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� Texty na tento týden - 2Kr 22; Neh 9:6; Jr 7:1–7; Ž 148:4; Jr 29:13; Mi 6:1–8; Da 9:1–19 
 

� Základní verš 
„Avšak Hospodin p�ilnul jenom k tvým otc�m, zamiloval si je a vyvolil jejich potomstvo, vás, ze všech 
národ�, jak tomu je dnes.“ (Dt 10:15) 
 

   Jednou z fascinujících v�cí v Bibli a zejména ve Starém zákon� je i to, že se �asto odkazuje nebo p�ímo 
cituje ze svých ostatních �ástí. Pisatelé pozd�jších knih Starého zákona se odvolávají na d�ív�jší pisatele, 
používají jejich texty, aby n�co vyjád�ili. 
   Ž 81 se nap�íklad vrací zp�t ke knize Exodus a cituje tém�� doslovn� úvod k Desateru, kdy žalmista píše: 
„Já jsem Hospodin, tv�j B�h, já jsem t� p�ivedl z egyptské zem�...“ (Ž 81:11). 
   Ve Starém zákon� se auto�i odkazují na p�íb�hy z Genesis, zejména na p�íb�h stvo�ení. Prorok p�ipomíná: 
„Vid�l jsem zemi, a hle, je pustá a prázdná, nebesa jsou beze sv�tla“ (Jr 4:23; viz také Gn 1:2). 
   Pozd�jší pisatelé Starého zákona, nap�íklad proroci, se mnohokrát odvolávají na knihu Deuteronomium, 
která hrála (spolu se smlouvou v ní zapsanou) hlavní roli v po�átcích izraelského národa. Jaké �ásti Deute-
ronomia použili a na jaké myšlenky, které mohou mít význam i dnes, upozor�ovali? 
 

� Osnova lekce: 
   V rámci této lekce se podíváme na zp�sob, jakým se poselství (nebo jedine�né výrazy a koncepty) 
knihy Deuteronomium odrážejí na jiných místech Starého zákona. 
 

   • 2Kr 22:8–11: Nález „Knihy zákona“ v dob� Jóšijáše (ned�le) 
   • 1Kr 8:27; Neh 9,6; Ž 148,4: B�h, kterému pat�í „nebesa nebes“ (pond�lí) 
   • Jr 4:4; 7:5–7; 29:11–13: Ozv�ny v knize proroka Jeremjáše (úterý) 
   • Mi 6:1–8: Boží o�ekávání od jeho lidu podle Micheáše (st�eda) 
   • Da 9:1–19: Danielova vzpomínka na „Mojžíš�v zákon“ (�tvrtek) 
 

NE 5. prosince – KNIHA ZÁKONA 
2Kr 22:8-11  „8Velekn�z Chilkijáš �ekl písa�i Šáfanovi: „Nalezl jsem v Hospodinov� dom� knihu Záko-
na.“ Chilkijáš dal tu knihu Šáfanovi a on ji �etl. 9Poté písa� Šáfan vstoupil ke králi a podal králi hlášení. 
