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BŮH ZACHOVÁVÁ (DA 6,2-29)
Daniel v jámě lvové

Vyvolený svatý je na nejhorším místě, kde mohl být – a přece plný pokoje,
radosti, chvály, uctívání, v přítomnosti Krále králů, v jeho ruce, ze které
ho nemůže nic vytrhnout. Bůh zachovává svůj lid!
2Darjavešovi se zalíbilo ustanovit nad

královstvím sto dvacet satrapů, aby byli po celém
království. 3Nad nimi byli tři říšští vládcové, z nichž jedním byl Daniel. Těm podávali
satrapové hlášení, aby se tím král nemusel obtěžovat. 4Daniel pak vynikal nad říšské vládce i
satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch. Král ho zamýšlel ustanovit nad celým
královstvím. 5Tu se říšští vládcové a satrapové snažili nalézt proti Danielovi záminku ohledně
jeho správy království, ale žádnou záminku ani zlé jednání nalézt nemohli, neboť byl věrný.
Žádnou nedbalost ani zlé jednání na něm neshledali. 6Proto si ti muži řekli: „Nenajdeme proti
Danielovi žádnou záminku, ledaže bychom našli proti němu něco, co se týče zákona jeho
Boha.“ 7Říšští vládcové a satrapové se shlukli ke králi a naléhali na něj: „Králi Darjaveši,
navěky buď živ! 8Všichni královští vládci, zemští správcové a satrapové, královská rada a
místodržitelé se uradili, abys královským výnosem potvrdil zákaz: Každý, kdo by se v údobí
třiceti dnů obracel v modlitbě na kteréhokoli boha nebo člověka kromě na tebe, králi, ať je
vhozen do lví jámy. 9Nyní, králi, vydej zákaz a podepiš přípis, který by podle nezrušitelného
zákona Médů a Peršanů nesměl být změněn.“ 10Král Darjaveš tedy podepsal přípis a zákaz.
11Když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horní pokoji
otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest
svému Bohu, jako to činíval dříve. 12Tu se ti muži shlukli a přistihli Daniela, jak se modlí a
prosí svého Boha o milost. 13Hned šli ke králi a dovolávali se královského zákazu: „Zdali jsi
nepodepsal zákaz, že každý člověk, který by se v údobí třiceti dnů modlil ke kterémukoli bohu
nebo člověku kromě k tobě, králi, bude vhozen do lví jámy?“ Král odpověděl: „To slovo platí
podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanů.“ 14Na to králi řekli: „Daniel z judských
přesídlenců, králi, na tebe a zákaz, který si podepsal nedbá. Třikrát za den se modlí svou
modlitbu.“ 15Když král slyšel takovou řeč, byl velmi znechucen. Usilovně přemýšlel, jak by
Daniela vysvobodil. Namáhal se až do západu slunce, jak by ho vyprostil. 16Ti muži se však
shlukli ke králi a naléhali na něj: „Věz, králi, podle zákona Médů a Peršanů žádný zákaz ani
výnos, který král vydá, nesmí být změněn.“ 17Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a vhodili
ho do jámy, v níž byli lvi. Danielovi řekl: „Kéž tě tvůj Bůh, kterého stále uctíváš, vysvobodí.“
18Donesli jeden kámen a položili ho na otvor jámy. Král jej zapečetil pečetním prstenem svým
a pečetními prsteny svých hodnostářů, aby se v Danielově záležitosti nedalo nic změnit. 19Pak
se král odebral do svého paláce a ulehl, aniž co pojedl. Nedopřál si žádné obveselení a spánek
se mu vyhýbal. 20Jak se začalo rozednívat, hned za úsvitu, král vstal a chvatně odešel k jámě,
kde byli lvi. 21Když přišel k jámě, zarmouceným hlasem zavolal na Daniela. Řekl Danielovi:

