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Kniha Danielova mluví o vyvrcholení svě
tových dějin. Mluví také o tom, že pomíjitelné 
říše tohoto světa vystřídá věčné panství našeho 
Pána a Spasitele Ježíše Krista. Anděl, který vy
světluje Danielovi tuto velkou událost, upozorňuje 
jej na to, že věřící lidé, kteří žijí pro Pána a oče
kávají s toužebným srdcem zřízení jeho spra
vedlivé vlády na zemi, musí projít údobím vel
kého odpadnutí a obtíží.

Je nesmírně důležité, abychom zkoumali knihu 
Daniele a knihu Zjevení. Duch prorocký nám
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ušlechtile, 
zde zásadám Božího království 
jeho občany, budeme moci vejít

vzkazuje: „Čím více se blížíme závěru světových 
dějin, tím větší pozornost musíme věnovat pro
roctvím, jež zaznamenal prorok Daniel.“

Světlo, kterého se Danielovi dostalo, plati 
zvláště pro poslední dny. Vidění, jež měl, se na
plní, a všechny předpověděné události se také 
slanou. Pochopímc-li jako věřící lid, co tato kniha 
pro nás znamená, nastane mezi námi velké oži
vení.

Služebnice Páně nám dále říká: „Až věřící 
lépe porozumí knihám Daniele a Zjevení, učiní 
zcela novou náboženskou zkušenost. Porozumí 
proroctvím na současné i budoucí události tak, 
;akoby nahlédli otevřenými branami nebes. Ale 
současně si uvědomí, jaký charakter musí mít, 
chtějí-li získat požehnanou odměnu lidí čistého 
srdce.

Zkoumejme, jak Bůh uskutečnil svůj úmysl 
v dějinách národů a ve zjevení budoucnosti, aby
chom mohli správně hodnotit věci viditelné a ne
viditelné. Pak budeme vidět věci časné ve světle 
věčnosti a využijeme jich moudře a 
Naučíme-li se 
a staneme-li se 
do něj při Kristově příchodu.“

Úkoly jednoho čtvrtletí nemohou obsáhnout 
vše, co lze říci o knize Daniele. Ti, kteří chtějí 
lépe porozumět jejímu poselství pro církev, na
leznou mnoho dalších, pobočných veršů. Tyto 
verše jsou označeny poznámkou: „Viz dále“, ne- 
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bo „Viz též“. Jsou to vysvětlující.pomocné verše, 
které pro krátkost času v sobotní škole nemusíme 
uvádět. Rovněž tak i některé další poznámky 
jsou určeny k hlubšímu pochopeni při domácím 
studiu.

Kniha Daniele byla psána před dávnou dobou, 
kdy Židé ještě tvořili lid Boží. Může se stát, že 
nám některé výrazy a pojmy budou cizí. Rovněž 
dějinné pozadí je poněkud neznámé, • a mnohá 
proroctví se již naplnila ve velkých říších staro
věku a ve staletích, následujících po pádu Říma. 
Historické pozadí nám umožňuje nahlédnout do 
souvislosti jednotlivých předpovědí. Proto je úvod 
ke každému úkolu delší než obvykle.

Prvních šest kapitol líčí povětšině Danielovy 
zkušenosti v babylónském zajetí. I tyto zkuše
nosti slouží Božímu požehnanému záměru s jeho 
lidem a se světem. Posledních šest kapitol obsa
hují několik vidění o budoucnosti. Počínají do
bou Danielovou, a končí při skonání dnu. První 
čtyři úkoly tohoto čtvrtletí pojednávají o histo
rické části. Poznáme z ní, co Bůh sledoval sc 
svým lidem za doby Danielovy, jakož i později, 
po návratu z vyhnanství.

Pátý a Šestý úkol přináší souhrn veškerých 
informací, jež Daniel obdržel od Gabriele — 
ovšem bez výkladu. Sedmý až třináctý úkol po
dává výklad a uplatnění Danielových proroctví 
na základě slov Pána Ježíše a různých novozá
konních pisatelů.



1. úkol dne 6. ledna 1968

Příležitost, odpadnutí

Zlatý verš: 5. Moj. 7, 6.

1

s ním 
svého

a vyhnanství

Izraelští byli povýšeni z egyptských otroků na lid 
volený, který byl zvláštním klenotem Krále králů.

3. Čím byly podmíněny přednosti a požehnání smlouvy? 
Co zato Bůh očekával? 5. Moj, 28, 1. 2. 13. 14. 
Vix též 4, 9; Jer. 18, 7-10.

1. Jakou předností a významnou úlohu svěřil Bůh svému 
lidu? 2. Moj. 19, 3-8; 5. Moj. 7, 6.

Bůh vyzval lid izraelský na hoře Sinaj, aby 
uzavřel zvláštní smlouvu. Izraelští přijali Boha za 
vládce, a Bůh jim zase přislíbil, že budou jeho lidem 
a že s nim budou spolupracovat na splnění jeho úmyslu.

vy-

2. Která požehnání zaslíbil Bůh Izraeli ve své smlouvě?
5. Moj. 28, 2-13. Viz též 4. 6; 7. 12-15; 8, 17. 

. 18; 30, 9.

