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Týden od 31. kv tna do 6. ervnaLekce 10

10

Bible jako kniha d jin
Texty na tento týden
1S 17; Iz 36,1–3; Iz 37,14–38; Da 1; Da 5; Mt 26,57–67; Žd 11,1–40

Základní verš
„Já jsem Hospodin, tv j B h; já jsem t  vyvedl z egyptské zem , z domu otroctví.“ (Ex 20,2; 
Dt 5,6)

V Bibli jsou pravdivě zaznamenány historické události. Jsou nám představeny dějiny 
od úplného počátku, kdy Bůh stvořil svět, až po úplný závěr, kdy obnoví Zemi po svém dru-
hém příchodu.

Skutečnost, že Bible vychází z historických událostí, je jednou z charakteristik, které ji 
odlišují od posvátných knih jiných náboženství. Bible předpokládá existenci Boha, který 
jedná a osobně vstupuje do chodu dějin. Bible se nepokouší existenci takového Boha doká-
zat, ale jednoduše s ní počítá. Na počátku Bůh promlouvá – a na Zemi vzniká život (Gn 1,1–31). 
Povolává Abrama z Kaldejského Uru. Vysvobozuje svůj lid z egyptského zajetí. Na kamenné 
desky píše Desatero (Ex 31,18). Posílá proroky. Sesílá soudy. Povolává lidi, aby žili podle jeho 
zákona a plánu a aby se o zákon a evangelium dělili s ostatními národy. A konečně, posílá 
na svět svého Syna Ježíše Krista, aby navždy změnil dějiny.

Tento týden se budeme věnovat některým klíčovým událostem dějin, které zachycuje 
Bible. Podíváme se také na některé archeologické důkazy, které nám pomáhají pochopit 
dějiny tak, jak je zaznamenává Bible.

 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:- David, Šalamoun a království- Izajáš, Chizkijáš a Sancheríb- Daniel, Nebúkadnesar a Babylón- Ježíš jako historická postava- Víra a dějiny- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.2Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.3I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.4Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.5Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.6I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“7Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.8Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.9I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak.10Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.11Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak.12Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.13Byl večer a bylo jitro, den třetí.14I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.15Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak.16Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.17Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,18aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.19Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.20I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“21I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.22A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“23Byl večer a bylo jitro, den pátý.24I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak.25Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.28A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“29Bůh 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.30Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak.31Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

-jcHB
Zvýraznění
Když přestal k Mojžíšovi na hoře Sínaji mluvit, dal mu dvě desky svědectví; byly to kamenné desky psané Božím prstem.
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Ne | 31. kv tna

DAVID, ŠALOMOUN A KRÁLOVSTVÍ
1Pelištejci shromáždili své šiky k bitv . Shromáždili se do Sóka, jež pat í Judovi, a utábo ili se 
mezi Sókem a Azekou v Efes-damímu. 2Také Saul a izraelští muži se shromáždili, utábo ili se 
v dolin  Posvátného stromu a se adili se k bitv  proti Pelištejc m. 3Na ho e z jedné strany stáli 
Pelištejci, na ho e z druhé strany stál Izrael a mezi nimi bylo údolí. (1S 17,1–3)

Osobní studium
Doba vlády Davida a Šalomouna představu-
je zlatý věk dějin Izraele. Ale co kdyby David 
a Šalomoun vůbec neexistovali, jak to tvrdí 
někteří moderní badatelé? Co kdyby jejich 
království nebylo tak rozsáhlé, jak to popi-
suje Bible? Bez Davida by neexistoval Jeru-
zalém, hlavní město země (2S 5,6–10). Kdy-
by nebylo Davida, jeho syn Šalomoun by 
nepostavil chrám (1Kr 8,17–20). A konečně, 
bez Davida by nebyl ani zaslíbený Mesiáš, 
protože ten měl povstat právě z Davidova 
rodu (Jr 23,5.6; Zj 22,16). V takovém případě 
by bylo třeba zcela přepsat dějiny Izraele. 
Ale právě ta historie, která je zaznamenána 
v Bibli, je přesně tím, co dává Izraeli a církvi 
jejich jedinečnou roli a poslání.

