmi bude kdejaká polní zvěř.14Aby se žádný strom u vod nevynášel svým vzrůstem a nevyháněl svůj vrcholek mezi košaté koruny , aby se žádný mohutný strom nestavěl svou výškou nad ostatní stromy napájené vodami, budou všichni vydáni smrti, do nejhlubších útrob země, mezi lidské syny, k těm, kdo sestupují do jámy.“15Toto praví Panovník Hospodin: „V den, kdy sestoupí do podsvětí, zavřu nad ním propastnou tůň a způsobím, aby truchlila, zadržím její proudy, hojné vody budou zastaveny. Zármutkem nad ním sklíčím Libanón a všechny stromy pole pro něho povadnou.16Hřmotem jeho pádu otřesu pronárody, až jej srazím do podsvětí s těmi, kdo sestupují do jámy. V nejhlubších útrobách země se potěší všechny stromy Edenu, vše výborné a líbezné, co bylo na Libanónu, co bývalo napájeno vodou.17Také ti, kdo byli jeho paží, ti, kdo přebývali v jeho stínu mezi pronárody, sestoupí spolu s ním do podsvětí ke skoleným mečem.18Kterému ze stromů Edenu ses podobal slávou i velikostí? Se stromy Edenu budeš sražen do nejhlubších útrob země, mezi neobřezance, budeš ležet mezi skolenými mečem. Tak dopadne farao i celý jeho hlučící dav, je výrok Panovníka Hospodina.“

-jcHB
Zvýraznění
1Samaří bude pykat, že se stavělo na odpor svému Bohu. Padnou mečem, jejich pacholátka budou rozdrcena, těhotné ženy rozpolceny.2Navrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, neboť jsi upadl pro svoji nepravost.3Vezměte s sebou tato slova, obraťte se k Hospodinu, řekněte mu: „Promiň nám všechnu nepravost, přijmi nás laskavě, když chceme oběti býčků nahradit svými rty.4Ašúr nás nezachrání, na oře nevsedneme a výrobku svých rukou nebudeme už říkat: ‚Náš Bože!‘ U tebe přece nalézá sirotek slitování.“5Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji, neboť můj hněv se od nich odvrátil.6Budu Izraeli rosou, rozkvete jako lilie, zapustí kořeny jako libanónský cedr .7Jeho ratolesti se rozloží, ve své velebnosti bude podoben olivě a jeho vůně bude jako vůně Libanónu.8Usednou opět v jeho stínu, budou pěstovat obilí, rozkvetou jako réva připomínající libanónské víno. –9Co je mi do nějakých modlářských stvůr, Efrajime? Řekl jsem přece, že na něho shlédnu. Jsem jako zelený cypřiš; ode mne budeš mít ovoce, které poneseš.10Kdo je moudrý, aby těmto věcem porozuměl, rozumný, aby je pochopil? Hospodinovy cesty jsou přímé, spravedliví budou po nich chodit, nevěrní však na nich upadnou.

-jcHB
Zvýraznění
1Otevři svá vrata, Libanóne, ať tvé cedry pozře oheň.2Kvílej, cypřiši, že padl cedr, že vznešené stromy propadly záhubě. Kvílejte, bášanské duby, že padl neprostupný hvozd.

-jcHB
Zvýraznění
Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým?“

-jcHB
Podtržení
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PROROKOVA VÝSTRAHA
Kéž se ti, králi, zalíbí má rada: P ekonej své h íchy spravedlností a svá provin ní milostí k stráda-
jícím; snad ti bude prodloužen klid. (Da 4,24)

Osobní studium
Jaké varování dává v úvodním textu Daniel 
králi? Jaké výzvy mu adresuje? Proč? (Viz 
také Př 14,31.)

Daniel nejen vysvětluje králi sen, ale ukazu-
je Nebúkadnesarovi i způsob, jakým se z dané 
situace dostat – zanechat hříchů a ve velkém 
projevit dobročinnost a milosrdenství.