Izrael měl dokázat, že cesta života, kterou Stvořitel 
člověku určil, je nejlepší. Izrael měl být pro ostatní svět 
živým důkazem toho, že člověk může ve spolupráci s Bo
hem dosáhnout největší možné výše a vrcholu štěstí. Proto 
chtěl Bůh svůj lid obdařit zdravím, vynikajícím rozumem 
a mimořádnou zručností. Mohli tak dosáhnout nejvyšší 
životní úrovně kteréhokoli národa a mohli se sami stát 
největším národem světa. Chtěl je poučit, jak lze dojít 
k tomuto cíli. Oni zas měli upolupracovat podle jeho 
moudrých pokynů. Bůh slíbil, že učiní-li Izrael to nej
lepší, udělí mu největší požehnání nebes. Měl svým živo
tem a charakterem zjevovat světu Boží zásady.
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4. Jaké měly být důsledky poslušnosti Hospodina? 1. Moj.-* 
22, 18; 5. Moj. 28, 10. Viz též 4, 6. 7. .

Bůh je oddělil od světa, aby jim mqhl svěřit posvátný 
úkol. Dal jim svůj zákon, a chtěl tak mezi lidmi zachovat 
známost svého jména. Světu, ležícímu ve tmě. mělo svítit 
světlo nebes. Všichni lidé měli být vyzýváni, aby se vrátili 
od modloslužby k živému Bohu.

5. Který vzácný dar svěřil Bůh svému 'lidu? Žil národ 
izraelský podle zjevené vůle Boží? Řím. 3, I. 2; Jer.
35, 15. ’ '

Bůh dal svému lidu vzácný dar Ducha svátého, který 
je klíčem k nebeské klenotnici moudrosti a poznání. Kdy
by jednali ve shodě s Božím slovem, projevil by se vc 
všech odvětvích jejich života a snaženi úžasný pokrok. 
Tomuto lidu byl svěřen Boží zákon. Byli ohrazeni jeho 
předpisy, věčnými zásadami pravdy, spravedlnosti a čís 
toly. Kdyby byli poslušní těchto zásad, uchránili by se 
zhoubných vlivů hříšných zvyklostí.

Zaslíbení smlouvy bylo závislé na poslušnosti Izraele 
.Vůbec všechna Boží zaslíbení a výstrahy jsou závislé na 
poslušnosti. Požehnáni je vždy znovu podmíněno slovy: 
..Budcte-li“. Nezapomeňme, že všechny Boži sliby i po
hrůžky jsou vždy podmíněny.

6. Kterým názorným podobenstvím vystihl Izaiáš vyni
kající postavení Izraele ve starozákonní době.? Iz. 5, 
1. 2; 27, 6.

Lid měl být poslušen Božího mravního zákona a měl 
zrcadlit ctnosti jeho charakteru. Bůh od svého lidu toto 
ovoce očekával. Měli dokázat čistým charakterem, svátým
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ze bude-li trvale 
své vlasti. Tyto výstrahy

7. Jak se zachoval izraelský národ k Božímu úmyslu? 
Jakou krizi přivodilo toto jednání? Iz. 5, 2--7, Ez. 
22. 23-31.

Bůh očekával od svého lidu ovoce ušlechtilé povahy 
Místo toho přinášel lid totéž zkažené ovoce, jako okolnt 
národy. Občas se sice projevila ..snaha o reformaci, ale 
byla chabá a přechodná Během staletí upadal lid stále 
do větší temnoty odpadnutí. Od chvíle, kdy vešli do zemc 
Kanaáh, opustili Boží přikázání a chodili po cestách po
hanů. Marně je Bůh skrze své proroky napomínal. Na
darmo trpěli pod pohanským jhem. Po každé refrrmari 
následovalo tím větší odpadnuti

Bůh opětovně varoval svůj lid. ze bude-li trvale ne
poslušný. bude vypovězen ze své vlasti. Tyto výstrahy se 
naplnily, když Nabuchodonozor vyvrátil judskč králov<ti\- 
a odvedl Židy do babylónského zajetí.

BABYLÓNSKÉ ZAJETÍ

8. Proč musel lid Boži opustit zemi, -.v níž měl trvale 
žít? 5. Moj. 29, 24-28; Dan. 9> 5-12. Viz tčz 
Ezdr. 5, 12.• •

Židovský národ zdědil na základě smlouvy s 
zaslíbenou zemi. Domníval se. 'že mu náleží právem. 
Bůh učinil ještě jedno opatření — vyvedli"-je na určitý 
čas z jejičh-•země: Měli .poznat, žfi přě&ňosti a požehnáni 
smlouvy, jakož i zaslíbená země, jim náleží jedině tehdy, 
zachovaji-li podmínky této smlouvy.