�ekl: „Tvoji služebníci vyzvedli st�íbro, které se nacházelo v dom�, a vydali je t�m, kdo pracují jako do-
hlížitelé v Hospodinov� dom�.“ 10Dále písa� Šáfan králi oznámil: „Kn�z Chilkijáš mi p�edal knihu.“       
A Šáfan ji p�ed králem �etl. 11Když král uslyšel slova knihy Zákona, roztrhl své roucho.“ 
2Kr 22  „1Jóšijášovi bylo osm let, když za�al kralovat, a kraloval v Jeruzalém� jedenat�icet let. Jeho matka se jmenovala 
Jedída; byla to dcera Adajáše z Boskatu. 2�inil to, co je správné v Hospodinových o�ích, chodil po všech cestách svého 
otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo. 3V osmnáctém roce vlády Jóšijášovy poslal král písa�e Šáfana, syna 
Asaljáše, syna Mešulámova, do Hospodinova domu. �ekl mu: 4„Vystup k velekn�zi Chilkijášovi, a� p�ipraví st�íbro, které 
bylo doneseno do Hospodinova domu a které od lidu vybrali strážci prahu. 5Vydá se t�m, kdo pracují jako dohlížitelé       
v Hospodinov� dom�, a oni je budou dávat t�m, kdo pracují p�i Hospodinov� dom� na opravách poškozené �ásti domu: 
6�emeslník�m, stavebním d�lník�m a zedník�m, i k nákupu d�eva a tesaného kamene k oprav� domu. 7P�itom není t�eba 
d�lat vyú�tování za st�íbro, které se jim vydá, protože jednají poctiv�.“ 8Velekn�z Chilkijáš �ekl písa�i Šáfanovi: „Nalezl 
jsem v Hospodinov� dom� knihu Zákona.“ Chilkijáš dal tu knihu Šáfanovi a on ji �etl. 9Poté písa� Šáfan vstoupil ke králi 
a podal králi hlášení. �ekl: „Tvoji služebníci vyzvedli st�íbro, které se nacházelo v dom�, a vydali je t�m, kdo pracují jako 
dohlížitelé v Hospodinov� dom�.“ 10Dále písa� Šáfan králi oznámil: „Kn�z Chilkijáš mi p�edal knihu.“ A Šáfan ji p�ed 
králem �etl. 11Když král uslyšel slova knihy Zákona, roztrhl své roucho. 12Potom král p�ikázal kn�zi Chilkijášovi, Achíka-
movi, synu Šáfanovu, Akbórovi, synu Míkajášovu, písa�i Šáfanovi a Asajášovi, královskému služebníku: 13„Jd�te se 
dotázat Hospodina ohledn� mne i lidu a celého Judska, pokud jde o slova této nalezené knihy. Vždy� je proti nám rozní-
ceno veliké Hospodinovo rozho��ení za to, že naši otcové neposlouchali slova té knihy a nejednali podle toho všeho, co je 
v ní o nás napsáno.“ 
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14Kn�z Chilkijáš, Achíkam, Akbór, Šáfan a Asajáš se odebrali k prorokyni Chuld�, manželce Šalúma, syna Tikvy, syna 
Charchasova, strážce rouch. Bydlela v Jeruzalém� v Novém M�st�. Mluvili s ní. 15Odv�tila jim: „Toto praví Hospodin, 
B�h Izraele: Vy�i�te muži, který vás ke mn� poslal: 16Toto praví Hospodin: Hle, uvedu zlo na toto místo a na jeho obyva-
tele podle všech slov té knihy, kterou �etl judský král. 17Protože m� opustili a jiným boh�m pálili kadidlo, a tak m� uráželi 
vším tím, co svýma rukama ud�lali, roznítilo se mé rozho��ení na toto místo a neuhasne. 18A králi judskému, který vás 
poslal dotázat se Hospodina, vy�i�te: Toto praví Hospodin, B�h Izraele: Pokud jde o slova, která jsi slyšel: 19Protože tvé 
srdce zjihlo a poko�il ses p�ed Hospodinem, když jsi uslyšel, co jsem mluvil proti tomuto místu a proti jeho obyvatel�m, že 
tu bude spouš� a zlo�e�ení, protože jsi roztrhl své roucho a p�ede mnou plakal, vyslyšel jsem t� , je výrok Hospodin�v. 
