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Danielův Bůh je i tvým Bohem 
 

Je jen jediný pravý Bůh stvořitel nebe i země, který se projevuje v moci a síle. Po hříchu 

člověka se ujaly vlády nad zemí padlé mocnosti, satan, vzbouření padlí andělé a démoni. Kdo 

ovládá mysl člověka, s tím si může dělat, co chce. Po válce se fašistického ideologa Goebbelse 

ptali, jak se mu podařilo zmanipulovat ke zlu celý německý národ, který byl předtím velmi  

demokratický, také vzdělaný a na vysoké technické úrovni. Odpověděl velmi jednoduše. Pokud 

se vám podaří vyvolat v lidech pocit, že vás někdo ohrožuje, vyvolat z něčeho strach, pak je 

můžete zmanipulovat, jak se vám zachce. Neustálá ďáblova propaganda, lež, hledání 

domnělého viníka, strach i z nákazy, dokáže z lidí udělat poslušný dobytek, který nepřemýšlí. 

Zfanatizovat lidi není problém. Kdo má v rukou veřejné sdělovací prostředky, ten ovládá masy 

lidí. Lidé nemají možnost si ověřit pravdivost informací a musí důvěřovat tomu, co se jim 

předkládá. Pokud není kontrola nad politiky, králi a vládci země, pak dříve nebo později v moci 

postavení nabudou přesvědčení, že jsou neporazitelní a všemocní. Někteří si myslí, že jsou i 

nepostradatelní a že se jim nemůže nic stát. Jdou ve své pýše tak daleko, že se někteří nechávali 

oslavovat, jako kdyby byli bohové na zemi.  

 

Daniel jeden z přesídlenců byl povolán ke králi, aby mu sloužil. Protože měl živý vztah s 

pravým Bohem, tak  Bůh vyslýchal jeho modlitby, dával mu i výklady snů. Proto si ho 

babylonský král Nebúkadnesar oblíbil a povýšil nad všechny babylonské mudrce a učinil ho 

nejvyšším správcem všech babylonských mudrců. To se jim nelíbilo a hledali proti Danielovi 

záminku, jak by ho z tohoto místa sesadili. Ďáblovi se nelíbí, když se do blízkosti krále 

dostanou lidé naplněni Duchem svatým, chce tam dostat své lidi, okultisty a věštce, ďábelské 

lidi, aby mohl skrze tyto lidi ovlivňovat řízení státu ke zlému. Pokud je král bezbožník, pak se 

obklopí podobnými lidmi a podle toho pak vypadá i celá politika. O nějaké demokracii nebo 

spravedlnosti si mohou lidé jen nechat zdát.  

Podobně se choval i babylonský král Nebúkadnesar. Nechal se oslavovat a ve své pýše nechal 

postavit i velikou sochu a nařídil, aby se všichni v určitý čas této soše klaněli. 

 

Daniel 3:1  Král Nebúkadnesar dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla šedesát loket a šířka 

šest loket. Postavil ji na pláni Dúra v babylónské krajině. 

2  Král Nebúkadnesar poslal pro satrapy, zemské správce a místodržitele, poradce, správce 

pokladu, soudce, vysoké úředníky a všechny zmocněnce nad krajinami, aby přišli k posvěcení 

sochy, kterou král Nebúkadnesar postavil. 

3  Tehdy se shromáždili satrapové, zemští správcové a místodržitelé, poradci, správcové 

pokladu, soudcové, vysocí úředníci a všichni zmocněnci nad krajinami k posvěcení sochy, 

kterou král Nebúkadnesar postavil. Stáli proti soše, kterou postavil Nebúkadnesar. 

4  Hlasatel mocně volal: "Poroučí se vám, lidé různých národností a jazyků: 

5  Jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných 

nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nebúkadnesar. 

6  Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece."  

 

Ďábel dobře věděl, že judští přesídlenci, kteří věřili v jediného pravého Boha, takový příkaz 

neposlechnou. Hned po tomto rozkazu žalovali králi hvězdopravci, že správcové babylonské 

krajiny Šadrak, Méšak a Abed-nego před sochou nepoklekají.  

Král se rozzuřil a zavolal je k sobě.   

 

Daniel 3:14  Nebúkadnesar se jich otázal: "Je to tak, Šadraku, Méšaku a Abed-nego, že mé 

bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? 

15  Nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a 

rozmanitých strunných nástrojů, padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? 
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Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, 

který by vás vysvobodil z mých rukou!" 

16  Šadrak, Méšak a Abed-nego odpověděli králi: "Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti 

odpověď. 

17  Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece 

i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. 

18  Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi 

postavil, se nepokloníme." 

19  Tu se Nebúkadnesar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Méšakovi a Abed-

negovi změnil. Rozkázal vytopit pec sedmkrát víc, než se obvykle vytápěla. 