životem, milosrdenstvím, vlídnosti a soucitem, že zákon 
Boží je dokonalý, občerstvující duši (dle jiného překladu. 
„Působí obnovení“). Ž 19, 8.

Pán Bůh sl přál, aby lid izraelský byl jeho chloubou 
a slávou. Dal mu veškeré duchovní výhody. Nezadržel 
mu nic. co napomáhá zdárnému rozvoji charakteru.
rým měl národ izraelský představovat Boba



Izraelem *v babylónském zajetí?

případě, že by

BŮH SI NAŠEL VHODNÉHO MUŽE

svém zajetí? Dan. 1, 1 — 6.

na
utiskovatele
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11. Co praví Daniel o

10. Jaká měla být budoucnost Izraele v
se ve vyhnanství naučili poslušnosti? Jer. 32, 37 — 42. 
Viz též 5. Moj. 30, 4-10; Zach. 10. 6.

Bůh chtěl svůj lid po sedmdesátiletém vyhnanství zavést 
opět do zaslíbené země, obnovit s ním svoji smlouvu 
a uskutečnit při něm svůj původní plán. Kdyby se dali 
trpkými zkušenostmi poučit, splnil by při nich veškerá 
svá zaslíbení.

Ve staletích, jež následovala po návratu ze zajetí, 
měla se při Izraeli splnit rozsáhlá Boží zaslíbení. Bůh 
chtěl, aby celá země byla připravena na první Kristův 
příchod, tak jako dnes připravuje cestu pro druhý Kristův 
příchod.

9. Co sledoval Bůh s T
5. Moj. 30, 1-3; Jer. 30, 11.

Ostatkové izraelského národa měli jít do zajetí, aby 
se v nesnázích naučili tomu, čemu se nechtěli naučit za 
příznivých okolností.
■ Kdyby byli zůstali věrni Bohu, byl by je oslavil a po
výšil, a jeho záměr s nimi by se splnil. Byli však ne
věrní. Bůh mohl dosáhnout svého cíle s nimi jedině tím, 
že je prováděl ustavičným soužením a ponížením.

12. Jakými povahovými rysy dokázal, že je na babylón
ském dvoře Božím poslem? Čím zapůsobil na své 

a jakási získal jejich důvěru? Dan. 5, 
11. 14; 6, 3. 4. Viz též 1, 4. 8. 9. 15. 17. 20; 2, 14. 
30. 46-48; 4, 19.

Bůh uvedl Daniele a jeho druhy mezi velké muže Ba- 
bylóna, aby mezi pohanským lidem představovali jeho
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králové Babylóna

17.Zlatý verš. Dan. 4,

11

K přemýšleni: Co nám dnes chce říci zkušeno'-1 
Izraele? Počínáme si v plněni všedních povinnosti dů 
sledně a rozumně jako Daniel? Dokážeme hýi věrni uprn 
střed vlažnosti a nevěry?

13. Jakým způsobem zjevil Bůh Danielovi svůj úmysl 
s lidem izraelským po vyjití ze zajeti? Dan. 1. 17. 
Viz též 6, 7-10; 9, 2. 17-19. 23.

charakter Jak mohli zastávat tak důvěryhodná a čestná 
místa? Věrností v maličkostech stali se ucelenými lidmi. 
Oslavili Boha v nejmenších povinnostech právě tak, jakn 
ve větších odpovědnostech.

Historická část knihy Daniele (kap 1—b), tvorici úvod 
k prorocké části (kap. 7 — 18) dokazuje, jak výstižně dal 
Bůh zaznamenat svůj postoj k babylónské říši. Známe-li 
klíč, vysvětlíme si snáze vznik a pád jiných národů, 
uvedených v prorocké části.

Král nebes a

Daniel měl nejen potřebné povahové vlastnosti, o kte
rých jsme již mluvili, ale znal také důkladně vůli Boži, 
jež byla v minulosti zjevena prorokům. Viz kap. 9. 2 b 
10—13. Pozorujeme-li podrobně celý jeho život, pozná
váme. že se zasvětil cele Božímu dílu, a při každé při 
lezitosti sc snažil vyzdvihnout jméno Hospodinovo
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babylónského dvora?u
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vznc-
na-

sc musel přesvědčit, že tento sen je 
skutečné zjevením od živého Boha, který převyšuje vše-

Tito věřili mužové, mezi nimiž byl i Daniel 
druhové, měli v zajetí plnit Boží úmysl: seznamoval po

Hospodinem. Přesto, že byli zajatci, měli se stát 
požehnáním. Současně měli být Božími reprezentanty.

z 2. Danielovy 
kovovém obrazu se zabýva

I. Jakou službu zastával Daniel 
Dan. I, 19; 2, 48.

Lany s

a jeho

za kterých

hzen leRký. a 
a Peršanům.