20Proto t� p�ipojím ke tvým otc�m, budeš uložen do svého hrobu v pokoji a tvé o�i nespat�í nic z toho zla, které uvedu na 
toto místo.“ I podali toto hlášení králi.“ 
Dt 30:16  „Když ti dnes p�ikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho p�ikázání, 
na�ízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tv�j B�h, ti bude žehnat v zemi, kterou p�icházíš 
obsadit.“ 
2Kr 23:3  „Poté se král postavil na své stanovišt� a uzav�el p�ed Hospodinem smlouvu, že budou následovat Hospodina 
a zachovávat jeho p�íkazy, sv�dectví a na�ízení z celého srdce a z celé duše a plnit slova této smlouvy, jak jsou napsána    
v této knize. Všechen lid se za smlouvu postavil.“ 
Dt 4:29  „Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho , budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem 
a celou svou duší.“ 
Dt 6:5  „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.“ 
Gt 10:12  „Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tv�j B�h? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil 
po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.“ 
Dt 11:13  „Jestliže budete opravdu poslouchat má p�ikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, 
svého Boha, a sloužili mu celým svým srdcem a celou svou duší.“ 
2Kr 23:24  „Jóšijáš také vymýtil vyvolava�e duch� zem�elých, jasnovidce, domácí b�žky, hnusné modly i všelijaké 
ohyzdné b�žky, které bylo možno vid�t v zemi judské a v Jeruzalém�. Tak se naplnila slova zákona napsaná v knize, 
kterou nalezl kn�z Chilkijáš v Hospodinov� dom�.“ 
2Kr 23:20  „Všechny kn�ze posvátných návrší, kte�í tam byli, ob�toval na oltá�ích, na nichž spaloval lidské kosti. Potom 
se vrátil do Jeruzaléma.“ 
 

PO 6. prosince – BOHU PAT�Í NEBESA I NEBESA NEBES 
Dt 10:14  „Hle, Hospodinu, tvému Bohu, pat�í nebesa i nebesa nebes, zem� a všechno, co je na ní.“ 
1Kr 8:27  „Ale m�že B�h opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes t� nemohou pojmout, 
natož tento d�m, který jsem vybudoval?“ 
Neh 9:6  „Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi u�inil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi        
i vše, co je na ní, mo�e i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš p�i život� a nebeské zástupy se ti 
klan�jí.“ 
Ž 148:4  „Chvalte ho, nebesa nebes, rovn�ž vody nad nebesy...“ 
Dt 7:6  „Jsi p�ece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tv�j B�h, vyvolil ze všech lidských pokolení , která 
jsou na tvá�i zem�, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.“ 
Dt 14:2  „Jsi p�ece svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin vyvolil ze všech lidských pokolení , která jsou na 
tvá�i zem�, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.“ 
Dt 18:5  „Vždy� si jej vyvolil Hospodin, tv�j B�h, ze všech tvých kmen�, aby po všechny dny stál on a jeho synové ve 
služb� ve jménu Hospodinov�.“ 
Dt 10:12-15  „12Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tv�j B�h? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, 
chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší, 13abys 
dbal na Hospodinova p�ikázání a na�ízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dob�e. 14Hle, Hospodinu, tvému Bohu, 
pat�í nebesa i nebesa nebes, zem� a všechno, co je na ní. 15Avšak Hospodin p�ilnul jenom k tvým otc�m, zamiloval si je    
a vyvolil jejich potomstvo, vás, ze všech národ�, jak tomu je dnes.“ 
Neh 9:3  „Povstávali ze svých míst, když �etli �ty�ikrát za den z knihy Zákona Hospodina, svého Boha, a �ty�ikrát se 
vyznávali a klan�li Hospodinu, svému Bohu.“ 
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ÚT 7. prosince – DEUTERONOMIUM U JEREMJÁŠE 