 

Všimněte si, co to dělá s pyšnými vládci, když se někdo proti nim postaví a řekne jim, že je 

poslouchat nebude. Rozzuří se a vymýšlejí ty nejpřísnější tresty. Je to pro ně ponížení, že se 

někdo odváží vzdorovat jejich rozkazům. Ďábel nesnáší každého, kdo se mu postaví na odpor. 

I v dnešní době existují samolibí pyšní vůdci, kteří nesnášejí jakýkoli jiný názor než ten svůj a 

kdo se nepodřídí, toho zabijí. Viz dnešní zločinec a bandita Kim v Severní Korei. Popraví 

každého, kdo se jen opováží odporovat.  

 

Kdo má opravdovou víru a věří v pravého Boha, nebojí se ani smrti. Proto mohli tito Judejci 

odpovědět, že falešné bohy uctívat nebudou a před sochou se nepokloní.  

Předtím jim král nabídl možnost záchrany. Pokloňte se a budete žít. Tak to dělá ďábel od 

počátku. Pokloňte se mi a nechám vás naživu. Také nabídl Ježíši Kristu, že mu dá vládu nad 

královstvími a stačí jen maličkost, poklonit se před ním. Ježíš ho poslal do "háje" . "Jdi z cesty 

satane!" Vůbec nepřipustil diskusi, vůbec se s ním nepřel o to, kdo bude vládnout nad 

královstvími.  

 

Matouš 4:8  Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i 

jejich slávu 

9  a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět." 

10  Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: `Hospodinu, Bohu svému, se 

budeš klanět a jeho jediného uctívat.´ 

 

Toto musí být i tvoje odpověď všem vládcům, kteří tě chtějí zlomit, zotročit a znásilnit a sebrat 

ti svobodu a víru v Jediného Spasitele a Krále Ježíše Krista. "Jdi do háje i s tvými nařízeními, 

tobě se nikdy nepokloním a ze své víry neustoupím ani o milimetr a nadále budu uctívat svého 

Pána".  

Ďábel v té době chtěl zabránit, aby lidé uctívali pravého Boha a vymyslel si toto omezení.  

Situace se opakuje. Kvůli vládním hloupým nařízením, kvůli covid-19 věřící neuctívají Ježíše 

Krista, zalezli do kouta a bojí se. Ti muži se dál scházeli a uctívali pravého Boha i přes zákaz 

krále. 

Jestliže nemáš tuto víru a přesvědčení ve svém srdci, pak při sebemenším nátlaku na tvůj život, 

uhneš z pravdy. Ďábel stále více "utahuje šrouby" svobody. Když nějaký politik nerespektuje 

Boží slovo a vydává nařízení v rozporu s tvým přesvědčením a tvé víry, pak ho nesmíš 

poslechnout. Tak jako ti muži neposlechli krále. Ježíš Kristus je jediný skutečný Král králů a 

Pán pánů, kterého máš uctívat a je nadřazen všem politikům a pozemským králům a vládcům.  

 

1 Korintským 16:22  Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha! 

 

Navíc tito bezbožní vládcové jsou Bohem prokletí, kteří nemilují Pána.  

Ty už nepatříš tomuto světu ani nejsi pod vládou satana, padlých andělů a démonů. Tvým 

králem je Ježíš Kristus a pokud se někdo bude bouřit proti Němu, pak už to není tvoje věc. Pán 

si to s nimi vyřídí. V tom lepším případě je odvolá z funkce, no a když budou hodně 
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vyskakovat proti Bohu, tak je odvolá předčasně z tohoto světa a nechá je pro výstrahu třeba 

zemřít i v krutých bolestech, jako Heroda, kterého nechal sežrat zaživa červy.  

 

Ti tři muži jsou příkladem víry, která nepochybuje a je jim jedno, co si o tom myslí ostatní lidé.  

Bůh se k takové víře vždycky přizná a v tomto případě ani 7x více rozpálená pec jim neublížila 

a Bůh je zachránil na svědectví všem lidem. On je Všemohoucí a může učinit cokoliv.  

Ale i kdyby v té peci zemřeli, byli by přeneseni okamžitě do Boží slávy a po vzkříšení dostanou 

nová nesmrtelná těla.  

Proto také řekl Pán Ježíš Kristus: 

 

Matouš 10:28  A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který 

může duši i tělo zahubit v pekle. 

 

Druhý příběh je podobný.  

Král Darjaveš médský zamýšlel Daniela určit pánem nad správou celého království nad 120 

říšskými satrapy a nad 3 říšskými vládci.  

 

Daniel 6:4  Daniel pak vynikal nad říšské vládce i satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch. 

Král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím. 

5  Tu 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. 

6  Proto si ti muži řekli: "Nenajdeme proti Danielovi žádnou záminku, ledaže bychom našli 

proti němu něco, co se týče zákona jeho Boha." 

 

Satan nesnese úspěch požehnaných Božích služebníků. Náboženští lidé, okultisté, věštci se 

spojují proti pomazaným a chystají léčky. Tak chtěli i Daniele zbavit této významné funkce. 