2. Vylič stručně okolnosti, za kterých se Bůh poprvé 
zjevil Nabuchodonozorovi! Dan. 2, 1 — 25.

Dnešní úkol pojednává převážně o ději 
kapitoly; výkladem snu o 
pátý úkol.

Nabuchodonozor

Prvé Čtyři kapitoly líčí, jak si Bůh získal Nabuchodo- 
hozorovu oddanost. Představuji nám Daniele -• osobního 
Božího posla na babylónském dvoře — jako muže kypí
cího zdravím a energií, muže neobyčejně nadaného, takt
ního a hlavně zásadního. Daniel si svým vynikajícím 
charakterem a schopnostmi získal Nabuchodonozorovu úctu 
a důvěru. Pak následuje několik mimořádných příhod ••• 
sen o kovovém obrazu, ohnivá pcc_ a sedm let šílenství 
Nabuchodonozorova. jimiž se Bůh zjevoval králi. V první 
zkušenosti poznal Nabuchodonozor, že Danielův Bůh je 
.Bůh bohů a Pán králů, kterýž zjevuje skryté věci“. Ve 
druhé zkušenosti: Bůh dovede ochránit ty. kteří mu jsou 
věrni. Ve třetí: „Nej vyšší panuje nad královstvím lid
ským. a komuž chce, dává je.“

Balsazar, Nabuchodonozorův vnuk, toto vše věděl. Ne
vrtěl se však ponížit před Bohem, jak to učinil jeho 
j.ený děd. Babylón byl proto zvážen na Boži váze.

Božího příkazu byl předán Médům
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pra-

král při této příležitosti dověděl o Bohu? Dan.

král mění své slovo
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5. Kterým zvláštním obřadem chtěl Nabuchodonozor zve
lebit svoji vládu? Dan. 3, 1—7.

3. Jak taktně představil Daniel Nabuchodonozorovi 
vého Boha? Dan. 2. 26 — 30. 36. 37.

Mudrci 
rukou

4. Co se
2, 47.

Skutečnost, že Daniel vylíčil králův sen dokonale a 
přesně, ač to nedokázali nejmoudřejší mužové země, pře
svědčila krále o tom, že Danielův Bůh nekonečně převy
šuje je.ho bohy. Král poznal především, že pravý Bůh 
..Zjevuje věci skryté“ (2, 47). Neřeší totiž pouze záhady. 
Přináší však hlubší, správnou odpovědi na základní pro
blémy života a národů.

Nabuchodonozor proto dostal sen o velikém obrazu, 
představujícím události až do slavného závěru dějin, aby 
poznal, jakou úlohu má splnit v dějinách světa. Mel 
rovněž poznat, jaký je jeho vztah k nebeskému království.

Nabuchodonozor pociťoval na čas bázeň Boží; jeho srdce 
nebylo vsak dosud prosté světské ctižádosti a touhy po 
sebepovyšování. Byl pyšný na to, že za jeho vlády pa
nuje blahobyt. Přestal mít před Bohem úctu, a věnoval 
se ještě horlivěji modloslužbě.

chny dosud mu známé pohanské bohy. Musel nutně uznat, 
že jeho bozi a mudrci mu nemohou sdělit to, po čem 
lak dychtivě toužil. Došlo to tak daleko, až se ukázalo, 
že zde nerozhoduje ani otázka slávy či smrti, 
museli přiznat, že řešení králových nesnází je v 
Boha, kterého neznají a kterého nemohou ovlivnit, jedině 
pak mohl král ocenit Danielovo řešení problému a 
z něj požehnání.



věky,

se nemůže

7. Čemu se král z této zkušenosti naučil? v. 28. 29.

NEJVYŠŠ í KRALUJE
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Nejslavnější vladař byl ponížen na úroveň němé tváře. 
Musel se živit tím, co ostatní zvěr a musel s ní žít pod

10. Která těžká zkušenost přinesla Nabuchodonozorovi nej
větší životní naučení? v. 28 — 33.-

9. Skrze co připomněl Bůh králi, že má odpovědnost za 
blahobyt země, zvláště když znal Boží úmysl? v. 5 —17.

Slova: „Ty jsi ta hlava zlatá" (Dan. 2, 38), zapůso
bila hluboce na královu mysl. Jeho mudrci využili této 
okolnosti, jakož i jeho návratu k modloslužbě, a přišli 
k němu s návrhem: Král měl vytvořit obraz podobný 
obrazu ze snu, a měl jej umístit tak, aby všichni viděli 
zlatou hlavu, jež měla představovat jeho říši.

Nabídka byla velmi lichotivá. Král si umínil, že jí 
provede. Dokonce zašel ještě dále. Chtěl postavit sochu, 
která by předčila originál. Hodnota kovu sochy neměla 
od hlavy dolů klesat, nýbrž měla představovat samé zlato. 
To mělo znamenat, že Babylón nebude zničen, ale Že 
bude slavně trvat až na věky, a potře všechna ostatní 
království.

