
 
NEMĚNNÝ ZÁKON Daniel 6:1-28 

 

Poté, co Darius, král Médů a Peršanů, dobyl Babylon, popravil všechny babylónské 
vládní úředníky, kromě jednoho. Tím šťastným mužem byl Daniel, služebník 
pravého Boha. Před sedmdesáti lety byl odveden z Judy do Babylónu jako zajatec 
a byl přinucen sloužit v paláci jako poradce babylónských králů. Daniel se stal 
známým v celém království tím, že měl „vzácného ducha“. Daniel 5:12; 6: 4. 
 
Král Darius nejen ušetřil Daniela, ale „zamýšlel mu svěřit celé království.“  Daniel 6: 
4. Když se Médo-Perští úředníci dozvěděli, že král povýší starého hebrejského 
zajatce, aby nad nimi vládl, žárlili a byli rozhořčeni. Spikli se tedy a navnadili 
Dariuse, aby podepsal zákon, podle kterého kdokoliv bude po dobu dalších 30 dnů 
žádat Boha nebo člověka mimo krále, bude uvržen do lví jámy (Daniel 6:7). Tito 
muži patrně věděli, že Daniel byl ve svém modlitebním životě neochvějný a pevně 
se zavázal dodržovat zákon svého Boha, který zakazuje uctívání jiných bohů 
(Exodus 20:3). 
 

Přesně podle očekávání, úředníci přistihli Daniela, jak se modlí k Bohu ze svého 
otevřeného okna. Když král Darius zjistil, že byl podveden a že jeho starý přítel 
mířil do lví jámy, pokusil se ze všech svých sil osvobodit Daniela z pošetilého 
zákona, který podepsal. Zákon však nebylo možné změnit. Daniel šel do lví jámy a 
Bůh odměnil jeho věrnost tím, že poslal anděla, aby zavřel lvům tlamy (Daniel 
6:22). 
 
Proroctví nám říká, že v posledních dnech bude Boží lid muset učinit podobné 
rozhodnutí ohledně toho, kterého krále a jaké zákony bude poslouchat. 
 
 
 
 
 

Studium – Vyplňte mezery po přečtení každého biblického verše. 

 

 1. Lze Boží morální zákon pozměnit nebo zrušit? 
 
Lukáš 16:17 Spíše ______________________ nebe a země, než aby přestala platit jediná 
čárka Zákona. 
 
Žalm 89:35      ...svou smlouvu nikdy_________________, co vyšlo z mých úst 
to__________________. 
 
Žalm 111:7, 8 Věrnost a právo koná svýma rukama, ______________jsou všechna jeho 
pravidla. Na__________________ jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněna. 
 
POZNÁMKA: Zákon deseti Božích přikázání nelze za žádných okolností změnit ani zrušit. Je 
stejně trvalý jako sám Bůh. Třikrát v Bibli pozemští králové (Herodes, Achašveróš a Darius) 
vydali zákony, které později chtěli změnit, ale nemohli. Jestliže zákony slabých, kolísajících 
králů byly neměnné, jak by si někdo mohl myslet, že věčný zákon Boží – vepsaný do 
kamene jeho prstem – lze změnit? Podívejte se na toto srovnání mezi Bohem a Jeho 
zákonem. 
 
BŮH JE:                                                                                                             ZÁKON JE:    
Lukáš 18:19 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOBRÝ            . . . . . . . . . . .Římanům 7:12 
Izajáš 5:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   SVATÝ . . . . . . . . . . . . . . . . .Římanům 7:12 
Deuteronomium 32:4 . . . . . . . . . .   SPRAVEDLIVÝ . . . . . . . . . . .Římanům 7:12 
Matouš 5:48 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOKONALÝ . . . . . . . . . . . . .Žalm 19:7             1. 
Janův 4:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LÁSKA . . . . . . . . . . . . . . . . .Římanům 13:10 
Exodus 9:27 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SPRAVEDLIVÝ . . . . . . . . . . .Žalm 19:9 
Deuteronomium 32:4 . . . . . . . . . .   PRAVDA . . . . . . . . . . . . . . . Žalm 119:14, 151   
1 Janův 3:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ČISTÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . .Žalm 19:8           
Jan 4:24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   DUCHOVNÍ . . . . . . . . . . . . . Římanům 7:14 
Malachiáš 3:6 . . . . . . . . . . . . . . . .    NEZMĚNITELNÝ. . . . . . . . . . Matouš 5:18 
Genesis 21:33 . . . . . . . . . . . . . . . .  VĚČNÝ . . . . . . . . . . . . . . . . . Žalm 111:7, 8 
 
Boží zákon nelze změnit, protože je to přepis Jeho charakteru. Slavná slova v Písmu, která 
popisují Boha, také popisují Jeho zákon. Boží zákon je jeho charakter v písemné podobě. Je 
nemožné změnit Boží zákon, stejně jako není možné změnit samotného Boha. 
 
