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� Texty na tento týden – Daniel 5 
 

� Základní verš 
„On m�ní �asy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání t�m, kdo mají 

rozum.“ (Da 2:21) 
 

   V 5. kapitole knihy Daniel nám Boží slovo p�ináší mocný p�íklad lidské domýšlivosti, která kon�í neuv�-

�iteln� dramatickým zp�sobem. Je pravda, že Nebúkadnesarovi trvalo dlouho, než se pou�il, ale nakonec 

nejd�ležit�jší lekci svého života zvládl (Da 4). Jeho vnukovi Belšasarovi se to nepoda�ilo. Když b�hem 

palácových orgií použil bohoslužebné nádoby z jeruzalémského chrámu, zcela v�dom� je znesv�til. Takový 

skutek znesv�cení nebyl jen zpochybn�ním Boha, ale p�ímým útokem na n�j. Belšasar tím naplnil kalich své 

nepravosti. 

   Jednal podobn� jako malý roh (Da 8), který úto�il na samotnou podstatu Boží svatyn�. Tím, že B�h od�al 

Belšasarovi království, p�edznamenal, co uskute�ní v��i nep�átel�m svého lidu v posledních dnech. Událos-

ti, o nichž se hovo�í v 5. kapitole knihy Daniel, se odehrály v roce 539 p�. Kr. Práv� té noci, kdy Babylón 

padl do rukou médo-perské armády, se odehrál p�echod od zlata ke st�íbru, tak jak to bylo p�edpov�zeno     

v souvislosti se sochou z Daniela 2. kapitoly. Znovu se stalo zjevným, že B�h je vládcem sv�tových událos-

tí. 
 

� Týden ve zkratce:     
- Belšasarova hostina 
- Nezvaný host 
- P�íchod královny 
- Zvážen a shledán lehký 
- Pád Babylónu 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 2. února – Belšasarova hostina 
Da 5:1-4  „1Král Belšasar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostá��m a p�ed t�mito tisíci pil víno. 
2P�i popíjení vína poru�il Belšasar p�inést zlaté a st�íbrné nádoby, které odnesl Nebúkadnesar, jeho otec, 

z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostá�i, jeho ženy i ženiny. 3Hned tedy p�inesli 

zlaté nádoby odnesené z chrámu, to je z Božího domu v Jeruzalém�, a pili z nich král i jeho hodnostá�i, 

jeho ženy i ženiny. 4Pili víno a chválili bohy zlaté a st�íbrné, bronzové, železné, d�ev�né a kamenné.“ 
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.“ 
Zj 17:4-6  „4Ta žena byla od�na purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý 
pohár, plný ohavností a ne�istoty svého smilství 5a na �ele m�la napsáno jméno – je v n�m tajemství: „Babylón veliký, 
Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“ 6Vid�l jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových sv�dk�. 
Velice jsem užasl, když jsem ji vid�l.“ 
Da 2:44.45  „44Ve dnech t�ch král� dá B�h nebes povstat království, které nebude zni�eno nav�ky, a to království nebude 
p�edáno jinému lidu. Rozdrtí a u�iní konec všem t�m královstvím, avšak samo z�stane nav�ky, 45nebo� jsi vid�l, že se utrhl 
ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, m��, hlínu, st�íbro i zlato. Veliký B�h dal králi poznat, co se v bu-
doucnu stane. Sen je pravdivý a výklad spolehlivý.“ 
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PÁ 7. února – Podn�ty k zamyšlení 
 

   Na starov�kých královských dvorech byly velké hostiny obvyklé. Králové rádi po�ádali výst�ední a p�epy-

chové oslavy, aby ukázali svou slávu a sebejistotu. A�koli neznáme všechny podrobnosti této konkrétní 

hostiny, víme, že se odehrávala v dob�, kdy byla médo-perská armáda p�ipravena zaúto�it na Babylón.       

Z lidského pohledu se však nebylo �eho obávat. Babylón m�l silné hradby, zásoby jídla na mnoho let          

a dostatek vody, protože �eka Eufrat protékala p�ímo st�edem m�sta. Král Belšasar nevid�l proto žádný 

problém v tom, aby se hostina konala v dob�, kdy se kolem m�sta shromáždila nep�átelská armáda. Uspo�á-

dal proto osudnou hostinu, která se však brzy zm�nila v orgie. Jaké to podává sv�dectví o lidské aroganci, 

která je v jasném rozporu s Boží mocí! Prost�ednictvím Daniela B�h �íká králi, že navzdory možnostem 

poznat pravdu, které m�l, „Boha, v jehož rukou je tv�j dech a všechny tvé cesty, jsi však nevelebil“          

(Da 5,23). 