Nabuchodonozor zapomněl, že nedosáhl slávy svým při
činěním. Bohu měl vydat počet z moudrosti a nadání, jež 
mu umožnily vítězství v oboru vojenském, stavebním a ve 
správě země.

6. Cím naznačil Bůh Nabuchodonozorovi, že 
beztrestně stavět proti vůli Boží? Dan. 3, 8 — 27.

8. Jaký vliv měly pýcha a blahobyt na královo poznání 
o Bohu? Dan. 4, 4. 27 — 30.



této zkušenosti?

ZVÁŽEN A NALEZEN LEHKÝ

v. 22? 23.13. Čím zpečetil Balsazar záhubu Babylóna?
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Všem národům světa bylo vymezeno jejich trvání, aby 
se ukázalo, splní-li úmysl Boží. Proroctví mluví o vzniku 
a rozvoji velkých světových říší — Babylóna, Médo-Persie,

Bohu z11. Co poznal Nabuchodonozor o 
v. 32-34.

14. Jaký rozsudek byl vynesen nad Babylónem? S jakým 
výsledkem? v. 25 — 31.

12. Čím dokázal poslední babylónský panovník, že popírá 
Boha nebes? Dan. 5, 1 — 4.
Toto hýření mělo být výsměchem izraelskému Bohu.

širým nebem Místo vynikajícího rozumu musel se spo
kojit omezeným pudovým životem. Mohla být pýcha víc 
potrestána?

Úžasně nadaný král se stává člověkem choromyslným, 
který nemá o ničem přehled, je bez rozumu, bez dušev
ních schopností. Z očí mizí inteligentní výraz, který je 
nahrazen tupým pohledem. Má jedinou touhu nalézt po
travu k nasycení a na noc zalézt někam do slámy či 
sena. Nabuchodonozor se již nepovažuje za stavitele Ba
bylóna a za vládce rozsáhlé říše. Klesl na úroveň zvířete.

Kdysi pyšný král se stal pokorným dítkem Božím. 
Z tyrana a krutovládce se stal moudrý a soucitný král. 
Ten, který popíral Boha nebes a posmíval se mu, uzná
val nyní moc Nejvyšsího. Snažil se upřímně šířit Boži 
čest a štěstí svých poddaných. Když Nabuchodonozor pro
šel školou Krále králů a Pána pánů, naučil se posléze 
lekci, které by se měli naučit všichni: že pravou velikost 
tvoří pravá dobrota



3. úloha 20. januára 1963

Král neba

/úkladný verš: Iz. 44, 28.

nosí upozornit ich

B O H S A ZJAVUJE DARIOVI

I. Aké postavenie a akú pověsí mal Daniel 
perzskej vládě? Dan. 6, 1 — 4. 28.

Médsky král Darius ustanovil miestodržiteíov, ktori malí

dějiny 
všechny

Ib

a perskí králi

Kecka a Říma. U těchto i u jiných národů se 
opakovaly. Všechny prošly zkušební dobou, a 
selhaly. Jejich sláva zhasla, moc upadla. Národy zavrhly 
Boží zásady a zpečetily tak svůj zánik.

K přemýšlení: Znáš nebezpečí nadání a blahobytu7 
Uvědomuješ si, že pýcha a povyšování přivodí zaručenou 
zihubu? Vzpomeň na Lucifera!

v novej

Kýruvu (Cýrovu) vládu a pád Babylona pordpovedali 
Izaiášove a Jeremiášové proroctvá. (Iz. 44, 24 — 28; 45. 
1—13; Jer. 29, 5—13.) Pretože Boh chcel vyviesť svoj 
Ind a obnovil Jeruzalém i chrám, představil sa Dariovi 
ako predtým Nabuchodonozorovi. Perzskí vládcovia boli 
po skúsenosti s jamou levov k Danielovi pozorní a 
priaznivo naklonění. Zdá sa, že Daniel mal potom mož
nost' upozornil ich na proroctvo. (Pozři Ezdr. 1, 2.) Ako 
bol Nabuchodonozor Božím nástrojom, ktorý uviedol lud 
do zajatia, tak sa Kýros stal Jeho služobníkom. ktorý 
tomuto ludu vrátil slobodu.
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sa o pruvom

Mojžíšových
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K O N I EC b E D E M D E S I A T R O Č N É H O 
VYHNANSTVA

4. Co poznal Daniel 2 Mojžíšových a prorockých knih 
o vyhnanstve? Dan. 9. 1. 2. 6. 11 — 13. Pozři 5. Moj. 
4. 25-31; 28. 15. 63. 64.