Nebúkadnesar vložil do budování Baby-
lónu velké úsilí. Visuté zahrady, důmyslný 
systém zavlažovacích kanálů a stovky chrá-
mů a dalších budov učinily z města jeden 
ze zázraků starověkého světa. Vybudování 
takové velkolepé nádhery však v sobě za-
hrnovalo i temnou stránku – vykořisťová-
ní otroků a zanedbávání chudých. Kromě 
toho, bohatství říše sloužilo jen k potěšení 
a uspokojení krále a jeho dvora. Pýcha brá-
nila Nebú kadnesarovi nejen v uznání pra-
vého Boha, ale jedním z jejích následků byla 
i nevšímavost k trápení lidí v nouzi. A proto-
že Bůh vždy projevuje velkou péči o chudé 
a slabé, Daniel upozornil Nebúkadnesara 

i na hříchy, kterých se dopouštěl zanedbává-
ním a prohlížením potřebných.

Pro Nebúkadnesara bylo toto poselství 
něčím zcela novým. Starozákonní proroci 
často varovali Boží lid před utlačováním chu-
dých. Přehlížení nuzných byl jeden z hlav-
ních hříchů, které přivedly krále k pádu.

Soucit s potřebnými je také jedním z hlav-
ních projevů křesťanské dobročinnosti. A na-
opak, vykořisťování a zanedbávání chudých 
je vlastně útokem na samotného Boha. Péčí 
o nuzné dáváme najevo, že Bůh je vlastníkem 
všeho. My tedy nejsme vlastníky, ale správci 
a hospodáři Božího vlastnictví.

Když druhým lidem sloužíme tím, co 
nám Bůh svěřil, vzdáváme Hospodinu úctu 
a uznáváme jeho panství a vládu. Sku-
tečnost, že vše patří Bohu, má ovlivňovat 
hodnotu a také způsob používání materiál-
ního vlastnictví. A právě v tomto ohledu 
Nebúkadnesar selhal. Podobný osud hrozí 
i nám, pokud neuznáme Boží svrchovanost 
nad našimi úspěchy a nebudeme tuto reali-
tu projevovat i pomocí lidem v nouzi.

Jak vaše spole enství prakticky prokazuje milosrdenství a dobro innost? Jak jsi do této 
práce zapojen ty?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil, kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem slitovává.
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NEJVYŠŠÍ JE VLÁDCEM
31Když uplynuly ty dny, pozdvihl jsem já, Nebúkadnesar, své o i k nebi a rozum se mi vrátil. Dob-
ro e il jsem Nejvyššímu a chválil jsem a velebil V n  živého, nebo  jeho vlada ská moc je v ná, 
jeho království po všechna pokolení. 32Všichni obyvatelé zem  jsou považováni za nic. Podle své 
v le nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli zem . Není, kdo by mohl zabra ovat jeho ruce 
a ptát se ho: „Co to d láš?“ (Da 4,31.32)

Osobní studium
Přestože byl Nebúkadnesar vyzýván, aby se 
kál a prosil o Boží odpuštění, jeho tvrdohla-
vá pýcha způsobila, že nebeský rozsudek se 
naplnil (Da 4,25–30). Právě když se král pro-
cházel ve svém paláci a chlubil se, co všechno 
dokázal, postihla ho duševní porucha nazý-
vaná klinická lykantropie. Tento stav vede 
postiženého k tomu, že sám sebe vnímá jako 
zvíře a také se tak chová. Pa cient často ani 
neumí přesně identifikovat, v jaké zvíře se 
změnil, je jen přesvědčen, že není ve správ-
ném těle, a chce být zvířetem. 

Přečti si texty 2Kr 20,2–5; Jon 3,10 a Jr 18,7.8. 
Co tyto texty říkají o možnosti panovníka od-
vrátit předpovězený trest?