 
 

 



2. Co je podle Bible hřích? 
 
1 list Janův 3:4 Každý, kdo páchá hřích, páchá zločin, vždyť______________ je zločin. 
 
Římanům 3:20 …Zákon totiž přináší jen poznání_________________. 
 
POZNÁMKA: Ďábel nenávidí zákon, protože nás upozorňuje, že potřebujeme Spasitele z 
hříchu. Římanům 4:15 říká: „Zákon přináší hněv, vždyť kde není Zákon, není 
přestupek.“ Zákon nemůže nikoho zachránit, ale ukazuje nám Boží dokonalost a naši 
nedokonalost. 
 

3. K jakému zákonu se vztahuje 1. list Janův 3:4? 
 
Římanům 7:7   Co na to řekneme? Že zákon je hřích? V žádném případě!              Avšak 
nebýt   ______________, nebyl bych hřích poznal. Například o dychtivosti bych nevěděl, 
kdyby zákon neříkal: ‚Nedychti!‘ 
 
POZNÁMKA: Je to zákon deseti Božích přikázání, který říká: „Nepožádáš.“ Porušování 
Božího zákona Deseti přikázání, které napsal svým vlastním prstem (Exodus 31:18; 32:16), 
je tedy hřích. Každý hřích, kterého by se někdo mohl dopustit, je odsouzen alespoň jedním 
z deseti přikázání. Proto se Božímu zákonu říká, že má „nekonečný prostor. “ (Žalm 119: 
96) a je „dokonalý“ (Žalm 19: 7). Pokrývá „celou povinnost člověka“. Kazatel 12:13. Když 
jsme si vědomi svého hříchu, hledáme Spasitele. Ďábel tedy zvláště nenávidí zákon, 
protože nás posílá hledat Ježíše, aby nás zachránil a odpustil nám. 
 

 4. Dodržoval Ježíš deset přikázání? 
 
 Jan 15:10 ...tak jako jsem já _______________________ přikázání svého Otce. 
 
POZNÁMKA: Ježíš skutečně dodržoval deset přikázání jako příklad pro nás (1. Petrův 2:21).   
 

5. Kolik lidi zhřešilo? 
 
Římanům 3:23   __________________ zhřešili a chybí jim Boží sláva. 
 

6. Jaký je trest za život v hříchu? 
 
Římanům 6:23 Odměnou hříchu je totiž ____________. 
 

POZNÁMKA: Pokud by bylo možné změnit Boží zákon, nebylo by nutné, aby Ježíš zemřel na 
kříži. Skutečnost, že Ježíš zaplatil trest za hřích a zemřel, je důkazem toho, že zákon je 
nezměnitelný. 

   
 

7. Někteří říkají, že deset přikázání není pro novozákonní 
křesťany závazné. Co na to říká Ježíš? 
 
Matouš 19:17 Chceš-li ale vejít do života, ________________________ přikázání!“ 
 
Jan 14:15       Jestliže mě milujete, ____________________ má přikázání; 
 
Zjevení 22:14 Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života 
a aby branami vešli do města.  (Bible Králická) 
 
Zjevení 14:12 Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích ______________, a 
Ježíšovy víry. 
 
POZNÁMKA: Nový zákon jasně učí, že Boží lid bude dodržovat Jeho přikázání. Každý z nás 
ví, že svět se dnes potýká s velkými problémy, protože tolik lidí již necítí, že je důležité 
dodržovat Boží zákon. Bible hovoří o naší době slovy: „Čas jednat, Hospodine, už je tu – 
lidé porušují Zákon tvůj.“ Žalm 119: 126. 
 

8. Jak je možné dodržovat přikázání? 
 
Římanům 8:3, 4    Co bylo pro __________ kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: 
Poslal svého vlastního syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaké má hříšný člověk. Na 
tomto těle odsoudil hřích, aby spravedlivý požadavek Zákona_______ ______________na 
nás, kdo nežijeme ___________    ________, ale podle Ducha. 
 