3 Co sa z tejto skůscnosti dozvěděl Darius 
Bohu? V. 25-27.

2. Ako sa

2 Biblické úkoly

■ pravoval jednotlivé krajiny. Nad nimi bolí tri „knir 
. atá, z kterých jedným bol Daniel". Ako sa dalo oča- 
kávať, Daniel čoskoro ..převyšoval tie kniežatá i satra- 
pov, protože bol v ňom velký duch“. Svojou úprimnosťon. 
poctivosťou. věrným plněním povinností a srdečnosťou 
získal si dóveru Médov a Peržanov ako predtým 
d<-jcov.

Daniel skúmal Mojžíšové spirv a z prorockých knih 
obzvlášť Jeremiášovu, pochopil zmysel zajalia i Bozi zá
měr. Poznal tiež. že sa blíži koniec určenej doby poroby 
Preto prosil Boha za svoj lud. aby splnil slab g vy • la
hodění a návrate.

5. Co lézalo Danielovi na srdci? Vyměňuj hlavné body 
jeho príhovornej modlitby. Dan. 9, 3 — 5. 17. 19.

Boh vyslobodil Daniela z jamy levov. Vládtom perzske-i 
říše dokázal tak svoju autoritu a moc (pozři kap 6 
20 — 23) ako predtým králom Babylona. Darius \o svo 
jutu výnose přiznal, že ..Boh je živý" a ..stoji pevne až 
navěky" (v. 26). Ba i nezměnitelný médsko-perzský zá
kon (v B) sa musel prispósobiť rozkazom „Nejvyššieho". 
který „podlá svojej vůle nakladu s obvs.atelmi zemé" 
tDan 4 32.)



VÝNOS O NÁVRATE A VÝSTAVBĚ
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6. Akú odpověď dostal Daniel? Aký bol príslub vyšlo* 
bodenia? V. 20 — 25.

mal čoskoro uskutečnil ako „slovo 
vystavil Jeruzalém“. (V. 25.)

Boh vyslobodil Daniela z jamy levov, aby mohol 
priaznivo ovplyvniť myse! krála Kýra. V stanovený čas, 
ked mal byť obnovený jeruzalémský chrám, použil Kýra,

Keď sa Daniel začal modliť, Boh mu poslal odpoved. 
Anjel Gabriel dostal příkaz, aby informoval modliaceho 
sa proroka, že v nebi vyšiel rozkaz přepustil zajatcov 
Tento příkaz sa mal čoskoro uskutočniť ako „slovo na
vrátil Izracla a

Danielova 9. kapitola sa zmieňuje o začiatku panovania 
Daria Dějiny uvádzajú, že tento panovník vládol len jeden 
rok. Modlitebná skúsenosť 6. kapitoly sa teda stala v tom 
istom roku ako skúsenosť z 9. kapitoly. Uvrhnutím Da
niela do jamy levov satan chcel zrejme prekaziť vyslo- 
bodenie Židov, pretože Daniel mohol svojím postavením 
ovplyvniť perzských vládcov, aby uskutočňovali Božie 
plány.

Daniel sa prihovára za svoj !ud ako Mojžíš na Sinaji. 
Vyznává hriechy tohto ludu a prosí Boha, aby sa zaskvěl 
nad opuštěným Jeruzalemom. Zmieňuje sa o Mojžíšových 
a prorockých spisoch, hovoří o vyhnanstve. době jeho 
trvania a o vyslobodení. Netají, že Izrael nechcel s Bo- 
hom spolupracoval. Len čo sa zajatci poučia, poroba skon
čí. Boh je milosrdný, spravodlivý a odpúšťa. Ako kedysi 
vyslobodil svoj lud z egyptského otroctva, iste ho vyvedic 
aj z babylonského zajatia.

7. Co o Kýrovi predpovedal Izaiáš skoro 200 rokov 
před spomenutým výnosoos? Ix. 44, 24 — 28; 45, 1. 
13.
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8. Co bolo v Kýrovom výnose 
Ezdr. 1. 1-4; 5, 13-15.

10. Aký výnos vyšiel, ked nepriatelia mařili výstavbu? 
Ezdr. 6. 7. 8.

9. Co čitamc o krize v treťom roku Kýrovej vlády? 
Dan. 10, 13. 20. Porovnáj v. 2. 3.

o Židoch a o Jeruzaléme?

Samaritáni přinutili falošného Smerda (Ezdr. 4, 7. 
označuje tohto podvodníka ako Artaxerxa), aby zakázal 
Židom pokračovať vo výstavbě chrámu a města. Práce 
boli přerušené a prepustení zajatci boli zmalomyselnení. 
Ale Boh si vzbudil proroka Haggea a Zachariáša. ktorí 
ich povzbudzovali. Potom sa pustili znova do stavby

dal mu pochopiť proroctvo, týkajúce 
zámerom, aby dal Židom slobodu.

Len čo král poznal, že viac ako sto rokov před jeho 
narodením bol predpovedaný spósob dobytia Babylona. 
velmi bol dojatý. Rozhodo! sa, že splní úkol, ktorý mu 
zverii Hospodin a přepustí židovských zajalcov. pomóže 
im. aby obnovili Boží chrám.

