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Týden od 30. dubna do 6. květnaLekce Lekce 6

6

Hodina jeho soudu
Texty na tento týden
Da 8; Da 9; Ezd 7; Mt 3,13–17; Ř 5,6–9; Mk 15,38; Lv 16,16

Základní verš
„Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je 
nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme 
proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla.“ (Ř 13,11.12)

Před několika lety časopis Před několika lety časopis National Geographic National Geographic informoval o lesním požáru v Yellow-informoval o lesním požáru v Yellow-
stonském národním parku ve Spojených státech. Po jeho uhašení se lesníci vydali do kopců, stonském národním parku ve Spojených státech. Po jeho uhašení se lesníci vydali do kopců, 
aby zhodnotili škody. Jeden strážce našel u stromu úplně spáleného ptáčka. Trochu znechu-aby zhodnotili škody. Jeden strážce našel u stromu úplně spáleného ptáčka. Trochu znechu-
cený a také smutný z toho, co viděl, do něho šťouchl holí.cený a také smutný z toho, co viděl, do něho šťouchl holí.

Jak to udělal, zpod křídel mrtvého ptáčka vyběhla tři ptáčata. Milující matka, která si Jak to udělal, zpod křídel mrtvého ptáčka vyběhla tři ptáčata. Milující matka, která si 
velmi dobře uvědomovala blížící se katastrofu, odnesla své potomstvo pod strom a přikryla velmi dobře uvědomovala blížící se katastrofu, odnesla své potomstvo pod strom a přikryla 
je svými křídly. Sama mohla odletět do bezpečí, ale neopustila své děti. Je to krásné podo-je svými křídly. Sama mohla odletět do bezpečí, ale neopustila své děti. Je to krásné podo-
benství o tom, jak je u Krista každý věřící v bezpečí.benství o tom, jak je u Krista každý věřící v bezpečí.

Ohně Božího soudu na Golgotě „spalovaly“ Beránka. Ale všichni, kdo jsou v Kristu, jsou pod Ohně Božího soudu na Golgotě „spalovaly“ Beránka. Ale všichni, kdo jsou v Kristu, jsou pod 
jeho křídly navždy v bezpečí. Na kříži byl Kristus souzen jako zavržený hříšník, abychom my jeho křídly navždy v bezpečí. Na kříži byl Kristus souzen jako zavržený hříšník, abychom my 
mohli být souzeni jako spravedliví občané nebeského království. Byl souzen jako zločinec, aby-mohli být souzeni jako spravedliví občané nebeského království. Byl souzen jako zločinec, aby-
chom my mohli být osvobozeni od ničivého ohně věčného zatracení – obrazně i doslova.chom my mohli být osvobozeni od ničivého ohně věčného zatracení – obrazně i doslova.

Osnova lekce
I v této lekci, podobně jako v té minulé, zůstaneme u poselství prvního anděla ze Zj 14 a jeho I v této lekci, podobně jako v té minulé, zůstaneme u poselství prvního anděla ze Zj 14 a jeho 

poselství pro svět, že přišla hodina Božího soudu (v. 7). Tentokrát se na tento nebeský soud podí-poselství pro svět, že přišla hodina Božího soudu (v. 7). Tentokrát se na tento nebeský soud podí-
váme ve světle toho, co o něm bylo zjeveno už staletí dříve proroku Danielovi (Da 8 a 9).váme ve světle toho, co o něm bylo zjeveno už staletí dříve proroku Danielovi (Da 8 a 9).
I.  Čeho se soud týká?I.  Čeho se soud týká?

•  Da 8–9: Součást symbolického Dne smíření (neděle)•  Da 8–9: Součást symbolického Dne smíření (neděle)
•  Da 8,17–19.26: Boží odpověď na dění na zemi (pondělí)•  Da 8,17–19.26: Boží odpověď na dění na zemi (pondělí)

II.  Kdy přijde tento soud?II.  Kdy přijde tento soud?
•  Da 9,23–27: Časový počátek prorockého výhledu (úterý)•  Da 9,23–27: Časový počátek prorockého výhledu (úterý)
•  Da 9,26: Kristova oběť jako součást (středa)•  Da 9,26: Kristova oběť jako součást (středa)
•  Lv 23,26–29: Dnešní doba a náš život s vědomím soudu (čtvrtek)•  Lv 23,26–29: Dnešní doba a náš život s vědomím soudu (čtvrtek)

  Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním životě?

  Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství
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OČIŠTĚNÍ SVATYNĚ
13Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal: „Jak dlouho bude platit 
vidění o každodenní oběti a o vzpouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu?“ 
14Řekl mi: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“ 
(Da 8,13.14)
Já, Daniel, jsem zůstal bez sebe a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Pak jsem vstal a konal 
své povolání u krále. Žasl jsem nad tím viděním, ale nikdo to nechápal. (Da 8,27)
21Tedy ještě jsem rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prve viděl ve vi-
dění, spěšně přilétl a dotkl se mě v době večerního obětního daru. 22Poučil mě, když se mnou 
mluvil. Řekl: „Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k poučení.“ (Da 9,21.22)

Osobní studium

Jak jsme již viděli, před Kristovým přícho-Jak jsme již viděli, před Kristovým přícho-
dem musí nastat Boží soud. Anděl oznamuje dem musí nastat Boží soud. Anděl oznamuje 
silným hlasem, že „nastala hodina jeho sou-silným hlasem, že „nastala hodina jeho sou-
du“ (Zj 14,7). Kniha Daniel přináší informaci du“ (Zj 14,7). Kniha Daniel přináší informaci 
o začátku tohoto soudu.o začátku tohoto soudu.

Jaký konkrétní časový plán uvádí Daniel Jaký konkrétní časový plán uvádí Daniel 
v souvislosti s očištěním svatyně (Da 8,13.14)?v souvislosti s očištěním svatyně (Da 8,13.14)?

Každý žid velmi jasně rozuměl významu Každý žid velmi jasně rozuměl významu 
očištění pozemské svatyně. Tato událost očištění pozemské svatyně. Tato událost 
se odehrávala každoročně v Den smíření, se odehrávala každoročně v Den smíření, 
který byl vlastně dnem soudu. Přestože který byl vlastně dnem soudu. Přestože 
Daniel rozuměl konceptu očištění svatyně Daniel rozuměl konceptu očištění svatyně 
a soudu, byl z vidění o 2300 večerech a jit-a soudu, byl z vidění o 2300 večerech a jit-
rech zmatený.rech zmatený.

Jaká byla první Danielova reakce na vi-Jaká byla první Danielova reakce na vi-
dění o 2300 dnech a jaká byla Boží odpověď dění o 2300 dnech a jaká byla Boží odpověď 
(Da 8,27 a 9,21.22)?(Da 8,27 a 9,21.22)?

Na konci osmé kapitoly čteme, že Daniel Na konci osmé kapitoly čteme, že Daniel 
onemocněl a říká: „Žasl jsem nad tím vidě-onemocněl a říká: „Žasl jsem nad tím vidě-
ním, ale nikdo to nechápal“ (Da 8,27). Daniel ním, ale nikdo to nechápal“ (Da 8,27). Daniel 
má na mysli vidění o 2300 dnech (zbytek vi-má na mysli vidění o 2300 dnech (zbytek vi-
dění již byl vysvětlen; viz Da 8,19–22). Další dění již byl vysvětlen; viz Da 8,19–22). Další 
kapitola, Daniel 9, ukazuje anděla Gabriela, kapitola, Daniel 9, ukazuje anděla Gabriela, 
který přichází vysvětlit Danielovi proroctví který přichází vysvětlit Danielovi proroctví 
o 2300 večerech a jitrech. „Danieli, nyní jsem o 2300 večerech a jitrech. „Danieli, nyní jsem 
vyšel, abych ti posloužil k poučení“ (Da 9,22).vyšel, abych ti posloužil k poučení“ (Da 9,22).

Daniel je Gabrielovým vysvětlením ohro-Daniel je Gabrielovým vysvětlením ohro-
men. Odpověď na jeho modlitbu je mnohem men. Odpověď na jeho modlitbu je mnohem 
komplexnější, než si dokázal představit. An-komplexnější, než si dokázal představit. An-
děl Gabriel vzal proroka po proudu času a zje-děl Gabriel vzal proroka po proudu času a zje-
vil mu pravdu o přicházejícím Mesiáši. Uvedl vil mu pravdu o přicházejícím Mesiáši. Uvedl 
dokonce i přesná data začátku jeho služby dokonce i přesná data začátku jeho služby 
a kruté smrti, událostí, které přímo souvisely a kruté smrti, událostí, které přímo souvisely 
s očištěním svatyně popsaném v Da 8. Z toho-s očištěním svatyně popsaném v Da 8. Z toho-
to vidění mimo jiné vyplývá, že Kristova smrt to vidění mimo jiné vyplývá, že Kristova smrt 
a soud jsou neoddělitelně spojeny.a soud jsou neoddělitelně spojeny.

Proč je důležité, že Ježíšova smrt, jak je popsána v Da 9,24–27, je přímo spojena se soudem 
v Da 8,14? Jak důležitou pravdu se z této zprávy dozvídáme?