Naneštěstí se Nebúkadnesar musel poučit 
až z vlastních chyb. Když měl svou králov-

skou moc, nedokázal si uvědomit svou závis-
lost na Bohu. Tím, že přišel o svou královskou 
moc a byl odkázán na to, aby žil jako zvíře, dal 
mu Bůh možnost uvědomit si jeho úplnou zá-
vislost na Nejvyšším. Bůh chtěl touto cestou 
naučit pyšného krále, že „nebesa mají moc“ 
(Da 4,23). Samozřejmě, v Božím plánu měl ten-
to soud nad králem mnohem větší dosah, než 
je vyjádřeno v rozhodnutí nebeských bytostí: 
„V rozhodnutí nebeských poslů je rozsudek, 
výpovědí svatých je věc uzavřená. Z toho živí 
poznají, že Nejvyšší má moc nad lidským krá-
lovstvím a komu chce, je dává; může nad ním 
ustanovit i nejnižšího z lidí.“ (Da 4,14)

Jinými slovy – trest, který dostal Nebú-
kadnesar, by měl být poučením pro každého 
z nás. Jelikož patříme do skupiny „živých“, 
měli bychom si jasně uvědomit, že „Nejvyšší 
má moc nad lidským královstvím“.

Pro  je pro nás d ležité pochopit, že „Nejvyšší má moc“? Jak by toto poznání m lo ovlivnit 
nap íklad zp sob, jakým se chováme k lidem, nad kterými máme moc my a v i nimž 
máme zodpov dnost?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
25To všechno dopadlo na krále Nebúkadnesara.26Uplynulo dvanáct měsíců. Král se procházel po královském paláci v Babylónu27a řekl: „Zdali není veliký tento Babylón, který jsem svou mocí a silou vybudoval jako královský dům ke slávě své důstojnosti?“28Ještě to slovo bylo v ústech krále, když se snesl hlas z nebe: „Tobě je to řečeno, králi Nebúkadnesare: Tvé království od tebe odešlo.29Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlet s polní zvěří. Dají ti za pokrm rostliny jako dobytku. Tak nad tebou uplyne sedm let, dokud nepoznáš, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává, komu chce.“30V tu hodinu se to slovo na Nebúkadnesarovi splnilo. Byl vyhnán pryč od lidí, pojídal rostliny jako dobytek, jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, až mu narostly vlasy jako peří orlům a nehty jako drápy ptákům.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův, a řekl mu: „Toto praví Hospodin: Udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít.“

-jcHB
Zvýraznění
6Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela.7Potom dal v Ninive rozhlásit: „Podle vůle krále a jeho mocných rádců ! Lidé ani zvířata, skot ani brav ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu.8Ať se zahalí do žíněné suknice, lidé i zvířata, a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou.9Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme.“10I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. – A neučinil tak .

-jcHB
Zvýraznění
7Jednou promluvím proti pronárodu a proti království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím.8Avšak odvrátí-li se onen pronárod od zla, jež páchal a proti němuž jsem mluvil, budu litovat toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlého.
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POZVEDNUTÍ O Í K NEBES M
31Když uplynuly ty dny, pozdvihl jsem já, Nebúkadnesar, své o i k nebi a rozum se mi vrátil. Dob-
ro e il jsem Nejvyššímu a chválil jsem a velebil V n  živého, nebo  jeho vlada ská moc je v ná, 
jeho království po všechna pokolení. 32Všichni obyvatelé zem  jsou považováni za nic. Podle své 
v le nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli zem . Není, kdo by mohl zabra ovat jeho ruce 
a ptát se ho: „Co to d láš?“ 33Tou dobou se mi vrátil rozum a ke sláv  mého království mi op t 
byla vrácena má d stojnost a lesk. Moje královská rada a hodnostá i m  vyhledali, op t jsem byl 
dosazen do svého království a byla mi p idána mimo ádná velikost. (Da 4,31–33)

Osobní studium
Jak a proč se podle úvodních veršů změnila 
králova situace?

Bůh dovolil, aby Nebúkadnesara postihla 
neobvyklá choroba, ale nakonec ho uzdravil 
a vrátil mu jeho dřívější duševní zdraví. Je zají-
mavé, že ke změně došlo, když na konci proro-
kem předpovídaných sedmi let nemocný král 
„pozdvihl své oči k nebi“ (Da 4,31).