   „Proroctví hovo�ila o vzestupu a pádu velkých sv�tových �íší – o Babylónu, Médo-Persii, �ecku a �ímu.   

V p�ípad� každé z nich, stejn� jako v p�ípad� národ� menšího významu, se historie vždy opakovala. Každá 

prošla obdobím zkoušek, ve kterém neobstála, její sláva vybledla a pozbyla své moci. Národy odmítaly Boží 

principy a samy si p�ivodily svou zkázu. P�esto však v pr�b�hu staletí skryt� p�sobila božská, všeovládající 

moc, která nenápadn� uskute��ovala své zám�ry.“ (PK 536; OSU 200) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Uvažujte spole�n� o otázce z ned�le: Jakými zp�soby naše spole�nost a kultura znesv�cuje pravdy Božího 
slova? Na co si musíme dát pozor, abychom nebyli sou�ástí takového znevažování? 
 

2. Co nás tento p�íb�h u�í o tom, že spasení není ani tak o tom, co víme, ale jak reagujeme na to, co víme?  
 

3. P�e�t�te si znovu text Da 5,23. Jaké d�ležité duchovní principy se nacházejí v tomto verši? Jak nás tento 
text varuje p�ed neposlušností v��i Bohu? Co tento text �íká o tom, že B�h není jen Stvo�itel, ale i Udržova-
tel našeho života? 
 

4. Belšasar se bál i bez toho, že by znal jasný smysl daných slov (Da 5,6). Co se z toho m�žeme 
nau�it o život�, který �lov�k žije s pocity viny? 
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 20Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramn� zpupný, byl svržen ze svého královského stolce a jeho sláva mu 
byla od�ata. 21Byl vyhnán pry� od lidí, jeho srdce se stalo podobné zví�ecímu, bydlel s divokými osly, za pokrm mu dávali 
rostliny jako dobytku a jeho t�lo bylo skráp�no nebeskou rosou, dokud nepoznal, že B�h nejvyšší má moc nad lidským 
královstvím a že nad ním ustanovuje, koho chce. 22Ani ty, jeho synu Belšasare, jsi neponížil své srdce, a�koli jsi o tom 
všem v�d�l,“ 
Kaz 4:17  „Dej si pozor na každý krok, když jdeš do Božího domu. Pohotov�jší bu� k slyšení než k p�inášení ob�tí jak 
hlupáci; ti ani nev�dí, že �iní n�co zlého.“ 
Kaz 8:11  „Pon�vadž nad zlo�inem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských syn� k páchání zla.“ 
Mt 12:36  „Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat ú�ty v den soudu.“ 
� 14:12  „Každý z nás tedy sám za sebe vydá po�et Bohu.“ 
 

�T 6. února – Pád Babylónu 
Da 5:29.30  „29Belšasar hned poru�il, aby Daniela oblékli do purpuru, na krk mu dali zlatý �et�z a roz-

hlásili o n�m, že má v království moc jako t�etí. 30Ješt� té noci byl kaldejský král Belšasar zabit.“ 

Da 6:1  „Darjaveš médský se ujal království ve v�ku šedesáti dvou let.“ 
Da 5:17  „Daniel na to králi odpov�d�l: „Své dary si ponech a své odm�ny dej jinému. To písmo však králi p�e�tu           
a výklad mu oznámím.““ 
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PO 3. února – Nezvaný host 
Da 5:5-8  „5V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a n�co psaly na omítku zdi královského paláce na-

proti svícnu. Král vid�l záp�stí ruky, která psala. 6Tu se barva králova obli�eje zm�nila a myšlenky ho 

naplnily hr�zou, poklesl v ky�lích a kolena mu tloukla o sebe. 7Král mocn� zvolal, aby p�ivedli zaklína�e, 

hv�zdopravce a planetá�e. Babylónským mudrc�m král �ekl: „Kdokoli p�e�te toto písmo a sd�lí mi výklad, 