AplikaceAplikace
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VIDĚNÍ O 2300 VEČERECH A JITRECH A DOBA KONCE
17Přišel tedy tam, kde jsem stál; zatímco přicházel, byl jsem ohromen a padl jsem tváří k zemi. 
Řekl mi: „Pochop, lidský synu, že to vidění se týká doby konce.“ 18Když se mnou mluvil, ležel jsem 
v mrákotách tváří na zemi. Dotkl se mě a postavil mě na mé místo. 19Řekl: „Hle, sdělím ti, co se 
stane v posledním hrozném hněvu, neboť se to týká konce času. [...] 26Vidění o večerech a jitrech, 
jak ti bylo pověděno, je pravdivé. Ty pak podrž to vidění v tajnosti, neboť se uskuteční za mnoho 
dnů.“ (Da 8,17–19.26)

Osobní studium

Uvažuj o úvodním textu (Da 8,17–19.26). Na Uvažuj o úvodním textu (Da 8,17–19.26). Na 
jaké časové období se podle anděla vztahuje jaké časové období se podle anděla vztahuje 
vidění z Da 8. kapitoly o 2300 večerech a jit-vidění z Da 8. kapitoly o 2300 večerech a jit-
rech? Proč je důležité proroctví porozumět?rech? Proč je důležité proroctví porozumět?

Někteří tvrdí, že v tomto vidění jsou mí-Někteří tvrdí, že v tomto vidění jsou mí-
něny doslovné dny. Jsou přesvědčeni, že něny doslovné dny. Jsou přesvědčeni, že 
malý roh z Da 8 se vztahuje na seleukov-malý roh z Da 8 se vztahuje na seleukov-
ského vojenského vůdce Antiocha Epifana ského vojenského vůdce Antiocha Epifana 
(216–164 před Kristem), který zaútočil na Je-(216–164 před Kristem), který zaútočil na Je-
ruzalém a poskvrnil židovský chrám – a to ruzalém a poskvrnil židovský chrám – a to 
i přesto, že 2300 dní neodpovídá časovému i přesto, že 2300 dní neodpovídá časovému 
rámci daných událostí. Tento výklad je však rámci daných událostí. Tento výklad je však 
v rozporu s jasným pokynem anděla, že vi-v rozporu s jasným pokynem anděla, že vi-
dění se týká „konce času“. Antiochus určitě dění se týká „konce času“. Antiochus určitě 
nežil v době konce.nežil v době konce.

V Da 8 začíná Gabriel své vysvětlení pro-V Da 8 začíná Gabriel své vysvětlení pro-
roctví o 2300 dnech. Beran podle něj před-roctví o 2300 dnech. Beran podle něj před-
stavuje Médo-Persii a kozel představuje Řec-stavuje Médo-Persii a kozel představuje Řec-
ko (Da 8,20.21). Přestože další pojem – malý ko (Da 8,20.21). Přestože další pojem – malý 
roh  – není přímo pojmenován jako dva před-roh  – není přímo pojmenován jako dva před-
chozí, jde zjevně o Řím (Da 8,9.23.24). Anděl chozí, jde zjevně o Řím (Da 8,9.23.24). Anděl 
popisuje jakousi nábožensko-politickou fázi popisuje jakousi nábožensko-politickou fázi 
Říma, během které tento roh „pravdu srazil Říma, během které tento roh „pravdu srazil 

na zem“ (Da 8,10–12.25) a zasahoval do Kristo-na zem“ (Da 8,10–12.25) a zasahoval do Kristo-
vy nebeské služby (Da 8,10–12). Vyvrcholení vy nebeské služby (Da 8,10–12). Vyvrcholení 
kapitoly, očištění svatyně v Da 8,14, je Boží kapitoly, očištění svatyně v Da 8,14, je Boží 
odpovědí na výzvu pozemských a nábožen-odpovědí na výzvu pozemských a nábožen-
ských mocností, které si chtěly přivlastnit ských mocností, které si chtěly přivlastnit 
Boží autoritu. Je součástí Božího řešení pro-Boží autoritu. Je součástí Božího řešení pro-
blému hříchu.blému hříchu.

Gabriel je připraven vysvětlit podrob-Gabriel je připraven vysvětlit podrob-
nosti v Božím prorockém rozvrhu. Na konci nosti v Božím prorockém rozvrhu. Na konci 
Da 8 můžeme jasně vidět, že Daniel nerozu-Da 8 můžeme jasně vidět, že Daniel nerozu-
měl části vidění o 2300 večerech a jitrech měl části vidění o 2300 večerech a jitrech 
(Da 8,27). Dřívější část o beranovi, kozlovi (Da 8,27). Dřívější část o beranovi, kozlovi 
a malém rohu byla vysvětlena, dokonce a malém rohu byla vysvětlena, dokonce 
první dvě mocnosti byly přímo představeny první dvě mocnosti byly přímo představeny 
jménem (Da 8,20.21). Očištění svatyně však jménem (Da 8,20.21). Očištění svatyně však 
anděl zatím nevysvětlil.anděl zatím nevysvětlil.