Přečti si text 1S 17. Jakým způsobem dává 
Bůh Izraeli rozhodující vítězství? Kde se to 
odehrálo a jaké byly okolnosti této události?

Za povšimnutí stojí přesné zeměpisné 
určení polohy bojové linie v 1S 17,1–3. Ar-
cheologické naleziště Churvat Keijafa se 
podle uvedených veršů nachází přesně 
v oblasti, kde tábořil Izrael. Nedávné vyko-
pávky odhalily pevnost z dob králů Saula 

a Davida, ze které byl dobrý výhled na celé 
údolí. Archeologické výzkumy ukázaly, že 
uvedená pevnost měla dvě souběžné brány. 
Jelikož ve starověkém Izraeli měla větši-
na míst jen jednu bránu, uvedený objev 
pomohl identifikovat místo naleziště jako 
Šaarajim (1S 17,52), což hebrejsky znamená 
„dvě brány“.

Pokud jde opravdu o Šaarajim, pak se 
podařilo poprvé lokalizovat toto starověké 
biblické město. V letech 2008 a 2013 byly 
nalezeny dva nápisy, které podle odborníků 
představují vůbec nejstarší písemné zá-
znamy v hebrejštině. Druhý nápis zmiňuje 
jméno Eš-baál, což je jméno jednoho ze Sau-
lových synů (1Pa 9,39).

V roce 1993 odkryly vykopávky v severní 
části města Tel Dan obrovský kamenný ná-
pis, jehož autorství se přisuzuje králi Cha-
zaelovi Damašskému (1K 19,15). Tento ná-
pis zaznamenává Chazaelovo vítězství nad 
„králem Izraele“ a králem „domu Davidova“. 
Stejným označením je Davidova dynastie 
popisována i v Písmu. Také v tomto případě 
jde o důležitý archeologický důkaz, že David 
je reálnou historickou postavou, přesně tak, 
jak to říká Bible.

Uvažuj, jaký dosah by to m lo na d v ryhodnost Bible a na naši víru, kdyby – jak n kte í 
tvrdí – král David neexistoval.

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
6Král šel se svými muži na Jeruzalém proti Jebúsejcům, obyvatelům země. Ti Davidovi řekli: „Sem nevstoupíš, leč bys odstranil slepé a kulhavé.“ Prohlásili: „Sem David nevstoupí.“7Ale David dobyl skalní pevnost Sijón, to je Město Davidovo.8Onoho dne David řekl: „Každý, kdo chce bít Jebúsejce, ať pronikne vodní štolou na ty kulhavé a slepé, které David z duše nenávidí.“ Proto se říká: ‚Slepý a kulhavý nevstoupí do Božího domu.‘9David se usadil ve skalní pevnosti a nazval ji Město Davidovo. Vybudoval okruh od Miló až k domu.10David se stále více vzmáhal a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním.

-jcHB
Zvýraznění
17Můj otec David měl v úmyslu vybudovat dům jménu Hospodina, Boha Izraele.18Hospodin však mému otci Davidovi řekl: ,Máš sice dobrý úmysl vybudovat mému jménu dům,19avšak ten dům nezbuduješ ty, nýbrž tvůj syn, který vzejde z tvých beder; ten vybuduje dům mému jménu.‘20Hospodin splnil své slovo, které vyřkl. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, dosedl podle Hospodinova slova na izraelský trůn a vybudoval jsem dům jménu Hospodina, Boha Izraele.

-jcHB
Zvýraznění
5„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost.6V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: ‚Hospodin – naše spravedlnost‘.“

-jcHB
Zvýraznění
Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.“

-jcHB
Zvýraznění
Izraelští a judští muži vyskočili, spustili válečný pokřik a pronásledovali Pelištejce až tam, kudy se vstupuje do údolí, a až k branám Ekrónu; i padali ranění Pelištejci cestou od Šaarajimu až ke Gatu a k Ekrónu.

-jcHB
Zvýraznění
Nér zplodil Kíše a Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jónatana a Malkíšúu a Abínádaba a Ešbaala.