bude oble�en do purpuru, na krk mu bude dán zlatý �et�z a bude mít v království moc jako t�etí po mn�.“ 
8Všichni královští mudrci tedy vstoupili, ale nebyli schopni písmo p�e�íst a oznámit králi výklad.“ 
Ž 96:5  „Všechna božstva národ� jsou b�žci, ale Hospodin u�inil nebe.“ 
Ko 1:15-17  „15On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvo�ení, 16nebo� v n�m bylo stvo�eno všechno na nebi 
i na zemi – sv�t viditelný i neviditelný; jak nebeské tr�ny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvo�eno skrze 
n�ho a pro n�ho. 17On p�edchází všechno, všechno v n�m spo�ívá.“ 
Da 2:2  „Král tedy rozkázal zavolat v�štce, zaklína�e, �arod�je a hv�zdopravce, aby mu pov�d�li, co se mu zdálo. I p�išli 
a postavili se p�ed králem.“ 
Da 4:7  „Ve vid�ních, která mi prošla hlavou na mém l�žku, jsem vid�l: Hle, strom stál uprost�ed zem�, jeho výška byla 
obrovská.“ 
Est 8:15  „Mordokaj vyšel od krále v královském rouchu z purpurov� fialové látky a sn�hobílého plátna, s velkou zlatou 
korunou a plášt�m z b�lostného plátna a šarlatu. M�sto Šúšan jásalo a radovalo se.“ 
Gn 41:42  „A farao s�al z ruky sv�j prsten, dal jej na ruku Josefovu, oblékl ho do šat� z jemné látky a na šíji mu zav�sil 
zlatý �et�z.“ 
Iz 29:14  „Proto i já budu dále podivuhodn� jednat s tímto lidem, divn�, p�edivn�. Zanikne moudrost jeho moudrých       
a rozumnost jeho rozumných bude zakryta.“ 
 

ÚT 4. února – P�íchod královny 
Da 5:9-12  „9Král Belšasar byl pln hr�zy a barva jeho obli�eje se zm�nila. I hodnostá�i byli zmateni. 10Po 

slovech krále a hodnostá�� vešla do domu, kde hodovali, královna a �ekla: „Králi, nav�ky bu� živ! 

Nech� t� tvé myšlenky neplní hr�zou a barva tvého obli�eje a� se nem�ní. 11Je ve tvém království muž,    

v n�mž je duch svatých boh�. Za dn� tvého otce bylo shledáno, že je osvícený a zb�hlý v moudrosti, která 

je jako moudrost boh�. Král Nebúkadnesar, tv�j otec, ho ustanovil nejvyšším z v�štc�, zaklína��, hv�zdo-

pravc� a planetá��, ano, tv�j otec, králi, 12nebo� bylo shledáno, že Daniel, jemuž král dal jméno Beltša-

sar, má mimo�ádného ducha a poznání a že je zb�hlý ve vykládání sn�, �ešení záhad a vysv�tlování v�cí 

nesnadných. Nech� je Daniel nyní zavolán a sd�lí výklad.““ 
 

ST 5. února – Zvážen a shledán lehký 
Da 5:23-28  „23Ale povýšil ses nad Pána nebes. P�inesli p�ed tebe nádoby z jeho domu a pil jsi z nich víno 

ty i tvoji hodnostá�i, tvé ženy i ženiny, a chválil jsi bohy st�íbrné a zlaté, bronzové, železné, d�ev�né           

a kamenné, kte�í nic nevidí, neslyší ani nev�dí. Boha, v jehož rukou je tv�j dech a všechny tvé cesty, jsi 

však nevelebil. 24Proto bylo od n�ho posláno záp�stí ruky a napsáno toto písmo. 25Toto pak je písmo, které 

bylo napsáno: „Mené, mené, tekel ú-parsín“. 26Toto je výklad t�ch slov: Mené – B�h se�etl tvé kralování 

a ukon�il je. 27Tekel – byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký. 28Peres – tvé království bylo rozlomeno   

a dáno Méd�m a Peršan�m.“ 
Da 5:13-22  „13Daniel byl hned p�iveden ke králi. Král se Daniela otázal: „Ty jsi Daniel z judských p�esídlenc�, kterého 
p�ivedl král, m�j otec, z Judska? 14Slyšel jsem o tob�, že je v tob� duch boh� a že bylo shledáno, že jsi osvícený a zb�hlý   
v mimo�ádné moudrosti. 15Byli ke mn� p�ivedeni mudrci, zaklína�i, aby mi p�e�etli toto písmo a oznámili mi jeho výklad, 
ale nejsou schopni výklad té v�ci sd�lit. 16O tob� jsem slyšel, že dokážeš podat výklad a vysv�tlit nesnadné. Nyní tedy, 
dokážeš-li to písmo p�e�íst a výklad mi oznámit, budeš oble�en do purpuru, na krk ti bude dán zlatý �et�z a budeš mít       
v království moc jako t�etí.“ 17Daniel na to králi odpov�d�l: „Své dary si ponech a své odm�ny dej jinému. To písmo však 
králi p�e�tu a výklad mu oznámím. 18Slyš, králi! B�h nejvyšší dal Nebúkadnesarovi, tvému otci, království a velikost, slávu 
a d�stojnost. 19Pro velikost, kterou mu dal, se p�ed ním t�ásli všichni lidé r�zných národností a jazyk� a obávali se ho. 
Koho cht�l, zabil, koho cht�l, nechal žít, koho cht�l, povýšil, koho cht�l, ponížil. 
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