„Celých sedm let byl Nebúkadnesar ostu-
dou všech svých poddaných; byl ponížen před 
zraky celého světa. Pak se mu opět vrátil ro-
zum a on si uvědomil, že byl potrestán božskou 
rukou. Ve svém veřejném projevu otevřeně vy-
znal, že své původní postavení získal jen díky 
Boží milosti. Prohlásil: ‚Když uplynuly ty dny, 
pozdvihl jsem já Nebúkadnesar své oči k nebi 
a rozum se mi vrátil. Dobrořečil jsem Nejvyš-
šímu a chválil jsem a velebil Věčně živého…‘“ 
(PK 520; OSU 196)

Je pravdou, že jestliže pozvedneme své oči 
k nebi, mohou nastat velké změny. Jakmile 

se králi vrátilo jeho lidské vědomí, dal jasně 
najevo, že se poučil.

Tento příběh však není ani tak o Nebúkad-
nesarovi, jako o Božím milosrdenství. Král pro-
pásl tři předchozí šance, kdy mohl přijmout 
Boha Izraele za Pána svého života. Takové příle-
žitosti měl, když rozpoznal mimořádnou moud-
rost čtyř mladých judských zajatců (Daniel 1), 
když mu Daniel vyložil jeho zapomenutý sen 
(Daniel 2) a když byli tři Hebrejci zachráněni 
z ohnivé pece (Da niel 3). Pokud ho nevedla k po-
koře ani zázračná záchrana mládenců z ohnivé 
pece, co jiného by mohlo přinést změnu do jeho 
života? Navzdory panovníkově tvrdohlavosti 
mu Bůh dal čtvrtou příležitost, jejímž prostřed-
nictvím nakonec získal královo srdce a Bůh Ne-
búkadnesara vrátil do jeho královského úřadu 
(Daniel 4). Jak ukazuje tento příběh, Bůh nám 
postupně dává do života různé příležitosti, aby 
nás zachránil a vybudoval si s námi ten správný 
vztah. Podobně o mnoho století později napsal 
apoštol Pavel, že Bůh chce „aby všichni lidé došli 
spásy a poznali pravdu“ (1Tm 2,4).

Jakými zp soby vedl k poko e B h tebe? Co ses z t chto zkušeností nau il? Jaké zm ny 
pot ebuješ v život  ud lat, aby ses nemusel stejné lekce u it znovu a znovu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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POKORA A VD NOST
33Tou dobou se mi vrátil rozum a ke sláv  mého království mi op t byla vrácena má d stojnost 
a lesk. Moje královská rada a hodnostá i m  vyhledali, op t jsem byl dosazen do svého krá-
lovství a byla mi p idána mimo ádná velikost. 34Nyní tedy já, Nebúkadnesar, chválím, vyvyšuji 
a velebím Krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kte í si vedou pyšn , má 
moc ponížit. (Da 4,33.34)

Osobní studium
Kající se král prohlásil: „Všichni obyvate-
lé země jsou považováni za nic.“ (Da 4,32) 
Na jakou důležitou věc svými slovy v daném 
kontextu upozornil?

Jak víme, že Nebúkadnesar oprav-
du ve vší upřímnosti přijal pravého Boha 
za svého Pána? Důležitým důkazem je sku-
tečnost, že Nebúkadnesar je patrně auto-
rem části, kterou do čtvrté kapitoly vsunul 
Daniel. Většina čtvrté kapitoly knihy Da-
niel se jeví jako přepis dopisu, který dal král 
rozeslat po svém království. V tomto dopi-
se Nebúkadnesar mluví o své pýše a o své 
nepříčetnosti. Pokorně uznává Boží zásah 
do svého života.

Panovníci starověku by jen velmi neprav-
děpodobně o sobě psali něco znevažující-
ho. Prakticky všechny starověké královské 
dokumenty, které známe, krále oslavují a vy-
vyšují. A proto tento dokument, ve kterém 
král přiznává svou pýchu a své šílenství, po-

ukazuje na upřímné obrácení. Kromě toho, 
napsáním dopisu, ve kterém Nebúkadnesar 
popisuje svou zkušenost a pokorně vyznává 
Boží svrchovanost, jedná jako misionář. Ne-
mohl si nechat pro sebe to, co prožil a co se 
naučil od pravého Boha. V králově modlitbě 
a jeho oslavě Boha (Da 4,31–34) se zjevuje rea-
lita zkušenosti, kterou Nebúkadnesar prožil.