Satan sa snažil ovplyvniť najvyšších hodnosta rov méd- 
sko-perzskej říše, aby sa stavali proti Božiemu Judu. 
Anjcli však plnili Božiu volu. Bol to boj. o ktorý sa 
zaujímalo celé nebo. Prorok Daniel nám umožňuje na- 
hliadnuť do tohto velkého zápasu medzi silami dobra 
a zla. Gabriel zápasil tri týždne s mocnosíami temna, 
ktoré sa snažili ovplyvniť Kýra. Na konci boja prišiel 
Gabrielovi na pomoc sám Kristus. Viťazstvo bolo zaru
čené. Nepriatelské sily museli za celú dobu panovania 
Kýra a jeho syna Kambysa (ktorý vládol asi sedem 
a pol roka) ustúpiť do pozadia



r. 457

3.16-18;

Židovský vlastenec
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11. roku 
sta- 

roku

11. Za akých okolností bol chrám dokončený? Ezdr. 6, 
13-15. Zrovnaj Jer. 39. 1. 2. 8.

13. Za akých okolnosti bolí dokončené městské múry? 
Kto viedol túto práru? Neh. 4, 16—18; 6, 1. 2. 
15. 16.

Židovský vlastenec sa od judských poslov dozvěděl, že 
vyvolené město Jeruzalém přežívá ťažké chvíle. Navrátilci 
trpěli a boli posmievaní. Chrám a niektoré časti mcsia 
boli už opravené. Obnovné úsilie bolo brzděné, bohoslužby 
mařené a lud žil v ustavičnom strachu, pretože městské 
múry boli zváčša zbořené.

Nehemiái prišiel do Jeruzaléma. Dielo výstavby pokra-

Za vlády Artaxerxa sa vrátilo s Ezdrášom mnoho Ži
dův. Nehvtiiiáš a jeho pomocníci dokončili výstavbu jeru
zalémských múrov, došlo k reorganizaci! chrámových sin 
z.job a k velkým náboženským reformám pod vedenmi 
r.zdr.iša a Nchimiáša Artaxerxes za svojho dlhého pa 
novania prcu kázal priazeň Božiemu Indu a dóveru svojim 
židovským prialelom. Ezdrášovi a Nehemiúšovi. Poznal 
že sú to Boži mužovia. ktorým bolo zverené zvláštně 
dielo.

12. Aké podrobnosti uvádzal Artaxerxov výnos z 
pr. Kr. ? Kto sa staral o to, aby bol pnkaz převedený? 
Ezdr. 7. 1. 6. 8. 11. 13.

chr.ituu napriek dotieraniu Samaritánov a navzdory kr.i 
lovskému výnosu. Darius Hystaspcs. ktorý nastúpil na 
perzský iron p> falošnoin Smerdovi. vydal z Božej pro
zřetelnosti přikaž o |x>kračovani výstavby chrámu

Nabuchodonozor dobyl a zničil Jeruzalém v 
Srdvehiusa. 19. júla 58b pr. Kr. Chrám bol znova 
•. aný a dokončený asi o 70 rokov neskór. v 6. 
vlády Darin, t. j. 12. marca 515 pr. Kr.



4. liknl dnr 27. l^dna /9o£

/.Intý vttrx; F.ziich. 36. 26.
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Boží úmysl s Izraelem po skončení 
zajetí

Premýšlajme: Cítíme s Božím fudom ako Daniel? 
Bývajů naše modlitby vypočuté? Uvědomme si. že Bozie 
dielo nemóže nič prekazií. Vytrvale budujme duchovný 
chrám'

čovalo navzdory veřejným i tajným úskokom nepriatelov. 
a za necelé dva mesiace boli hradby postavené. Stavitelia 
sa mohli prechádzať po jeruzalémských múroch a dívat 
sa na udivených nepriatelov. Múr bol dokončený v 20. 
roku panovania Artaxerxa, 21. septembra 444 pr. Kr.

Židům se dostalo podle Dan 9. 24 sedmdesát proroc 
kých „téhodnů“, v kterých měli splnit své poslání jako 
lid smlouvy. Je to údobí „napravení“. Že zpráv inspiro
vaných pisatelů je jasné, že Pán si přál, aby se v této 
době roznesla radostná zvěst o spasení po celém světě. 
V této době měl také přijít Mesiáš, měl za svůj lid 
zemřít, vstát z mrtvých a zřídit své věčné království. To. 
co Bůh dnes koná prostřednictvím své církve, chtěl pů
vodně pro svět učinit skrze vyvolený lid izraelský.

Jiní starozákonní pisatelé z doby zajetí i po něm při
nášejí nám mnoho dalších zpráv o tom. co chtěl Bůh 
učinit pro navracející se zajatec.
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2. Kdy mělo začít těchto 70 „týdaů let“? Daa. 9, 25; 
Ezdr. 1, 1-4. Viz též Ezdr. 6, 14; 7, 1. 8-13.