-jcHB
Zvýraznění
1Kr 19:15Hospodin mu řekl: „Jdi, vrať se svou cestou k damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem.
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IZAJÁŠ, CHIZKIJÁŠ A SANCHERÍB
1Ve trnáctém roce vlády krále Chizkijáše vytáhl Sancheríb, král asyrský, proti všem opevn ným 
m st m judským a zmocnil se jich. 2Asyrský král poslal nejvyššího íšníka z Lakíše do Jeruza-
léma ke králi Chizkijášovi se silným vojskem. Ten se zastavil u strouhy Horního rybníka, který 
je u silnice k Valchá ovu poli. 3Vyšel k n mu Eljakím, syn Chilkijáš v, který byl správcem domu, 
Šebna, písa , a Jóach, syn Asaf v, kanclé . (Iz 36,1–3)
36Tu vyšel Hospodin v and l a pobil v asyrském tábo e sto osmdesát p t tisíc. Za asného jitra, 
hle, všichni byli mrtví, všude mrtvá t la. 37Sancheríb, král asyrský, odtáhl pry  a vrátil se do Ni-
nive a usadil se tam. 38Když se klan l v chrámu svého boha Nisroka, Adramelek a Sareser, jeho 
synové, ho zabili me em a unikli do zem  Araratu. Po n m se stal králem jeho syn Esarchadón. 
(Iz 37,36–38)

Osobní studium
Jakým způsobem Bůh vysvobodil svůj lid 
při masivním útoku Asyřanů proti jud-
ským městům (vycházej z textů Iz 36,1–3 
a Iz 37,14–38)?

V roce 701 př. Kr. se asyrský král Sanche-
ríb snažil vojensky porazit Judsko. Tyto 
události popisují kromě Písma i různé his-
torické materiály, mezi které patří Sanche-
ríbovy kroniky. Byly objeveny v hlavním 
městě Ninive a Sancheríb se v nich chlubí 
následovně: „Obléhal jsem a dobil čtyřicet 
šest jeho [Chizkijášových] opevněných měst 
a nesčetné množství menších vesnic v jejich 
sousedství.“ Ve svém paláci v Ninive San-
cheríb oslavoval své vítězství nad judským 
městem Lakíš tím, že nechal vyzdobit stěny 
v centrální síni paláce reliéfy zobrazujícími 
obléhání a dobití města. 

Nedávné vykopávky v Lakíši odhalily 
zničené ruiny města, které dal Sancheríb 
vypálit. Jeruzalém však byl zázračně ušet-
řen. Sancheríb se mohl pochlubit pouze 

těmito slovy: „Pokud jde o judského Ezechi-
áše, zavřel jsem ho v jeho městě jako ptáče 
v kleci.“ Neexistuje žádný záznam o zničení 
Jeruzaléma nebo o zajatcích vzatých do ot-
roctví.

Je pravda, že Jeruzalém byl obléhán, ale 
Bible uvádí, že obléhání trvalo jen jediný 
den a že anděl Hospodinův Jeruzalém za-
chránil. Stalo se tedy to, co předpověděl Iza-
jáš: „Proto praví Hospodin o králi asyrském 
toto: ‚Nevejde do tohoto města. Ani šíp tam 
nevstřelí, se štíty proti němu nenastoupí, 
násep proti němu nenavrší. Cestou, kterou 
přišel, se zase vrátí, do tohoto města neve-
jde, je výrok Hospodinův. Budu štítem to-
muto městu, zachráním je kvůli sobě a kvůli 
Davidovi, svému služebníku.‘“ (Iz 37,33–35)

Je zajímavé, že v Ninive je na význam-
ném místě vyobrazena jen porážka města 
Lakíš. Rozhodující boj mezi Bohem nebes 
a asyrskými bohy se projevil vysvobozením 
Božího lidu. Bůh viděl agresivní napadení 
ze strany Asýrie a slyšel slova Chizkijášovy 
modlitby. Bůh vstupuje do dějin.