Vymysleli lest. Věděli, že se Daniel modlí ke svému Bohu a tak králi navrhli, aby po třicet dní 

se všichni modlili jen ke králi a kdo ne, ať je hozen do lví jámy. 

 

Daniel 6:10  Král Darjaveš tedy podepsal přípis a zákaz. 

11  Když 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. 

12  Tu se ti muži shlukli a přistihli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha o milost. 

13  Hned 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." 

14  Na to králi řekli: "Daniel z judských přesídlenců, králi, na tebe a zákaz, který si podepsal 

nedbá. Třikrát za den se modlí svou modlitbu." 

15  Když král slyšel takovou řeč, byl velmi znechucen. Usilovně přemýšlel, jak by Daniela 

vysvobodil. Namáhal se až do západu slunce, jak by ho vyprostil. 

 

Nakonec musel král Daniele hodit do lví jámy. Král pak na druhý den přišel k jámě.  

 

Daniel 6:20  Jak se začalo rozednívat, hned za úsvitu, král vstal a chvatně odešel k jámě, kde 

byli lvi. 21  Když přišel k jámě, zarmouceným hlasem zavolal na Daniela. Řekl Danielovi: 

"Danieli, služebníku Boha živého, dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, zachránit před lvy?" 

22  Tu Daniel promluvil ke králi: "Králi, navěky buď živ! 

23  Můj 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." 
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24  Král 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. 

25  Král 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. 

26  Tehdy král Darjaveš napsal všem lidem různých národností a jazyků, bydlícím po celé zemi: 

"Rozhojněn buď váš pokoj! 

27  Vydávám 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. 

28  Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. On vysvobodil Daniela ze 

lvích spárů." 

29  Danielovi se pak dobře dařilo v království Darjavešově i v království Kýra perského. 

 

Nakonec ti, kteří na Daniela žalovali, byli hození mezi lvy. Nevyplatí se udávat věřící křesťany 

světským panovníkům. I tento druhý příklad ukazuje na nejdůležitější pravdu. Nesmíš uhnout 

ze své víry, i kdyby ti vyhrožovali smrtí. Daniel nepropadl strachu a nadále se modlil ke svému 

Bohu i za cenu nebezpečí smrti, kdy neposlechl králův rozkaz. Král sice věděl, že to celé 

připravili říšští správcové ze zášti a závisti vůči Danieli, ale příkaz, který vydal, nebyl schopen 

odvolat.  

 

Bůh své věrné neopouští. 

Žalmy 91:5  Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, 

6  moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. 

7  Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. 

8  Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky. 

9  Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, 

10  nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. 

11  On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. 

12  Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil; 

13  po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. 

14  Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno. 

15  Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, 

16  dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu. 

 

Toto zaslíbení je aktuální v každé době. Padnou bezbožní vládcové, budou zapomenuté i jejich 

hroby. Ti, kteří slouží Pánu a zůstanou věrní, Bůh neopustí. 

 

Žalmy 37:27  Odstup od zla, konej dobro, navěky pak budeš bydlet v zemi, 

28  neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, 

kdežto plémě svévolníků bude vymýceno. 

29  Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy. 

 

Bůh miluje právo, spravedlnost, pravdu. Kdo se toho drží a nekalkuluje, co je v dané době 

výhodnější, pak má u Pána nadpřirozenou ochranu. Pán s tebou počítá, že budeš mluvit pravdu 

a nebudeš zapírat svoji víru v Ježíše Krista.  

Naopak o těch, kteří znají pravdu a bojí se říkat pravdu,  Bůh o nich říká, že jsou jak němí psi. 

Ani nezaštěkají, když se blíží vlk. 

 

Izajáš napomíná ty, kteří mají vést Boží lid, že místo toho, aby lid varovali před nebezpečím, 

tak mlčí, jde jim jen o jejich zisk - prosperitu. Dělají jen to, co je pro ně výhodné. Připodobňuje 

je k němým psům, kteří ani neumí štěkat. Sledují jen svůj zájem. Zbabělí a naprosto 

nepoužitelní pro Boží království.  
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Izajáš 56:10  Ti, kdo jsou na stráži, jsou slepí, nikdo z nich nic neví; všichni jsou to němí psi, 

nedovedou ani štěkat; jen mluví ze sna, když ulehnou, rádi podřimují. 

11  Ale jsou to psi hltaví, nenasytní. A to jsou pastýři! Bez zájmu a pochopení. Všichni jsou 

obráceni k svým cestám, každý za svým ziskem, odkudkoli. 

 

Musíš věřit Pánu. I když se všechno obrací proti tobě, Pán své věrné neopustí a vysvobodí je od 

zlého.  Máme stejného Boha jako měl Daniel. Měj i ty stejnou víru jako měl Daniel a 

nepochybuj.  

 

1 Korintským 10:13  Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli 

podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko 

a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 

 

 

Karel Jureček 

 