Anděl Gabriel, který se objevil v Da 8, opět Anděl Gabriel, který se objevil v Da 8, opět 
přichází v Da 9 a říká prorokovi: „Prve při přichází v Da 9 a říká prorokovi: „Prve při 
tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já 
jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi 
vzácný Bohu. Pochop to slovo a rozuměj vi-vzácný Bohu. Pochop to slovo a rozuměj vi-
dění“ (Da 9,23). Jakému vidění? Jak poznáme dění“ (Da 9,23). Jakému vidění? Jak poznáme 
zítra, jde o vidění o 2300 večerech a jitrech, je-zítra, jde o vidění o 2300 večerech a jitrech, je-
dinou část předchozího vidění v Da 8, kterou dinou část předchozího vidění v Da 8, kterou 
ještě anděl Danielovi nevysvětlil.ještě anděl Danielovi nevysvětlil.

Gabriel oslovil Daniela: „muži vzácný“ (Da 10,11.19; „převzácný“ ČSP; „drahý“ B21). Co se 
z toho dozvídáme o spojení mezi nebem a zemí?

AplikaceAplikace
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ANDĚLSKÝ POKYN PRO DANIELA
23 …rozuměj tomu vidění. 24Pro tvůj lid a pro tvé svaté město je vyděleno sedmdesát sedmiletí 
k zadržení té věrolomnosti a ke zpečetění hříchů i k usmíření zvrácenosti, též ku přivedení věčné 
spravedlnosti a zapečetění vidění a proroka i ku pomazání nejsvětějšího místa. 25Věz tedy a rozu-
měj: Od vyjití slova k návratu a k budování Jeruzaléma až k Pomazanému vůdci bude sedm sedmi-
letí a šedesát dva sedmiletí. Znovu se vybuduje náměstí a příkop, v tísni oněch časů. 26Ale po těch 
šedesáti a dvou sedmiletích bude vyhlazen Pomazaný a nebude mít nic, a to město i tu svatyni bude 
ničit lid jednoho vůdce, který přichází. Ale jeho konec bude v záplavě. A až do konce bude odhod-
laný boj po místech zpustošených. 27A prosadí smlouvu mnohým jednoho sedmiletí, leč uprostřed 
onoho sedmiletí ukončí obětní hod i přídavnou oběť. Tehdy na křídle ohavností bude pustošící, 
dokud se zkáza i rozhodnutí nebude vylévat na pustošenou. (Da 9,23–27; ČSP)

Osobní studium

Poznámka redakce: V textu na úterý budeme Poznámka redakce: V textu na úterý budeme 
používat Český studijní překlad (ČSP), který používat Český studijní překlad (ČSP), který 
asi nejlépe odpovídá originálnímu znění. asi nejlépe odpovídá originálnímu znění. 

Uvažuj nejprve o textu Da 9,23. Jaký kon-Uvažuj nejprve o textu Da 9,23. Jaký kon-
krétní pokyn dává nebeský posel Danielo-krétní pokyn dává nebeský posel Danielo-
vi? Proč je to důležité pro pochopení význa-vi? Proč je to důležité pro pochopení význa-
mu očištění svatyně v Da 8,14?mu očištění svatyně v Da 8,14?

Anděl přikázal Danielovi: „Pochop tedy Anděl přikázal Danielovi: „Pochop tedy 
to slovo a rozuměj tomu vidění“ (Da 9,23). to slovo a rozuměj tomu vidění“ (Da 9,23). 
Jaké slovo a jaké vidění? Protože v Da 9 není Jaké slovo a jaké vidění? Protože v Da 9 není 
zaznamenáno žádné vidění, anděl Gabriel zaznamenáno žádné vidění, anděl Gabriel 
musí mluvit o té části vidění v 8. kapitole, musí mluvit o té části vidění v 8. kapitole, 
jíž prorok nerozuměl – o 2300 večerech a ji-jíž prorok nerozuměl – o 2300 večerech a ji-
trech (Da 8,27).trech (Da 8,27).

O jakých událostech v životě a službě O jakých událostech v životě a službě 
Ježíše hovoří anděl Gabriel v následujících Ježíše hovoří anděl Gabriel v následujících 
verších (Da 9,24–27)?verších (Da 9,24–27)?