Nem li bychom zapomínat na to, že B h, který zázra n  vysvobodil Izraelce, je stejným 
Bohem, ke kterému se dnes modlíme a kterému d v ujeme. Co pro tebe znamená tato 
skute nost?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
14Chizkijáš vzal dopisy z ruky poslů, přečetl je a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je před Hospodinem.15Chizkijáš se modlil k Hospodinu:16„Hospodine zástupů, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi.17Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři, Hospodine, své oči a viz! Slyš všechna slova Sancheríba, který vyslal posly , aby haněli Boha živého.18Opravdu, Hospodine, králové asyrští zničili všechny země, pronárody i jejich zemi.19Jejich bohy vydali ohni, protože to nejsou bohové, nýbrž dílo lidských rukou, dřevo a kámen, proto je zničili.20Ale teď, Hospodine, Bože náš, zachraň nás z jeho rukou, ať poznají všechna království země, že ty jsi Hospodin, ty sám.“21I vzkázal Izajáš, syn Amósův, Chizkijášovi: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Modlil ses ke mně kvůli Sancheríbovi, králi asyrskému.22Toto je slovo, které o něm promluvil Hospodin: Pohrdá tebou, vysmívá se ti panna, dcera sijónská! Potřásá nad tebou hlavou dcera jeruzalémská.23Koho jsi haněl a hanobil? Proti komu jsi povýšil hlas a oči pyšně vzhůru zvedl? Proti Svatému Izraele.24Svými služebníky jsi pohaněl Panovníka, když jsi řekl: ‚Se svou nespočetnou vozbou jsem vytáhl do horských výšin, na libanónské stráně. Pokácím tam statné cedry, skvělé cypřiše, vstoupím až do jeho nejvyšších končin, do křovin a hájů.25Já jsem vykopal studny a napil se vody, svými chodidly jsem vysušil všechny průplavy Egypta.‘26Což jsi neslyšel, že zdávna jsem to připravoval, už za dnů dávnověkých to chystal? Nyní to uskutečním: V hromady sutin se změní opevněná města.27Jejich bezmocní obyvatelé jsou vyděšení a zostuzení, jsou jako bylina polní, zelenající se býlí, tráva na střechách, rez v obilí nepožatém.28Vím o tobě, ať sedíš či vycházíš a vcházíš, jak proti mně běsníš.29Protože proti mně tak běsníš a tvá drzost stoupá do mých uší, provleču ti chřípím kruh a do úst vložím uzdu. Odvedu tě cestou, po níž jsi přišel.“30Toto ti bude znamením, Chizkijáši : V tomto roce budete jíst, co vyroste samo, i druhý rok, co samo vzejde, ale třetí rok sejte a sklízejte, vysazujte vinice a jezte jejich plody.31Ti z Judova domu, kteří vyváznou a zůstanou, opět se zakoření a vydají ovoce.32Z Jeruzaléma vyjde pozůstatek lidu a z hory Sijónu ti, kdo vyvázli. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.33Proto praví Hospodin o králi asyrském toto: „Nevejde do tohoto města. Ani šíp tam nevstřelí, se štíty proti němu nenastoupí, násep proti němu nenavrší.34Cestou, kterou přišel, se zase vrátí, do tohoto města nevejde, je výrok Hospodinův.35Budu štítem tomuto městu, zachráním je kvůli sobě a kvůli Davidovi, svému služebníku.“

-jcHB
Podtržení
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DANIEL, NEBÚKADNESAR A BABYLÓN    
 26Uplynulo dvanáct m síc . Král se procházel po královském paláci v Babylónu 27a ekl: „Zdali 
není veliký tento Babylón, který jsem svou mocí a silou vybudoval jako královský d m ke sláv  
své d stojnosti?“ 28Ješt  to slovo bylo v ústech krále, když se snesl hlas z nebe: „Tob  je to e e-
no, králi Nebúkadnesare: Tvé království od tebe odešlo.“ (Da 4,26–28)

Osobní studium
Při své práci na projektu v Britském muzeu 
objevil v červenci 2007 rakouský asyro-
log Michael Jursa z vídeňské univerzity 
klínopisnou tabulku z dob babylónského 
krále Nebúkadnesara, která se v depozitáři 
muzea nacházela již od roku 1920. Na ta-
bulce našel jméno babylónského úředníka 
„Nebusarsekima“, jehož jméno vzpomíná 
Jeremjáš (v češtině se přepisuje jako „Sar-
sekím“; Jr 39,3). Ten je jedním z mnoha králů 
a úředníků z dob Daniela a Nebúkadnesara, 
jejichž existenci se podařilo potvrdit díky 
archeologii.