Filipským 1:6 Jsem si jist, že Ten, který ve Vás ______________________, je dovede až do 
konce v den Ježíše Krista. 
 
Filipským 4:13 Všecko mohu v _________________________, který mě posiluje. 
 
POZNÁMKA: Když se člověk znovu narodí, Ježíš Kristus se prostřednictvím svého Ducha 
svatého přesune do života této osoby a zázračně způsobí, že je možné být poslušným. 
 
 

 



9. Co je stará smlouva a proč selhala? 
 
Deuteronomium 4:13 Vyhlásil vám svou smlouvu, kterou vám____________________, 
totiž __________________, jež napsal na dvě kamenné desky. 
 
Židům 8:8   Bůh ale svůj lid kárá, když říká: ‚Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy 
uzavřu______________    _____________ s domem Izraele a s domem Judy. 
 

10. Na jakém zákoně je nová smlouva založena? 
 
Židům 8:10 Nuže toto je smlouva, kterou uzavřu …praví Hospodin: Své ______________   
_________________do jejich mysli a napíšu jim je na _______________. Pak budu jejich 
Bohem a oni mým lidem. 
 
POZNÁMKA: Tyto dvě smlouvy byly dohodami mezi Bohem a Jeho lidem. Stará smlouva 
selhala, protože byla založena na chybných lidských slibech a skutcích.  
 
Exodus 24:7 „Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní.“  
 
Nová smlouva uspěje, protože je to Boží zákon zapsaný do srdce a je založena na 
Ježíšových zaslíbeních a Jeho zázračné moci.  
 
Židům 8:10 „Své zákony vložím do jejich mysli a napíšu jim je na srdce.“  
 
Celá povaha člověka se změnila, takže je pro něj potěšením konat Boží vůli. Všimněte si, že 
nová smlouva je založena na stejném zákoně, ale je napsána na jiném místě (srdce) a na 
základě lepších zaslíbeních (Božích). 
 

11. Není dodržování Božího zákona nepodstatné, když žijeme 
milostí skrze víru? 
 
Římanům 6:15 Nuže, budeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí?  ____ 
_________________   ___________! 
 
Římanům 3:31 Rušíme tedy vírou zákon? V žádném případě!                                                                                                  
Naopak, ________________   _______________. 
 
POZNÁMKA: Ti, kterým Ježíš odpustil, protože porušili jeho zákon, jsou dvojnásob poslušni, 
aby dodržovali Jeho zákon. A když cítí Jeho požehnané odpuštění, touží po šťastném 
následování Ježíše více než ostatní. 
 

12. Jsou lidé spasení dodržováním zákona? 
 
Efezským 2:8, 9 Touto_______________ jste skrze víru_________________. 
Není to z Vás – je to Boží dar, není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. 

POZNÁMKA: Nikdo není spasen dodržováním Božího zákona. Všichni jsou spaseni 
zázračnou Boží milostí. Ale ti, kdo jsou spaseni nebo proměněni Ježíšovou milostí, budou 
chtít poslouchat Jeho zákon jako projev své lásky a díkůvzdání Jemu. Jan 14:15 „Jestliže mě 
milujete, zachovávejte má přikázání.“ 
 

13. Co člověka motivuje k tomu, aby dodržoval Boží zákon? 
 
Římanům 13:10 Láska bližnímu nikdy neublíží – proto je naplněním Zákona ____________. 
 
Matouš 22:37-39 Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým_________________, celou 
svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj 
svého bližního jako sám sebe.‘ 
 
1 Janův 5:3 _______________ k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání. 
 
POZNÁMKA: Láska je skvělý motivátor. První čtyři přikázání souvisí s mou povinností vůči 
Bohu. Když Ho miluji, poslouchat tyto příkazy je radostí. Posledních šest přikázání zahrnuje 
mou povinnost vůči lidem. Pokud opravdu miluji lidi, nebudu chtít dělat nic, co by jim 
ublížilo. 
 

14. Mohu být opravdovým křesťanem, aniž bych dodržoval 
Jeho přikázání? 
 
1 Janův 2:3, 4 Kdo říká:“ Znám ho,“ a přitom se _________________ podle jeho přikázání, 
ten je _____________ a není v něm pravda. Kdo ale__________________   jeho slovo 
v tom se láska k Bohu opravdu ___________________. Podle toho se pozná, zda jsme 
v něm. 
 