Král má nyní jiný žebříček hodnot a roz-
poznává omezenost lidské moci. V hluboké 
a upřímné modlitbě díkůvzdání král vyvy-
šuje moc Danielova Boha a uznává: „Všich-
ni obyvatelé země jsou považováni za nic.“ 
(Da 4,32) Lidé sami v sobě ani sami ze sebe 
nemají nic, čím by se mohli chlubit. Tato 
poslední zmínka o Nebúkadnesarovi v kni-
ze Daniel ukazuje krále, který je pokorný 
a vděčný, zpívá chvály Bohu a varuje před 
pýchou.

Samozřejmě, Bůh měn í ž ivoty l id í 
i dnes. Ať jsou lidé jakkoli pyšní a hříšní, Bůh 
je tak milostivý i mocný, že se ze vzbouřené-
ho hříšníka může stát Boží dítě.

P e ti si text Fp 2,1–11. Které myšlenky obsažené v t chto verších by nám m ly s kone nou 
platností pomoci vzdát se vlastní pýchy?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho: ‚Co to děláš?‘

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
31„Když uplynuly ty dny, pozdvihl jsem já, Nebúkadnesar, své oči k nebi a rozum se mi vrátil. Dobrořečil jsem Nejvyššímu a chválil jsem a velebil Věčně živého, neboť jeho vladařská moc je věčná, jeho království po všechna pokolení.32Všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho: ‚Co to děláš?‘33Tou dobou se mi vrátil rozum a ke slávě mého království mi opět byla vrácena má důstojnost a lesk. Moje královská rada a hodnostáři mě vyhledali, opět jsem byl dosazen do svého království a byla mi přidána mimořádná velikost.34Nyní tedy já, Nebúkadnesar, chválím, vyvyšuji a velebím Krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit.“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování:2dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení,3v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe;4každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.5Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši:6Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,7nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka8se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.9Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,10aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –11a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
„Kdysi pyšný vládce se stal pokorným Božím dítětem, moudrým a milosrdným králem. 

Od této chvíle byl podřízen moci Nejvyššího, upřímně se snažil žít v bázni Boží a usiloval 
o blaho svých poddaných. Nebúkadnesar se nakonec přece jen naučil tomu, čemu by se měli 
naučit všichni vládci světa – poznal, že tajemství skutečné velikosti tkví v opravdové dobro-
tě. Svou oddanost Hospodinu vyjádřil slovy: ‚Nyní tedy já Nebúkadnesar chválím, vyvyšuji 
a velebím Krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, 
má moc ponížit.‘ (Da 4,34). 

Boží vůle se naplnila. Toto veřejné vystoupení, ve kterém Nebúkadnesar uznal dobrotu 
a svrchovanou autoritu Boží, bylo jeho posledním činem zaznamenaným v Písmu svatém.“ 
(PK 521; OSU 196)

Otázky k rozhovoru
1.  „Pýcha vede ke všem ostatním ne estem: je to stav mysli namí ený p ímo proti Bohu. 

Zdá se vám to p ehnané? Pokud ano, uvažujte o tom znovu. ... ím je n kdo pyšn jší, tím 
více se mu hnusí pýcha u ostatních. Pokud chcete zjistit, jak moc jste pyšní, je nejsnazší 
si položit otázku: Jak moc mi vadí, když m  jiní znevažují nebo m  zcela ignorují nebo se 
mnou zacházejí povýšen  nebo se p ede mnou chlubí? Chci tím íct, že pýcha lov ka 
soupe í s pýchou jiného lov ka. Je to proto, že já chci být tím nejd ležit jším ze všech, 
a proto m  zlobí, že tím nejd ležit jším je n kdo jiný. Když spolu dva zápasí, nikdy se 
neshodnou.“ (LEWIS C. S.: K jádru k es anství. New York: Touchstone, 1996, str. 110) Které 
z t chto myšlenek ti mohou pomoci vid t pýchu ve tvém vlastním život ?

2.  V této i p edchozích kapitolách se objevuje myšlenka Boží svrchovanosti. Pro  je d le-
žité pochopit toto téma? Jak nám sobota pomáhá pochopit d ležitost Boží svrchova-
nosti?

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________
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