Přečti si 1. a 5. kapitolu z knihy Daniel. 
Byla Danielova počáteční rozhodnutí v sou-
ladu s Boží vůlí? Jak Bůh použil Daniela, 
svého služebníka a proroka, aby ovlivnil 
miliony lidí během následujících staletí?

O Danielovi čteme, že „si předsevzal“ 
(Da 1,8) zůstat věrný Bohu v tom, co bude jíst 
a jak se bude modlit. Tyto návyky, které si 
vypěstoval již v mládí, ho posilovaly během 
jeho dlouhého života. Výsledkem bylo pro-
nikavé uvažování, moudrost a vnímavost 
k tomu, co přichází od Boha. Nebúkadnesar 
i Belšasar si to uvědomovali a Daniel zastá-

val významné posty v království. Nejdůleži-
tější však zřejmě bylo, že pomohl k obrácení 
samotného Nebúkadnesara (Da 4,31–34).

Nebúkadnesar byl synem Nabopolasara. 
Společně vybudovali velkolepé město, které 
nemělo ve starověkém světě obdobu (Da 4,30). 
Babylón byl obrovským městem, ve kterém se 
nacházelo přes tři sta chrámů a nádherný pa-
lác. Součástí města byl i jeden ze starověkých 
divů světa – Visuté zahrady Semiramidiny. 
Město obklopovaly mohutné dvojité hradby 
(vnitřní byly široké téměř čtyři metry, vnější 
šest a půl metru), ve kterých bylo osm hlav-
ních bran pojmenovaných po babylónských 
božstvech. Nejznámější je Ištařina brána, kte-
rá se zrekonstruovaná nachází v Pergamon-
ském muzeu v Berlíně.

Ve verši Da 7,4 je Babylón popsán jako lev 
s orlími křídly. Přes Ištařinu bránu prochá-
zela cesta, na níž se konaly každoroční prů-
vody. Stěny průchodu zdobily nízké reliéfy 
s vyobrazenými lvy. Během archeologické-
ho výzkumu se našlo i vyobrazení obrov-
ského lva, který se vrhal na člověka. Všech-
ny tyto objevy jsou svědectvím, že lev byl 
vhodným symbolem „velkého  Babylónu“. 
I tímto způsobem jsou potvrzeny biblické 
dějiny a prorocké poselství Písma.

Vzpomínali jsme, že Daniel „si p edsevzal“ (Da 1,8), že bude nebo nebude d lat n které 
v ci. Jaké p edsevzetí by sis pot eboval dát ty?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Všichni velmožové babylónského krále vstoupili do Prostřední brány a usadili se tam : Nergal-sareser, Samgar-nebú, Sarsekím, přední z dvořanů, Nergal-sareser, přední z mágů, a všichni ostatní velitelé babylónského krále.

-jcHB
Zvýraznění
Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat.

-jcHB
Zvýraznění
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.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
Zvýraznění
První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno mu lidské srdce.

-jcHB
Zvýraznění
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.
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JEŽÍŠ JAKO HISTORICKÁ POSTAVA
 29Pilát vyšel k nim ven a ekl: „Jakou obžalobu vznášíte proti tomu lov ku?“ 30Odpov d li: 
„Kdyby nebyl zlo inec, nebyli bychom ti ho vydali.“ 31Pilát jim ekl: „Vezm te si ho vy a su te 
podle svého zákona!“ Židé mu odpov d li: „Nám není dovoleno nikoho popravit.“ 32To aby se 
naplnilo slovo Ježíšovo, kterým nazna il, jakou smrtí má zem ít. (J 18,29–32)

Osobní studium
Přečti si texty Mt 26,57– 67; J 11 , 45–53 
a J 18,29–31. Kdo byl Kaifáš a jakou roli se-
hrál v Ježíšově smrti? Kdo byl Pontius Pilát 
a v čem bylo jeho rozhodnutí důležité pro to, 
aby mohl sanhedrin uskutečnit svůj záměr?