 

 
 
 
 



15. Nejsou už některé starozákonní zákony pro křesťany 
nezávazné? 
 
Efezským 2:14,15 On sám je náš pokoj, on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která 
je rozdělovala. Vlastním _____________ zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající 
v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. 
Takto nám přinesl pokoj. 
 
POZNÁMKA: Ano, obřady, které vedly kněžství a obětní systém, byly zrušeny, protože 
poukazovaly na Krista (Koloským 2: 13–17). On je naplnil jako pravý Beránek Boží. 
 

16.  Koho ďábel obzvlášť nenávidí? 
 
Zjevení 12:17 Tehdy se drak (ďábel) na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními 
z jejího semene, kteří ___________________Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví.  
 
POZNÁMKA: Satan je rozzuřený a nenávidí Boží církev v době konce, která se řídí 
Ježíšovými příkazy a učí lidi, že existuje Božská moc, která změní hříšníka na svatého. 
 

 17.  Jaké jsou některé nádherné odměny za dodržování Božího 
zákona? 
 
 Jan 15:11 To jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše 
_________________aby byla _________________.“ 
 
Přísloví 29:18 ... kdo ale ________________________ Zákon, ten je blažený. 
 
Žalm 119:165   Kdo_____________ tvůj Zákon, mají hojný_________, žádné překážky je 
nesrazí. 
 
POZNÁMKA: Štěstí, radost, mír a hojnější život přicházejí k těm, kteří poslouchají Boží 
zákon. Není divu, že David řekl, že Boží příkazy jsou více žádoucí než zlato (Žalm 19:10). 
 
Tvoje odpověď 
 
Přejete si mít s Ježíšem láskyplný vztah, který vás přivede k tomu, abyste byli jedním z Jeho 
radostných a poslušných dětí? 
 
 ODPOVĚĎ: _______________ 
 

Dodatek 
Tato část poskytuje dodatečné informace pro další studium. 
 
Paralely mezi biblickými postavami a Ježíšem 
 
        Mnozí bibličtí hrdinové jsou předobrazy a vzory Ježíše. Mojžíš, Josef, David a 
Šalomoun, ti všichni v určitém okamžiku svého života předzvěstovali život a službu Krista. 
Záměrem podobnosti jejich zkušeností bylo pomoci světu rozpoznat Ježíše jako Syna 
Božího. Příkladem takové duchovní paralely je Danielova zkušenost se zákonem a lvy. 
Všimněte si následujících podobností: 
 
• Vůdci v Médo-Persii chtěli Daniela odstranit z jeho vysokého postavení, protože žárlili na 
jeho blízký vztah s králem. Daniel 6:4 říká: „Král mu zamýšlel svěřit celé 
království.“ Podobně se vůdcové v Jeruzalémě chtěli zbavit Ježíše, protože žárlili na jeho 
blízký vztah s Králem vesmíru (Jan 5: 18-20). 
 
• Médo-perští úředníci následovali Daniele, aby ho nachytali, jak dělá nebo říká něco 
špatně (Daniel 6:5). V době působení Ježíše poslali náboženští vůdcové vyzvědače, aby Ho 
následovali v naději, že ho chytí, jak dělá nebo říká něco špatně (Lukáš 20:19, 20). 
 
• Danielovi nepřátelé nemohli u něj najít žádnou chybu, proto nastražili past, aby dosáhli 
svých cílů (Daniel 6: 6–9). Podobně se nejvyšší kněží a zákonici spikli s Jidášem 
Iškariotským, aby dostali Ježíše do pasti (Lukáš 22: 2–6). Pilát však prohlásil, že na Ježíši 
nenalezl žádnou vinu (Jan 19: 4). 
 
 • Poté, co byl Daniel uvržen do lví jámy, byl nad vchod umístěn kámen a zapečetěn vládní 
pečetí (Daniel 6:16, 17). Ježíš byl také umístěn do hrobky, která měla u dveří velký kámen a 
byla zapečetěna vládou (Matouš 27: 58–60, 65, 66). 
 
 • Daniel i Ježíš byli nevinní a vyšli živí ze svých pozemských vězení (Daniel 6:23; Marek 16: 
5, 6).  
 
Podívejte se, jestli najdete další paralely mezi životy biblických postav a životem Ježíše! 
 


