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Cizinci na zemi
 

První kapitola Daniela nás uvádí do situace a seznamuje nás s hlavními 

postavami knihy. Bůh byl věrný svému slovu a vydal Judu do rukou 

Nebúkadnésara, ostatek Izraele na dvoře babylónského krále zůstal věrný 

Bohu a Bůh se přiznal k ostatku svého lidu.  
 

1Ve třetím roce kralování Jójakíma, krále judského, přitáhl Nebúkadnesar, babylónský král, k 
Jeruzalému a oblehl jej. 2Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jójakíma a 

část nádob z Božího domu. Nebúkadnesar je dopravil do země Šineáru, do domu svého 
božstva; nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha. 3Pak rozkázal král Ašpenazovi, 

vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, 
4jinochy bez jakékoli vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili 

poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se 
kaldejskému písemnictví a jazyku. 5Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek 

a z vína, které pil při svých hodech, a dal je vychovávat po tři roky. Po jejich uplynutí měli 
stávat před králem. 6Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš. 7Velitel 
dvořanů jim změnil jména: Danielovi dal jméno Beltšasar, Chananjášovi Šadrak, Míšaelovi 

Méšak a Azarjášovi Abed-nego. 8Ale Daniel si předsevzal, že se neposkvrní královskými 
lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel 
poskvrňovat. 9A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. 10Velitel 

dvořanů však Danielovi řekl: „Bojím se krále, svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. 
Když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu.“ 

11Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, 
Chananjášem, Míšaelem a Azarjášem: 12„Zkus to se svými služebníky po deset dní. Ať nám 

dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. 13Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli 
královské lahůdky, a učiň se svými služebníky podle toho, co uvidíš.“ 14Opatrovník je v té věci 
vyslyšel a zkusil to s nimi po deset dní. 15Po uplynutí deseti dnů se ukázalo, že jejich vzhled je 
lepší; byli statnější než ostatní jinoši, kteří jedli královské lahůdky. 16Opatrovník tedy odnášel 
jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. 17A Bůh dal těm čtyřem jinochům 

vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem 
viděním a snům. 18Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl 

je velitel dvořanů před Nebúkadnesara. 19Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl 
shledán takový jako Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš. Proto stávali před králem. 20Pokud 

šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že desetkrát předčí 
všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. 21A Daniel tam zůstal až do 

prvního roku vlády krále Kýra. 
 



 

Otázky ke kázání:  

1. Proč Bůh nemůže zapřít sám sebe? 

2. Proč křesťan nemůže zapřít svého Boha? 

3. V čem se Bůh bude přiznávat ke svému lidu? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  
  Da 1,1-2; Dt 28,32.36; 2Kr 24,3-4; Jr 22,25; Ab 1,6-9; Gn 11,1-2.8; Oz 6,1; 2Kr 20;17-

18  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Biblické odkazy:  
  Da 1,3-4; Da 2,2; 1Pt 3,15; 1K 9,19-23; Da 1,5.8; Gn 14,22-23; Fm 13-14; Př 23,1-3; Da 1,7; 

Da 5,12-13; Da 6,21;  
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  
  Da 1,9.17; Mt 1,21; Ř 9,16; J 15,1.6; J 4,34; Da 1,20; Fp 2,9-11; J 17,15; Žd 13,5; Lk 12,6-7; 

Ř 8,33-37 
 

   

 

 
   RASY, TAXA, DOST, OSKA, KREV, 

KAMARÁDKA, DŘEZ, NISA, MODŘ, 

EXKURZE, ROBA, STŘŽ, OSOBÁK, 
OKAP, ISCHIAS, KORBA, DRELÁK, 

VÍNA, KLAM, EXIT, METAMORFÓZA, 
FREE, OBLET, PEŘÍ, KOMINÍCI, 

TAVY, FAUL, RUDKA, KYBLÍK, 

PÍSEMNOSTI, KOUT, KOZA, ALBÍNI, 
POKÁRAT, OVANY, ZÁKRYT, KASY, 

CVOK, KRAS, BASE, KÁČE, CAEN, 

SLZKA, TLACHY 

Tajenka 1Te 4,3 
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Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 1,1-21). 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal, vedení P. 

Petrecký, památka A. Vondruška, chvály B. Šedivá.  

Neděle 17. března – po shromáždění budeme mít sborové pracovní 

shromáždění.  

Neděle 31. března – společné shromáždění s BSK Kladno v Kladně. 

V divadle Kámen shromáždění nebude. Pokud nemáte jak se 

dopravit, domluvte se s Jardou. 

Sborová dovolená: 27. 7. – 2. 8. 2019 v Rokytnici nad Jizerou (Juniorhotel 

Roxana). 
 

 

Laos: Žhářský útok na dům křesťanského vedoucího 

Pro křesťany z etnické skupiny Khmu v severním Laosu to byl náročný rok. Loni 

v dubnu obecní zastupitelé v jedné osadě vyzvali místní věřící, aby se křesťanství 

zřekli nebo se odstěhovali pryč. Nakonec si to rozmysleli, umožnili křesťanům zůstat 

a dokonce vydali prohlášení, které křesťanům přiznává právo praktikovat svou víru. 

O Vánocích se dalších osm rodin rozhodlo následovat Krista! 

23. ledna v noci však někdo rozlil benzín poblíž domu jednoho z církevních 

vedoucích a zapálil ho. Naštěstí si lidé všimli ohně včas a plameny uhasili. Pachatelé 

nechali na místě varování určené všem místním křesťanům, že jejich životy jsou v 

ohrožení – pokud z vesnice nezmizí. Církevní vedoucí, který se stal terčem útoku, 

zvažuje, že varování uposlechne. „Pokud skutečně odejde, odradí to i mnoho dalších 

křesťanů,“ poznamenal místní spolupracovník Hlasu mučedníků. 

 

 

 
 

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 
2 Timoteovi 2,13 