Jr 29:11-13  „11Nebo� to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodin�v, jsou to myšlenky    
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát nad�ji do budoucnosti. 12Budete m� volat a chodit ke mn�, modlit se 
ke mn� a já vás vyslyším. 13Budete m� hledat a naleznete m�, když se mne budete dotazovat celým svým 
srdcem.“ 
Jr 7:5-7  „5Jestliže napravíte své cesty a své skutky, budete-li mezi sebou zachovávat právo, 6nebudete-li 
utla�ovat bezdomovce, sirotka a vdovu, nebudete-li na tomto míst� prolévat nevinnou krev a nebudete-li 
chodit ke své škod� za jinými bohy, 7pak vás nechám p�ebývat na tomto míst�, v zemi, kterou jsem dal 
vašim otc�m na v�ky v�k�.“ 
Jr 4:4  „Ob�ežte se kv�li Hospodinu, ob�ežte svá neob�ezaná srdce, mužové judští, obyvatelé Jeruzaléma, 
aby mé rozho��ení nevyšlehlo jako ohe� a neho�elo a nikdo by je neuhasil, a to pro vaše zlé skutky.“ 
Dt 4:23-29  „23Dávejte si pozor, abyste nezapomn�li na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uzav�el, a neud�-
lali si tesanou sochu, zpodobení �ehokoli, co ti Hospodin, tv�j B�h, zakázal, 24nebo� Hospodin, tv�j B�h, je ohe	 sžírající, 
B�h žárliv� milující . 25Budeš plodit syny a vnuky a dožijete se v té zemi stá�í; zvrhnete-li se však a ud�láte si tesanou 
sochu, zpodobení �ehokoli, a dopustíte se toho, co je zlé v o�ích Hospodina, tvého Boha, co ho uráží, 26beru si dnes proti 
vám za sv�dky nebe i zemi, že v zemi, do níž p�ejdete p�es Jordán, abyste ji obsadili, rychle a nadobro vyhynete. Nebudete 
v ní dlouho živi, ale budete vyhlazeni. 27Hospodin vás rozptýlí mezi kdejaký lid, že z vás v pronárodech, kam vás Hospo-
din zavede, zbude jen malý po�et. 28Tam budete sloužit boh�m vyrobeným lidskýma rukama, boh�m ze d�eva a z kamene, 
kte�í nevidí a neslyší, nejedí a ne�ichají. 29Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho , budeš-li ho 
opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.“ 
Jr 7:1-4  „1Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremjášovi: 2„Postav se do brány Hospodinova domu a volej tam toto 
slovo. �ekneš: Slyšte slovo Hospodinovo, všichni Judejci, kte�í vcházíte t�mito branami klan�t se Hospodinu.“ 3Toto 
praví Hospodin zástup�, B�h Izraele: „Napravte své cesty a své skutky a nechám vás p�ebývat na tomto míst�. 
4Nespoléhejte na klamná slova: ‚Je to chrám Hospodin�v, chrám Hospodin�v, chrám Hospodin�v.‘“ 
Dt 24:17  „Nep�evrátíš právo bezdomovce ani sirotka a vdov� nezabavíš roucho.“ 
Dt 24:17 �SP  „ 
Dt 24:21  „Když budeš na vinici sbírat hrozny , nebudeš po sob� pab�rkovat. Bude to pat�it bezdomovci, sirotku a vdo-
v�.“ 
Dt 10:17-19  „17Vždy� Hospodin, váš B�h, je B�h boh� a Pán pán�, B�h veliký, všemocný a vzbuzující báze	, který 
nebere ohled na osobu a nep�ijímá úplatek, 18ale zjednává právo sirotku a vdov�, miluje hosta a dává mu chléb a šat. 
19Milujte tedy hosta, nebo� jste byli hosty v egyptské zemi.“ 
Dt 27:19  „Bu� proklet, kdo p�evrací právo bezdomovce, sirotka a vdovy.“ A všechen lid �ekne: „Amen.““ 
Dt 30:6  „Hospodin, tv�j B�h, ob�eže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým 
svým srdcem a celou svou duší a budeš živ.“ 
 

ST 8. prosince – CO B�H POŽADUJE 
Mi 6:1-8  „1Slyšte nyní, co praví Hospodin: „Povsta�, ve� soud s horami, nech� slyší pahorky tv�j hlas!“ 
2Slyšte Hospodin�v spor, hory i nepohnutelné základy zem�! Hospodin vede spor se svým lidem, �iní 
výtky Izraeli: 3„Lide m�j, co jsem ti ud�lal? Jaké potíže jsem ti p�sobil? Odpov�z mi. 4Vždy� jsem t� 
vyvedl z egyptské zem�, vykoupil jsem t� z domu otroctví“ (...) 6„Jak p�edstoupím p�ed Hospodina? S �ím 
se mám sklonit p�ed Bohem na výšin�? Mohu p�ed n�j p�edstoupit s ob��mi zápalnými, s ro�ními bý�ky? 
7Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beran�, v deseti tisících potok� oleje? Což smím dát za svou 
nev�rnost svého prvorozence, v ob�� za sv�j h�ích plod svého l�na?“ 8	lov��e, bylo ti oznámeno, co je 
dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorn� chodil 
se svým Bohem.“ 
Am 5:24  „A� se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.“ 
Oz 6:6  „Chci milosrdenství, ne ob��, poznání Boha je nad zápaly.“ 
Dt 4:6  „Bedliv� je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost p�ed zraky lidských pokolení . Když uslyší všechna 
tato na�ízení, �eknou: „Jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ!““ 
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PÁ 10. prosince – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   „Micheáš 6:1–8 je d�ležitým textem Starého zákona. Podobn� jako Ámos 5:24 a Ozeáš 6:6 p�ipomíná 
poselství prorok� z osmého století p�ed Kristem. Pasáž za�íná p�íkladem soudního procesu, ve kterém 
prorok vyzývá lid, aby si vyslechl obvin�ní, které proti n�mu vznáší Hospodin. Hory a poho�í jsou soudci, 
protože existují již dlouhou dobu a byly sv�dky toho, jak B�h jednal s Izraelem. B�h neobvi�uje Izrael        
z toho, že porušili smlouvu p�ímo, ale ptá se, zda mají n�jaké obvin�ní proti n�mu. ‚Lide m�j, co jsem ti 
ud�lal? Jaké potíže jsem ti p�sobil? Odpov�z mi.‘ Tvá�í v tvá� nespravedlnosti n�kte�í lidé mohli p�estat 
konat dobro. Když m�li p�íležitost k tomu, aby rychle zbohatli, mohli n�kte�í vlastníci p�dy ustoupit            
z dodržování ustanovení zákona.“ (Smith, Ralph L., World Biblical Commentary, Micah-Malachi. Grand 
Rapids, MI: Word Books, 1984, sv. 32, s. 50) 
   „Jóšijáš potom navrhl, aby se nejvyšší autority národa p�ipojily k oby�ejným lidem a slavnostn� se Bohu 
zavázaly, že budou usilovat o nápravu. Shromážd�ní králova slova p�ijalo s takovým nadšením, ve které 
král ani nedoufal. ‚Všechen lid se za smlouvu postavil‘ (2Kr 23:3). Protože se však podle vzoru okolních 
národ� p�íliš dlouho klan�li modlám, nebylo v lidských silách toto zlo zcela vymýtit. Jóšijáš se ale rozhodl 
o�istit zemi a odhodlan� šel za svým cílem (viz 2Kr 23:20.24).“ (PK 401; OSU 152) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Jsme adventisté sedmého dne a s naším poselstvím pravdy pro dnešek se vidíme (a právem) na míst� 
starov�kých Izraelc�. I nám B�h sv��il pravdu, kterou pot�ebuje slyšet sv�t kolem nás. Je to velká výsada. 
Jak dob�e však podle vás zvládáme odpov�dnost, která je spojena s takovou výsadou? 
 

2. P�edstavte si, že jste Daniel a vid�li jste, jak byl váš národ napaden a poražen. Víte, že chrám, centrum 
vašeho náboženství a vaší víry, byl zni�en bezbožnými pohany. Jak by však pro n�j (nebo jiného Žida) moh-
la být znalost knihy Deuteronomium v této dob� zdrojem víry? Jak mu tato kniha pomohla pochopit vše, co 
se d�lo a pro� se to stalo? Jak nám m�že naše porozum�ní Písma jako celku pomoci vyrovnat se s tím, když 
prožíváme t�žkosti a problémy, které by bez poznání Písma mohly být pro nás velmi t�žké? Co nás to m�že 
nau�it o d�ležitosti Bible pro naši víru? 