První část tohoto proroctví se týká Božího První část tohoto proroctví se týká Božího 
lidu, Izraele. „Pro tvůj lid a pro tvé svaté město lidu, Izraele. „Pro tvůj lid a pro tvé svaté město 
je vyděleno sedmdesát sedmiletí“ (Da 9,24). je vyděleno sedmdesát sedmiletí“ (Da 9,24). 
V biblických proroctvích se jeden prorocký V biblických proroctvích se jeden prorocký 
den počítá jako jeden doslovný rok (Ez 4,6; den počítá jako jeden doslovný rok (Ez 4,6; 
Nu 14,34). [Toto chápání potvrzují i překlada-Nu 14,34). [Toto chápání potvrzují i překlada-
telé ve výrazu telé ve výrazu sedmdesát sedmiletísedmdesát sedmiletí (Da 9,24)  (Da 9,24) 

je koncovka je koncovka -letí-letí doplněna překladateli ČSP,  doplněna překladateli ČSP, 
podobně jako v podobně jako v sedmdesát týdnů let sedmdesát týdnů let (ČEP) je (ČEP) je 
vloženo slovo vloženo slovo letlet – pozn. redakce.] Když se  – pozn. redakce.] Když se 
v prorockých knihách Daniel a Zjevení Jana v prorockých knihách Daniel a Zjevení Jana 
objevují symbolické obrazy, obvykle s nimi objevují symbolické obrazy, obvykle s nimi 
souvisí i symbolické chápání času. Jedním ze souvisí i symbolické chápání času. Jedním ze 
způsobů, jak se můžeme ujistit, že zde opravdu způsobů, jak se můžeme ujistit, že zde opravdu 
platí princip prorockého vztahu mezi dnem platí princip prorockého vztahu mezi dnem 
a rokem, je, že když jej použijeme v Danielově a rokem, je, že když jej použijeme v Danielově 
proroctví, každá událost na časové ose má své proroctví, každá událost na časové ose má své 
přesné dějinné místo (viz zítřejší lekci). Použi-přesné dějinné místo (viz zítřejší lekci). Použi-
jeme-li princip den za rok při výkladu textu jeme-li princip den za rok při výkladu textu 
v Da 9, sedmdesát týdnů (tedy 490 dní) nás v Da 9, sedmdesát týdnů (tedy 490 dní) nás 
dovede k období 490 doslovných let.dovede k období 490 doslovných let.

Gabriel říká Danielovi, že 490 let je „stano-Gabriel říká Danielovi, že 490 let je „stano-
veno“ (hebrejsky veno“ (hebrejsky chatak chatak , doslova „odříznuto“). , doslova „odříznuto“). 
Odříznuto z čeho? Mohlo by to být jediné jiné Odříznuto z čeho? Mohlo by to být jediné jiné 
proroctví určující čas, o kterém se zde mluví: proroctví určující čas, o kterém se zde mluví: 
proroctví o 2300 večerech a jitrech z Da 8,14. proroctví o 2300 večerech a jitrech z Da 8,14. 
Těchto 490 let je přímo spojeno s proroctvím Těchto 490 let je přímo spojeno s proroctvím 
z Da 8,14, jedinou částí vidění, která zůstala z Da 8,14, jedinou částí vidění, která zůstala 
v Da 8 nevysvětlena, a také jediným proroc-v Da 8 nevysvětlena, a také jediným proroc-
tvím o času v Da 8. Můžeme tedy vidět, že tvím o času v Da 8. Můžeme tedy vidět, že 
Gabriel s výkladem tohoto proroctví přichází, Gabriel s výkladem tohoto proroctví přichází, 
aby pomohl Danielovi pochopit to, čemu nero-aby pomohl Danielovi pochopit to, čemu nero-
zuměl při předchozím vidění.zuměl při předchozím vidění.

Bůh zná dějiny předem a události vede tak, aby zachránil padlé lidstvo. Tento cíl je v roz-
poru s konspiračními teoriemi, které hledají ve světových událostech různá spiknutí. Jak 
ti může biblické poselství pomoci neztratit se ve všech těch teoriích falešných proroků?

AplikaceAplikace
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„VYŤATÝ“ MESIÁŠ

Ale po těch šedesáti a dvou sedmiletích bude vyhlazen Pomazaný a nebude mít nic, a to město 
i tu svatyni bude ničit lid jednoho vůdce, který přichází. Ale jeho konec bude v záplavě. A až 
do konce bude odhodlaný boj po místech zpustošených. (Da 9,26; ČSP)
6Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. 7Sotva kdo je 
hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil 
nasadit život. 8Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme 
ještě byli hříšní. 9Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze 
něho zachráněni od Božího hněvu. (Ř 5,6–9)

Osobní studium

Gabriel uvedl 490leté proroctví událostí, Gabriel uvedl 490leté proroctví událostí, 
která byla pro Daniela a Židy mimořádně která byla pro Daniela a Židy mimořádně 
důležitá – příkazem obnovit a postavit Jeru-důležitá – příkazem obnovit a postavit Jeru-
zalém. Přestože byla přijata různá nařízení zalém. Přestože byla přijata různá nařízení 
týkající se Jeruzaléma, v Ezd 7 zjišťujeme, že týkající se Jeruzaléma, v Ezd 7 zjišťujeme, že 
výnos přijatý v roce 457 před Kristem umož-výnos přijatý v roce 457 před Kristem umož-
ňoval Židům nejen vrátit se do své vlasti, ale ňoval Židům nejen vrátit se do své vlasti, ale 
také etablovat se jako náboženské společen-také etablovat se jako náboženské společen-
ství (viz Ezd 7,13.27).ství (viz Ezd 7,13.27).