„Danieli, služebníku Boha živého, dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, zachránit před lvy?“
22Tu Daniel promluvil ke králi: „Králi, navěky buď živ! 23Můj Bůh poslal a svého anděla a
zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním shledán čistý a ani proti tobě,
králi, jsem se ničeho zlého nedopustil.“ 24Král tím byl velice potěšen a poručil, aby Daniela
vytáhli z jámy. Daniel byl tedy z jámy vytažen a nebyla na něm shledána žádná úhona,
protože věřil ve svého Boha. 25Král pak poručil, aby přivedli ty muže, kteří Daniela udali, a
hodili je do lví jámy i s jejich syny a ženami. Ještě nedopadli na dno jámy, už se jich zmocnili
lvi a rozdrtili jim všechny kosti. 26Tehdy král Darjaveš napsal všem lidem různých národností
a jazyků, bydlícím po celé zemi: „Rozhojněn buď váš pokoj! 27Vydávám rozkaz, aby se v celé
mé královské říši všichni třásli před Danielovým Bohem a obávali se ho, neboť on je Bůh živý
a zůstává navěky, jeho království nebude zničeno a jeho vladařská moc bude až do konce.
28Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. On vysvobodil Daniela ze
lvích spárů.“ 29Danielovi se pak dobře dařilo v království Darjavešově i v království Kýra
perského.

Otázky ke kázání:
1. Proč ve světě nemůžeme čekat přijetí a pokoj?
2. Kdy ve světě zakoušíme přijetí a pokoj?
3. Jaká je cena za pokoj se světem a přijetí od světa?

I. KRÁLOVSTVÍ PROTI KRÁLOVSTVÍ
 Jaké místo má šestá kapitola v knize Daniel?

Biblické odkazy:
 Da 2,44; Da 3,29-30; Da 3,27; Sk 12,2; J 21,18-19;

II. DANIEL V JÁMĚ LVÍ
 Proč skončil Daniel v jámě se lvy?

Biblické odkazy:
 Da 9,2-4; 2Tm 1,3; Neh 2,3; Sk 16,3; Ga 2,5; Iz 45,1; Iz 44,28;

III. POSELSTVÍ ŠESTÉ KAPITOLY DANIELA
 Co nám má říci tento příběh na prvním místě?

Biblické odkazy:
 Mt 10,30-33; Ga 6,14; Mt 11,28-30
Osmisměrka
SBÍT, ORÁTOŘI, KADET, ISCHIAS,
EDUARD, ŠIZUNK, OZEV, PLATÝS,
PATENTY, DRBY, LAIK, VELRYBY,
IONT, OBLÍ, META, AKARA, JANA,
ŠITÁ, ANONYMY, UCTÍVAT,
LINOLEUM, SATANIK, ČINŽE, OBĚŤ,
SVATOPLUK, PAŽE, NAPA, MECHY,
SODÍK, TUBA, TCHOŘ, VYBRAT,
OBLÁ, LEICH, OBEC, KIKS, VINA,
TISK, LÁHEV, LIBA, CAEN, KVAŠ,
KANK, ALDA, TRAPEZA

Tajenka Zj 2,10
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 6,2-29).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání P. Borovanský, vedení R.
Hynek, památka A. Vondruška, chvály …

Srí Lanka: Bombové útoky si vyžádaly stovky obětí
V návaznosti na sérii ničivých bombových útoků o velikonoční neděli, jejichž
terčem se stali křesťané, se na Srí Lanku upřela pozornost celosvětové veřejnosti.
Podle posledního sčítání přišlo o život více než 350 lidí a dalších více než 500 utrpělo
zranění. Útoky zasáhly trojici kostelů a tři hotely, které pro návštěvníky uspořádaly
slavnostní velikonoční pohoštění. Mezi obětmi bylo také 14 dětí z nedělní školy –
nálož vybuchla bezprostředně po skončení programu.
Bezprostředně po útocích mnoho společenství zrušilo naplánované bohoslužby a
po celé zemi byl vyhlášen zákaz vycházení. Přestože bylo zadrženo více než 50 osob,
zodpovědné orgány se obávají, že by potenciálních teroristů mohlo být více. Z útoků
byla obviněna islamistická skupina Tauhíd džamáate, pravděpodobně podporovaná
ze zahraničí. K podílu na systematicky naplánovaných útocích se přihlásil také
samozvaný Islámský stát.
Přestože křesťané na Srí Lance jsou kvůli své víře terčem pronásledování často,
útoky mají zpravidla na svědomí buddhistické skupiny, které nesouhlasí s rostoucím
vlivem křesťanství v této převážně buddhistické zemi.

Svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost,
dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno; zavírali tlamy lvům, krotili plameny
ohně …
Žd 11,33-34
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