 

3 P�e�t�te si proroctví o sedmdesáti týdnech z Daniela 9:24–27. Jakou roli v tomto proroctví sehrává 
smlouva a pro� je myšlenka smlouvy tak d�ležitá? Pro� je d�ležitá i pro nás? 

 
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. 

 
� 
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30Ve svém soužení, až t� v posledních dnech toto všechno stihne, navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho po-
slouchat. 31Vždy� Hospodin, tv�j B�h, je B�h milosrdný, nenechá t� klesnout a nep�ipustí tvou zkázu, nezapomene na 
smlouvu s tvými otci, kterou jim stvrdil p�ísahou.“ 
Dt 31:29  „Vím, že po mé smrti zab�ednete do zkázy a sejdete z cesty, kterou jsem vám p�ikázal. V posledních dnech vás 
pak potká zlo, protože jste páchali to, co je zlé v Hospodinových o�ích, a uráželi ho dílem svých rukou.“ 
Dt 4:5.6  „5Hle�, u�il jsem vás na�ízením a práv�m, jak mi p�ikázal Hospodin, m�j B�h, abyste je dodržovali v zemi, 
kterou p�icházíte obsadit. 6Bedliv� je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost p�ed zraky lidských pokolení . Když 
uslyší všechna tato na�ízení, �eknou: „Jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ!““ 
Da 9:24-27  „24Byli jste v��i Hospodinu vzpurní ode dne, co vás znám. 25Tu jsem se vrhal p�ed Hospodina, �ty�icet dní    
a �ty�icet nocí jsem se vrhal p�ed n�ho , protože Hospodin �ekl, že vás vyhladí. 26Modlil jsem se k Hospodinu: „Panovní-
ku Hospodine, neuvaluj zkázu na sv�j lid, na své d�dictví, které jsi vykoupil svou velikou mocí a vyvedl z Egypta pevnou 
rukou. 27Rozpome	 se na své služebníky, na Abrahama, Izáka a Jákoba, a nep�ihlížej k zatvrzelosti tohoto lidu, k jeho 
zv�li a h�íchu.“ 
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�T 9. prosince – DANIELOVA MODLITBA 
Da 9:11-13  „11Celý Izrael p�estoupil tv�j zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba 
a zlo�e�ení, jak je o tom psáno v zákon� Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tob� h�ešili. 
12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudc�m, kte�í nás soudili, že uvedeš 
na nás zlo tak veliké, že takové nebylo u�in�no pod celým nebem; tak bylo u�in�no v Jeruzalém�. 13Jak je 
psáno v zákon� Mojžíšov�, p�išlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme Hospodina, svého Boha, o shoví-
vavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali prozírav� podle jeho pravdy.“ 
Da 9. kap  „1V prvním roce vlády Darjaveše, syna Achašveróšova, který byl médského p�vodu a byl králem nad králov-
stvím kaldejským, 2v tom prvním roce jeho kralování jsem já, Daniel, porozum�l z knih po�tu rok�, o nichž se stalo slovo 
Hospodinovo proroku Jeremjášovi; vyplní se, že Jeruzalém bude po sedmdesát let v troskách. 3Obrátil jsem se k Panovní-
ku Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu, žín�ném rouchu a popelu. 4Modlil jsem se            
k Hospodinu, svému Bohu, a vyznával se mu slovy: „Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu           
a milosrdenství v��i t�m, kte�í t� milují a dodržují tvá p�ikázání! 5Zh�ešili jsme a provinili se, jednali jsme svévoln�, 
bou�ili se a uchýlili od tvých p�ikázání a soud�. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kte�í mluvili ve tvém jménu 
našim král�m, našim velmož�m, našim otc�m a všemu lidu zem�. 7Na tvé stran�, Panovníku, je spravedlnost, na nás je 
zjevná hanba až do tohoto dne; je na každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých        
i dalekých, ve všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronev�ru, které se v��i tob� dopustili. 8Hospodine, na 
nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich otcích, nebo� jsme proti tob� zh�ešili. 9Na Pa-
novníku, našem Bohu, závisí slitování a odpušt�ní, nebo� jsme se bou�ili proti n�mu 10a neposlouchali jsme Hospodina, 