Je důležité poznamenat, že Artaxerxův Je důležité poznamenat, že Artaxerxův 
dekret byl vydán na podzim roku 457 před dekret byl vydán na podzim roku 457 před 
Kristem. Od vydání tohoto dekretu v roce Kristem. Od vydání tohoto dekretu v roce 
457 před Kristem až po Mesiáše by mělo 457 před Kristem až po Mesiáše by mělo 
podle Daniele uplynout 69 týdnů, což odpo-podle Daniele uplynout 69 týdnů, což odpo-
vídá 483 letům. Začneme-li v roce 457 před vídá 483 letům. Začneme-li v roce 457 před 
Kristem a posuneme se vpřed na časové ose Kristem a posuneme se vpřed na časové ose 
historie, dostaneme se k roku 27.historie, dostaneme se k roku 27.

Slovo Slovo Mesiáš Mesiáš znamená „pomazaný “. znamená „pomazaný “. 
V roce 27. byl pokřtěn Ježíš Kristus, Me-V roce 27. byl pokřtěn Ježíš Kristus, Me-
siáš. (Viz Mt 3,13–17.) Danielovo proroctví siáš. (Viz Mt 3,13–17.) Danielovo proroctví 
předpovídalo stovky let předem přesný rok předpovídalo stovky let předem přesný rok 
Kristova křtu, událost, kdy Ježíš začal svou Kristova křtu, událost, kdy Ježíš začal svou 
pozemskou službu trvající tři a půl roku. pozemskou službu trvající tři a půl roku. 

Jaké pravdy připomínají úvodní verše Jaké pravdy připomínají úvodní verše 
(Ř 5,6–9 a Da 9,26)?(Ř 5,6–9 a Da 9,26)?

„Ale po těch šedesáti a dvou sedmiletích „Ale po těch šedesáti a dvou sedmiletích 
bude vyhlazen Pomazaný“ (Da 9,26; ČSP). bude vyhlazen Pomazaný“ (Da 9,26; ČSP). 
Mesiáš bude „vyhlazen“ nebo, jak to vyja-Mesiáš bude „vyhlazen“ nebo, jak to vyja-
dřují jiné překlady, „zabit“ (BK; B21). Verš dřují jiné překlady, „zabit“ (BK; B21). Verš 
dodává „a nebude mít nic“. Když Kristus dodává „a nebude mít nic“. Když Kristus 
zemřel, nic neměl a nikým nebyl. Vzali mu zemřel, nic neměl a nikým nebyl. Vzali mu 
dokonce i jeho oblečení (Mt 27,35). Ježíš se dokonce i jeho oblečení (Mt 27,35). Ježíš se 
vzdal slávy nebe, ponížil se a zemřel za hříš-vzdal slávy nebe, ponížil se a zemřel za hříš-
níky.níky.

V textu Da 9,27 (ČSP) se dozvídáme, že V textu Da 9,27 (ČSP) se dozvídáme, že 
Kristus „uprostřed onoho sedmiletí ukončí Kristus „uprostřed onoho sedmiletí ukončí 
obětní hod i přídavnou oběť“. V polovině to-obětní hod i přídavnou oběť“. V polovině to-
hoto sedmdesátého týdne, v roce 31, Kristus hoto sedmdesátého týdne, v roce 31, Kristus 
potvrdil věčnou smlouvu svou smrtí na kří-potvrdil věčnou smlouvu svou smrtí na kří-
ži a obětní systém ztratil jakýkoli prorocký ži a obětní systém ztratil jakýkoli prorocký 
význam.význam.

Tato proroctví odhalují, že Kristus,  Mesiáš, Tato proroctví odhalují, že Kristus,  Mesiáš, 
bude ukřižován a způsobí, že obětní sys-bude ukřižován a způsobí, že obětní sys-
tém přestane mít na jaře roku 31 prorocký tém přestane mít na jaře roku 31 prorocký 
význam. Tyto předpovědi se naplnily v kaž-význam. Tyto předpovědi se naplnily v kaž-
dém detailu. Přesně na Velikonoce, kdy ve-dém detailu. Přesně na Velikonoce, kdy ve-
lekněz obětoval velikonočního beránka, byl lekněz obětoval velikonočního beránka, byl 
za nás obětován Kristus.za nás obětován Kristus.