Kaifáš byl nejvyšším knězem a podněco-
val spiknutí, jehož cílem byla Ježíšova smrt. 
Kaifášovu existenci zaznamenává i židov-
ský historik Josephus Flavius: „Josef, který 
se nazýval i Kaifáš, který byl veleknězem, 
a určil Jonatána, syna Annáše, předcho-
zího velekněze, aby byl jeho nástupcem.“ 
(Josephus Flavius, Židovské starožitnosti, 
XVIII.3)

V roce 1990 byla jižně od Jeruzaléma ob-
jevena rodinná hrobka, která obsahovala 
dvanáct schránek na kosti (tzv. osuária). 
Mince a keramiku z hrobky bylo možné da-
tovat přibližně do poloviny prvního století. 
Na nejvíce vyzdobené schránce byl aramej-
ský nápis „Josef, syn Kaifáše“ a obsahovala 
kosti asi šedesátiletého muže. Odborníci se 
domnívají, že by mohlo jít o ostatky Kaifáše, 
velekněze, který se přímo podílel na Ježíšo-
vě smrti. 

V roce 1961 byl v Cesareji Přímořské v rui-
nách místního divadla nalezen blok vápen-
ce, který obsahuje fragmenty nápisu: „Pont-
ský Pilát, prefekt Judska.“ Pilát byl judským 
prefektem za vlády císaře Tiberia.

V obou případech jde o osoby, které se 
nějakým způsobem podílely na Ježíšově 
smrti. Historické objevy tedy potvrdily je-
jich existenci.

Historici prvních dvou století hovoří 
také o Ježíši z Nazareta. Římský historik 
Tacitus psal o Kristu a jeho popravě Pont-
ským Pilátem během vlády Tiberia. V jeho 
díle se píše i o prvních křesťanech v Římě. 
Římský státník Plinius mladší psal kolem 
roku 112 císaři Trajánovi a ptal se ho, jak má 
přistupovat ke křesťanům. Popisoval je jako 
skupinu lidí, kteří se v určitý den setkávají 
a zpívají chvalozpěvy svému bohu.

Archeologické objevy a historické zázna-
my přinášejí dodatečné, v Bibli neobsažené 
svědectví o Ježíši, kterého jeho následov-
níci uctívali již během prvních padesáti 
let po jeho smrti. Nejdůležitějším zdrojem 
zpráv o Ježíši však pro nás zůstávají evan-
gelia. Měli bychom je pečlivě studovat a po-
znat co nejvíce o Ježíši a jeho učení.

P estože je povzbuzující a užite né vid t archeologické d kazy, které podporují naši víru, 
navzdory jejich užite nosti by naše víra p ece jen m la být založena na n em jiném. 
Na em? Pro ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
57Ti, kteří Ježíše zatkli, odvedli ho k veleknězi Kaifášovi, kde se shromáždili zákoníci a starší.58Petr šel za ním zpovzdálí až do veleknězova dvora; vstoupil dovnitř a posadil se mezi sluhy, aby viděl konec.59Velekněží a celá rada hledali křivé svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti.60Ale nenalezli, ačkoli předstupovalo mnoho křivých svědků. Konečně přišli dva61a vypovídali: „On řekl: Mohu zbořit chrám a ve třech dnech jej vystavět.“62Tu velekněz vstal a řekl mu: „Nic neodpovídáš na to, co tihle proti tobě svědčí?“63Ale Ježíš mlčel. A velekněz mu řekl: „Zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, Syn Boží!“64Ježíš odpověděl: „Ty sám jsi to řekl. Ale pravím vám, od nynějška uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými.“65Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl: „Rouhal se! Nač ještě potřebujeme svědky? Hle, teď jste slyšeli rouhání.66Co o tom soudíte?“ Jejich výrok zněl: „Je hoden smrti.“67Pak mu plivali do obličeje, bili ho po hlavě, někteří ho tloukli do tváře68a říkali: „Hádej, Mesiáši, kdo tě udeřil!“