našeho Boha, a ne�ídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. 11Celý Izrael p�estoupil tv�j 
zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlo�e�ení, jak je o tom psáno v zákon� Mojžíše, Božího 
služebníka, protože jsme proti tob� h�ešili. 12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudc�m, 
kte�í nás soudili, že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo u�in�no pod celým nebem; tak bylo u�in�no v Jeruza-
lém�. 13Jak je psáno v zákon� Mojžíšov�, p�išlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme Hospodina, svého Boha, o shovíva-
vost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali prozírav� podle jeho pravdy. 14Proto Hospodin bd�l nad tím zlem    
a uvedl je na nás, nebo� Hospodin, náš B�h, je spravedlivý ve všech svých �inech, které koná, ale my jsme ho neposlou-
chali. 15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi sv�j lid vyvedl z egyptské zem� pevnou rukou, a tak sis u�inil jméno, jaké máš 
až dodnes, zh�ešili jsme, byli jsme svévolní. 16Panovníku, nech� se, prosím, podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tv�j 
hn�v a tvé rozho��ení od tvého m�sta Jeruzaléma, tvé svaté hory, nebo� pro naše h�íchy a viny našich otc� je Jeruzalém a 
tv�j lid tupen všemi, kte�í jsou kolem nás. 17Nyní tedy, Bože náš, slyš modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování 
a rozjasni tvá� nad svou zpustošenou svatyní, kv�li sob� , Panovníku. 18Naklo	, m�j Bože, své ucho a slyš, otev�i své o�i   
a viz, jak jsme zpustošeni my i m�sto, které se nazývá tvým jménem. Vždy� ne pro své spravedlivé �iny ti p�edkládáme své 
prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! Panovníku, odpus�! Panovníku, pozoruj a jednej! 
Neprodlévej! Kv�li sob�, m�j Bože! Vždy� tvé m�sto i tv�j lid se nazývá tvým jménem.“ 20Ješt� jsem rozmlouval a modlil 
se, vyznával h�ích sv�j i h�ích Izraele, svého lidu, a p�edkládal Hospodinu, svému Bohu, své prosby o smilování za svatou 
horu Boží, 21tedy ješt� jsem rozmlouval v modlitb�, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prve vid�l ve vid�ní, sp�šn� p�ilétl 
a dotkl se m� v dob� ve�erního ob�tního daru. 22Pou�il m� , když se mnou mluvil. �ekl: „Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti 
posloužil k pou�ení. 23Prve p�i tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já jsem p�išel, abych ti je oznámil, nebo� jsi 
vzácný Bohu . Pochop to slovo a rozum�j vid�ní. 24Sedmdesát týdn� let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému m�stu, 
než bude skoncováno s nev�rností, než budou zape�et�ny h�íchy, než dojde k zprošt�ní viny, k uvedení v��né spravedlnos-
ti, k zape�et�ní vid�ní a proroctví, k pomazání svatyn� svatých. 25V�z a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování 
Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdn�. Za šedesát dva týdny bude op�t vybudováno prostranství       
a p�íkop. Ale budou to svízelné doby. 26Po uplynutí šedesáti dvou týdn� bude pomazaný zahlazen a nebude již . M�sto       
a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který p�ijde. Sám skon�í v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto        
o pustošení. 27Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovin� toho týdne zastaví ob�tní hod i ob�� p�ídavnou. 
Hle, pustošitel na k�ídlech ohyzdné modly, než se naplní �as a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.““ 
Dt 4:27-31  „27Hospodin vás rozptýlí mezi kdejaký lid, že z vás v pronárodech, kam vás Hospodin zavede, zbude jen malý 
po�et. 28Tam budete sloužit boh�m vyrobeným lidskýma rukama, boh�m ze d�eva a z kamene, kte�í nevidí a neslyší, nejedí 
a ne�ichají. 29Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho , budeš-li ho opravdu hledat celým svým 
srdcem a celou svou duší. 
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