Přečti si texty Mk 15,38 a Mt 3,15.16. Jak nám tyto verše pomáhají pochopit proroctví 
z Da 9,24–27?

AplikaceAplikace
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ROK 1844

Tak vykoná smírčí obřady za svatyni pro nečistotu Izraelců, pro jejich přestoupení a všechny 
jejich hříchy. Stejně bude postupovat při stanu setkávání, který stojí u nich, uprostřed jejich 
nečistot. (Lv 16,16)
26Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: 27„Desátého dne téhož sedmého měsíce bude den smíření. 
Budete mít bohoslužebné shromáždění; budete se pokořovat a přinesete ohnivou oběť Hospodi-
nu. 28Toho dne nebudete konat žádnou práci. Je to den smíření, kdy se za vás budou konat smírčí 
obřady před Hospodinem, vaším Bohem. 29Kdo se toho dne nebude pokořovat, bude vyobcován 
ze svého lidu.“ (Lv 23,26–29)

Osobní studium

Prvních 490 let z proroctví o 2300 večerech Prvních 490 let z proroctví o 2300 večerech 
a jitrech bylo určeno zejména pro starově-a jitrech bylo určeno zejména pro starově-
ký židovský národ při očekávání příchodu ký židovský národ při očekávání příchodu 
Mesiáše. Poslední část tohoto proroctví se Mesiáše. Poslední část tohoto proroctví se 
vztahuje na celý Boží lid – ze židů i z poha-vztahuje na celý Boží lid – ze židů i z poha-
nů. Souvisí s očištěním nebeské svatyně nů. Souvisí s očištěním nebeské svatyně 
a s druhým příchodem Krista.a s druhým příchodem Krista.

Prvních 490 let se týká období do první-Prvních 490 let se týká období do první-
ho příchodu Mesiáše. Toto období skončilo ho příchodu Mesiáše. Toto období skončilo 
v roce 34. Odečtením 490 let od 2300 let v roce 34. Odečtením 490 let od 2300 let 
nám zůstane 1810 let. Těchto druhých 1810 nám zůstane 1810 let. Těchto druhých 1810 
let se týká celého Božího lidu. Začneme-li let se týká celého Božího lidu. Začneme-li 
v roce 34 a přidáme 1810 let, dostaneme se v roce 34 a přidáme 1810 let, dostaneme se 
do roku 1844.do roku 1844.

Ve světle pravdy o svatyni a nebeském Ve světle pravdy o svatyni a nebeském 
soudu na konci časů Bůh ve Zj 14,6.7 napo-soudu na konci časů Bůh ve Zj 14,6.7 napo-
sledy vyzývá celé lidstvo, aby odpovědělo sledy vyzývá celé lidstvo, aby odpovědělo 

na jeho lásku, přijalo jeho milost a žilo zbož-na jeho lásku, přijalo jeho milost a žilo zbož-
ně a poslušně.ně a poslušně.

Jaký byl důvod k očištění svatyně a co Jaký byl důvod k očištění svatyně a co 
nás to učí o evangeliu (Lv 16,16)?nás to učí o evangeliu (Lv 16,16)?

Kvůli hříchům a nepravostem lidí mu-Kvůli hříchům a nepravostem lidí mu-
sela být svatyně každoročně očištěna. To sela být svatyně každoročně očištěna. To 
se mohlo stát jen krví zvířat. Byl to jediný se mohlo stát jen krví zvířat. Byl to jediný 
způsob, jak obstát. Stejně je to i s námi. Po-způsob, jak obstát. Stejně je to i s námi. Po-
třebujeme Spasitele, na jehož život a oběť třebujeme Spasitele, na jehož život a oběť 
symbolicky poukazovala zvířata zabitá symbolicky poukazovala zvířata zabitá 
v den smíření.v den smíření.

Co Bůh přikázal svému lidu dělat v den Co Bůh přikázal svému lidu dělat v den 
smíření a co by to mělo znamenat pro nás smíření a co by to mělo znamenat pro nás 
dnes (Lv 23,26–29)?dnes (Lv 23,26–29)?

Izraelci se měli „pokořovat“. Tento výraz Izraelci se měli „pokořovat“. Tento výraz 
naznačuje, že měli zkoumat svá srdce, vy-naznačuje, že měli zkoumat svá srdce, vy-
znat své hříchy, činit pokání a prosit Boha, znat své hříchy, činit pokání a prosit Boha, 
aby je očistil, stejně jako velekněz očistil aby je očistil, stejně jako velekněz očistil 
pozemskou svatyni.pozemskou svatyni.