-jcHB
Zvýraznění
45Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho.46Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil.47Velekněží a farizeové svolali radu a řekli: „Co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení.48Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří, a přijdou Římané a odejmou nám toto svaté místo i národ.“49Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, jim řekl: „Vy ničemu nerozumíte;50nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“51To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ,52a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil vjedno.53Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí.
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VÍRA A D JINY
1V it Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. 2K takové 
ví e p edk  se B h p iznal svým sv dectvím. 3Ve ví e chápeme, že Božím slovem byly založeny 
sv ty, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. 
39A ti všichni, a koliv osv d ili svou víru, nedo kali se spln ní toho, co bylo zaslíbeno, 40nebo  
B h, který zamýšlel pro nás n co lepšího, necht l, aby dosáhli cíle bez nás. (Žd 1,1–3.39.40)

Osobní studium
Nežijeme ve vzduchoprázdnu. Naše roz-
hodnutí ovlivňují nejen nás samotné, ale 
i lidi kolem. Stejně tak životy mnoha staro-
věkých následovníků Boha velmi výrazně 
ovlivnily budoucnost lidí, kteří žili po nich. 
V 11. kapitole listu Židům, známé jako „ka-
pitola víry“, vidíme stručný přehled hrdinů 
víry a jejich vlivu na ostatní.

Přečti si Židům 11. Co se můžeme naučit 
od těchto hrdinů víry studiem jejich života 
s Bohem?
Henoch
Noe
Abraham
Sáraj
Josef
Mojžíš
Rachab
Samson

 Mít víru neznamená jen něco vyzná-
vat nebo někoho uctívat. Znamená to také 
jednat podle této víry, projevovat ji činy. 
A právě takový soulad je označován jako 
spravedlnost (tedy jako něco správného). 

To je činná víra, která mění dějiny, a každý 
její projev – skutek – je výsledkem důvěry 
v Boží slovo.

Když Noe vybudoval archu, byl to skutek 
víry. Božímu slovu důvěřoval více než zku-
šenosti a rozumovým argumentům. Jelikož 
předtím nikdy nepršelo, zkušenosti a důka-
zy naznačovaly, že něco jako potopa je úplná 
hloupost. Ale Noe poslechl Boha a lidské 
pokolení nezaniklo.

Abraham (tehdy ještě Abram) opustil me-
zopotamské město Ur, jedno z nejrozvinutěj-
ších měst tehdejšího světa. Nevěděl přitom, 
kam ho Bůh vede. Ale rozhodl se jednat podle 
Božího slova.

Mojžíš se rozhodl být raději pastýřem Bo-
žího lidu a přivést ho do zaslíbené země, než 
aby se stal vládcem Egypta, nejmocnější říše 
té doby. Důvěřoval hlasu Všemohoucího, 
který k němu promluvil z hořícího keře.

Rachab se rozhodla důvěřovat zprávám 
o Božím vysvobození, zachránila dva vyzvě-
dače a stala se součástí Ježíšova rodokmenu. 
Jak málo víme o tom, jak naše rozhodnutí 
ovlivní životy mnoha lidí nejen v naší gene-
raci, ale i v těch, co přijdou po nás.

