Daniel v jámě lvové
Daniel 6
Dobové pozadí: Děj šesté kapitoly se odehrává poté, co byl Babylón dobyt
Peršany králem Kýrem a kdy zde začal vládnout král, který se jmenoval Dareios
Médský. (Daniel 5:28 a 6:1) Jméno Dareios Médský nebylo v archeologických
pramenech dosud objeveno. Proto někteří znalci naznačují, že Dareios mohl být
jistý muž jménem Gubaru a Dareios bylo označení neboli titul mocného médského
úředníka. Toho Kýros ustanovil místodržitelem v Babylóně a historické záznamy
potvrzují, že jako panovník měl Gubaru značnou moc. Jedna klínopisná tabulka
uvádí, že jmenoval nižší místodržitele nad Babylónem. Je zajímavé, že se Daniel
zmiňuje o tom, že Dareios jmenoval 120 satrapů, kteří měli vládnout nad
babylónským královstvím. (Daniel 6:1) Titul Satrapové byl odvozen od satrapie, což
byl název základní administrativní jednotky v perské říši. V jejím čele stál tzv.
satrapa, odpovědný za správu a finančnictví v daném obvodu. Dnes bychom toto
postavení mohli přirovnat k hejtmanovi či starostovi.
Hlavní biblický text: Po celém území mého království ať se lidé třesou a chvějí před
Danielovým Bohem: je to Bůh živý, trvá navěky - jeho království nebude zničeno a
jeho vláda nebude mít konce - on zachraňuje a vysvobozuje, působí znamení a
divy na nebesích i na zemi, Daniela zachránil z moci lvů. Dan 6, 27 - 28
Hlavní myšlenka: Nezapři svoji víru.
Verš zpaměti: Bůh živý, trvá navěky - jeho království nebude zničeno a jeho vláda
nebude mít konce. Dan 6, 28
Osnova – hlavní:
✓ Babylónské říše je vyvrácena a místo ní nastupuje vláda Peršanů.
✓ Král Dareios se stává panovníkem a ponechává Daniele na předním
státnickém postu.
✓ Stejně jako dnes, i tehdy docházelo mezi lidmi k závist, která se projeví tak, že
Danielovi podřízení (satrapové) na něj vymyslí past.
✓ Past je v tom, že vydají s královým požehnáním nařízení, aby každý člověk
v říši, pod po třicet dní uctíval pouze krále. Důvodem ale není loajalita ke králi,
ale snaha zničit Daniele.
✓ Daniel nařízení neuposlechne a nadále uctívá svého Boha a to dokonce
veřejně.
✓ Když se to satrapové dozví, žalují u krále s tím, že se dožadují trestu smrti,
který byl za nedodržení tohoto rozkazu vyhlášen.
✓ Král, ač nerad musí svému slibu dostát a Daniele odsoudí k předhození lvům.

✓ Bůh ale Daniele zachrání a Daniel zůstane naživu, naopak ti, kdo Daniele
chtěli zlikvidovat, jsou popraveni.
✓ Král za to, co zažil, chválí Danielova Boha, je fascinován Jeho mocí.
Zkrácená osnova:
✓ Nástup Dairea a jeho pomocníků
✓ Past na Daniela
✓ Danielova statečnost a věrnost
✓ Hození Daniele mezi lvy a jeho vysvobození
✓ Královo přiklonění se k Hospodinu
Osnova k programu:
1.

Nový král a starý dobrý Daniel (Danielova víra se nemění navzdory
okolnostem)

2. Nové poměry a stará špatná závist a nenávist (lest vymyšlená k likvidaci
Daniele)
3. Jako vyznávající křesťané budeme mít kvůli víře více čí méně někdy
problémy
4. Daniel se staré dobré víry nevzdává, stejně i my bychom měli stát na tom,
čemu věříme
5. Problémy v podobě „lví jámy“ můžeme prožívat i dnes. Jaké mohou a jsou
naše problémy díky víře? Naše “lví jámy”.
6. Boží vysvobození, reakce krále a jak Bůh zasahuje dnes.
7. Svědectví Daniele (naše) se stává silným svědectví pro krále (pro naše okolí)

Otázky do diskuse:
✓ Co tě na Danielově příběhu o lví jámě nejvíce zastavilo?
✓ Proč někdy lidi provokuje víra v Pána Boha, v Ježíše? Má to něco podobného
s příběhem o Danielovi?
✓ V čem se prokázala Danielova statečnost? Nebral svoji víru moc „fanaticky“?
✓ Vědí tvoji spolužáci, že jsi věřící a setkal ses ve svém kolektivu kvůli víře s
problémy? Dostal jsi se do “lví jámy”? Jak jsi reagoval?
✓ Pokud o svojí víře raději mlčíš, proč?
✓ Dokážeš s druhými mluvit o víře?
Hra:
Daniel důvěřuje Pánu Bohu navzdory okolnostem. Zahrajte si pád důvěry (pozadu
někdo padá do rukou druhých). I Daniel se musel cele dát do rukou Pána Boha.

Challenge:
Zkus během příštích 14 dnů někomu nevěřícímu povědět o svojí víře