Prorocké kapitoly Da 7–9 a Zj 14 se zaměřují zejména na naléhavé výzvy k přípravě 
na soud. Od roku 1844 žijeme v hodině soudu a poselství prvního anděla ve Zjevení připo-
míná: „Nastala hodina jeho soudu“ (Zj 14,7). Jak se dnes „pokořuješ“ před Bohem?

AplikaceAplikace
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Zde je rychlý a snadný přehled proroctví o sedmdesáti týdnech z Da 9,24–27.Zde je rychlý a snadný přehled proroctví o sedmdesáti týdnech z Da 9,24–27.

1.  70 týdnů (Da 9,24).1.  70 týdnů (Da 9,24).
2.  Sedm týdnů a 62 týdnů – celkem 69 týdnů (Da 9,25) ze 70 týdnů.2.  Sedm týdnů a 62 týdnů – celkem 69 týdnů (Da 9,25) ze 70 týdnů.
3.  Poslední, sedmdesátý týden (Da 9,27).3.  Poslední, sedmdesátý týden (Da 9,27).
4.  Poslední týden je rozdělen – „v polovině toho týdne“ (Da 9,27) – na dvě části o tři a půl 4.  Poslední týden je rozdělen – „v polovině toho týdne“ (Da 9,27) – na dvě části o tři a půl 

letech. letech. 
To je všechno. Sedmdesát týdnů, které se skládají ze šedesáti devíti týdnů a jednoho To je všechno. Sedmdesát týdnů, které se skládají ze šedesáti devíti týdnů a jednoho 

týdne. A ten poslední týden je rozdělen na polovinu. Stačí na začátek zadat datum 457 před týdne. A ten poslední týden je rozdělen na polovinu. Stačí na začátek zadat datum 457 před 
Kristem a jednoduchým výpočtem se na časové ose dostáváme do roku 1844.Kristem a jednoduchým výpočtem se na časové ose dostáváme do roku 1844.

Když se u Daniela mluví o 2300 večerech a jitrech (Da 8), nikde se přímo neurčuje, kdy Když se u Daniela mluví o 2300 večerech a jitrech (Da 8), nikde se přímo neurčuje, kdy 
toto období začíná. „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spra-toto období začíná. „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spra-
vedlnosti“ (Da 8,14). Po dvou tisících třech stech dnech – odkdy? Proč ne od chvíle, kdy měl vedlnosti“ (Da 8,14). Po dvou tisících třech stech dnech – odkdy? Proč ne od chvíle, kdy měl 
Daniel svoje vidění, „v třetím roce kralování krále Belšasara“ (Da 8,1)?Daniel svoje vidění, „v třetím roce kralování krále Belšasara“ (Da 8,1)?

To nejde. Vidění v Da 8 nezahrnovalo Babylón. Začalo až následnými událostmi, tedy To nejde. Vidění v Da 8 nezahrnovalo Babylón. Začalo až následnými událostmi, tedy 
Médo-Persií, pokračovalo Řeckem a Římem, až po „konec“. Proč datovat událost očištění Médo-Persií, pokračovalo Řeckem a Římem, až po „konec“. Proč datovat událost očištění 
svatyně, která je ve vidění, od Babylóna, o kterém se v proroctví nemluví? Počáteční datum svatyně, která je ve vidění, od Babylóna, o kterém se v proroctví nemluví? Počáteční datum 
celého vidění by mělo vycházet z tohoto vidění, které začalo Médo-Persií a pokračuje až celého vidění by mělo vycházet z tohoto vidění, které začalo Médo-Persií a pokračuje až 
do „konce“. To je mnoho let. do „konce“. To je mnoho let. 

Odkud začít počítat? Daniel 8. kapitola nám to neříká, dozvíme se to až v 9. kapitole.Odkud začít počítat? Daniel 8. kapitola nám to neříká, dozvíme se to až v 9. kapitole.

Otázky k rozhovoru
1.  Ve třídě diskutujte o úzkém vztahu mezi evangeliem a soudem, jak se projevuje ve dvou 

částech jednoho proroctví. Proč je pro nás spojení evangelia a soudu povzbuzením? 
Jak by toto spojení mělo pomoci zmírnit strach, který mnohé v souvislosti s myšlenkou 
soudu ovládá?

2.  Uvažujte více o pravdě zjevené v textu Da 9,26, že Mesiáš byl „vyhlazen – zabit“. Co nám 
to může říci? Proč, z jakého důvodu byl „zabit“?

3.  Přečtěte si znovu texty Lv 16,16 a Lv 23,26–29. Uvažujte o tom, proč bylo třeba svatyni 
tak složitě očistit (Lv 16,16), a o tom, jak se lidé měli chovat, když se to odehrávalo 
(Lv 23,26–29). Jak by měl tento předobraz ovlivnit to, jak žijeme dnes?
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