Jaká d ležitá rozhodnutí jsou p ed tebou? O em všem p emýšlíš, než se rozhodneš? Co p i 
rozhodování považuješ za nejpodstatn jší? Pro ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.2K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím.3Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného.4Ábel věřil, a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary; protože věřil, ‚ještě mluví, ač zemřel‘.5Henoch věřil, a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. ‚Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal.‘ Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení.6Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.7Noe věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře.8Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde.9Věřil, a proto žil v zemi zaslíbené jako cizinec, bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, pro které platilo totéž zaslíbení,10a upínal naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh.11Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení.12Tak z jednoho muže, a to už starce, vzešlo tolik potomků, ‚jako bezpočtu je hvězd na nebi a jako je písku na mořském břehu‘.13Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci.14Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží.15Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit.16Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich Bohem. Vždyť jim připravil své město.17Abraham věřil, a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého jediného syna byl hotov obětovat, ačkoli se mu dostalo zaslíbení a bylo mu řečeno:18‚Z Izáka bude pocházet tvé potomstvo.‘19Počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího vzkříšení.20Izák věřil, a proto Jákobovi a Ezauovi dal požehnání v pohledu do budoucna.21Jákob věřil, a když umíral, požehnal oběma Josefovým synům a poklonil se přitom k vrcholu své berly.22Josef věřil, a na sklonku svého života řekl, že synové izraelští vyjdou z Egypta, a nařídil, co se má stát s jeho kostmi.23Mojžíšovi rodiče věřili, a proto svého syna tři měsíce po narození ukrývali; viděli, že je to vyvolené dítě, a nezalekli se královského rozkazu.24Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraónovy dcery.25Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem než na čas žít příjemně v hříchu;26a Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě.27Věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem; zůstal pevný, jako by Neviditelného viděl.28Věřil, a proto ustanovil hod beránka a dal pokropit dveře jeho krví, aby se zhoubce nemohl dotknout prvorozených.29Izraelští věřili, a proto prošli Rudým mořem jako po suché zemi, ale když se o to pokusili Egypťané, pohltily je vlny.30Izraelští věřili, a proto před nimi padly hradby Jericha, když je obcházeli po sedm dní.31Nevěstka Rachab věřila, a proto přátelsky přijala vyzvědače a nezahynula s nevěřícími.32Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích,33kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno;34zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizinců;35ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení.36Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář.37Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostřím meče. Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzi, zakoušeli útisk a soužení.38Svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země.39A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno,40neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si pozorně 63. kapitolu „David a Goliáš“ (PP 643–648; NUD 314–317) z knihy Na úsvi-

tu dějin a kapitoly 28. „Chizkijášova náboženská reforma“ (PP 331–339; OSU 128–131) a 30. „Vy-
svobození z asyrského ohrožení“ (PK 349–366; OSU 136–141) z knihy Od slávy k úpadku.

 „Bible je nejstarší a nejobsáhlejší knihou dějin, kterou lidstvo vlastní. Vytryskla přímo 
z pramene věčné pravdy a Boží ruka po celé věky uchovávala její čistotu. Osvětluje nám 
vzdálenou minulost, kterou se současná věda marně snaží vypátrat. Pouze v Božím slově 
můžeme vidět moc, která položila základy země a ‚roztáhla‘ nebesa. Pouze zde nalezneme 
autentický záznam o původu národů. Jenom zde jsou zapsány dějiny našeho rodu neovliv-
něné lidskou pýchou ani předsudky.“ (Ed 173; VYCH 104)

„Kdo zná Boha a jeho slovo, má pevnou víru v božské vnuknutí Písma svatého. Nezkou-
má Bibli s ohledem na lidské vědecké názory. Tyto myšlenky podrobuje zkoušce, která 
nedělá chybné závěry: Ví, že Boží slovo je pravda – a pravda si nemůže navzájem odporo-
vat. To, co v učení takzvané vědy protiřečí pravdě Božího zjevení, je jen lidskou spekulací. 
Opravdu moudrému člověku vědecké zkoumání otevírá rozsáhlou oblast myšlení a po-
znání.“ (8T 325)

 Otázky k rozhovoru
1.  Uvažujte o aplika ní otázce ze st edy. Ano, je dobré, když se nám poda í najít archeo-

logické d kazy, které potvrzují biblickou historii. Co se však stane, když jsou nalezené 
d kazy interpretovány zp sobem, který odporuje biblickému popisu? Co bychom se 
z toho m li nau it o pot eb  spoléhat se na Bibli jako na Boží slovo, kterému d v -
ujeme, a  už archeologie nebo jiná oblast v dy íká cokoliv? V em spo ívají výhody 

a v em nebezpe í takového p ístupu?
2.  Uvažujte o všech proroctvích, která m žeme z dnešního úhlu pohledu vnímat jako 

napln ná – nap íklad proroctví o královstvích z Daniela 2 a 7. Co se na základ  napln -
ných proroctví m žeme nau it o d v e Bohu v souvislosti s proroctvími, která na své 
napln ní teprve ekají?

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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