4901eté údobí napravení mělo začít „vyjitím výpovědi 
o navrácení a o vystavení Jeruzaléma“. Cýrúv rozkaz byl 
dán nejvýše několik měsíců po události z 9 kapitoly. 
Jelikož však zajati Židé váhali, musel kolem r. 520 
př. Kr. vyjít výnos další — Dariův a konečně r. 457 
př. Kr. poslední — Artaxerxův výnos. Skutečnost, že 
v zájmu dokončení díla obnovy musel vyjít druhý a třetí 
výnos, dokazuje, že Cýrúv rozkaz neměl žádoucí účinek. 
Proto považujeme třetí, Artaxerxův výnos z r. 457 př. Kr.

70 PROROCKÝCH „TÝDNŮ“

1. Jaké údobí bylo Žtdáaa rywteao pa deH aajetí, aby 
splnili svoje poalání? Dm. 9, 24.

Židovské slovo, překládané jako „téhodny“ neboli tý
dny, je odvozeno od slova, značící „sedm“. Toto časové 
údobí se skládá ze sedmi jednotek, ať už se jedna o sedm 
dnů nebo sedm let. Ve 2. verši 10. kapitoly mluví Da
niel o tom. že byl zarmoucen „za tři téhodny dnů“ ne- 
1k>1í tři týdny. Měl-li na mysli jednotku 7 dnů, másel 
(podle židovského textu) ke slovu „téhodne“ přidat ozna
čeni „dnů“. S ohledem na tuto skutečnost překládá Re
vidovaná verse Dan. 9. 24 „téhodnů let“.

Podle toho bylo od doby vydání výnosu vymezeno 
Židům sedmdesátkrát sedm let neboli 490 let. V této 
době měli splnit své poslání jakožto Boži vyvolený ná
stroj pro obrácení světa a připravit cestu Mesiášovi. 
Měli skoncovat s „převráceností“ neboli odpadnutím, jež 
předcházelo babylónskému zajetí a měli rovněž učinit 
přítrž hříchům. Mesiáš měl svojí smrtí na kříži „vyčistit 
nepravost" a zřízením svého věčného, spravedlivého krá
lovství zavést „spravedlnost věčnou“. V této době mělo 
dojít i k pomazání „Svatého svátých“ a k utvrzení „vi
dění a proroctví“ 8. kapitoly
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5. Jaká zaslíbení přinesl prorok Zachariás krátce po ná
vratu z Baby léna? Zach. 1, 16. 17; 2, 4. 5. 10 — 12; 
6, 15. Viz též 8, 1-8.

3. K. jakým wASiooteai bbHo dojít v těchto 70 proroc
kých týdnech? Dea. 9, 24-27.

4. Jaký úmysl ikdoval Búh s Izraelem po návratu ze 
xajetí? Eaech. 36. 11. 24-28. Viz též Jer. 31. 
31 - 34.

K bodům, uvedeným ve 24. verši (viz poznámku pod 
1. otázkou), přibyla ještě úplná výstavba Jeruzaléma, 
příchod Mesiáše a jeho zabití, zničení města a svatyně. 
A až do konce 70 prorockých týdnů měly trvat boje 
a zpuštění. Pak mělo dojít ke konečnému „zpuštění“.

Toto zaslíbeně požehnání mělo se splnit ve značně míře 
ve staletích, jež následovala po návratu izraelských ze 
zajetí. Bůh chtěl, aby celá země byla připravena na prvý 
Kristův příchod, tak jako dnes připravuje cestu pro jeho 
druhý příchod.

Sledujcme-li veškerá starozákonní proroctví o budoucím 
blahobytu i na základě historickém, vidíme, že se vzta
hovala na dobu po babylónském zajetí. Všechno, co za
sliboval Mojžíš a proroci, mohlo se ještě naplnit, kdyby 
Izrael zůstal věrný přednostem a povinnostem, vyplýva
jícím ze smlouvy. Obnovení a blahobyt byly závislé na 
proměně srdce a na novém životě.

za „vyjití výpovědi o navráceni a o vystavění Jeruza
léma“, jak o něm mluví Dan. 9. 25. Teprve po tomto 
výnosu se Židé vrací ze zajetí. Tím je rovněž dán po
čátek 490 let, které byly vyhrazeny Židům.
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Bůh si přál, aby Izrael zjevoval jeho charakter. Po
zvání evangelia mělo zaznít všem národům. Učení o služ- 

svatyni mělo povznést Krista před celým světem.
na

jako Raab

8. Jaký postoj měly zaujmout národy k výzvě Izraele? 
Zach. 2, 11; 3. 20-23.

všech národů (kap. 47) a 
v Jeruzalémě (kap. 48).

6. Jaké svědectví měli Židé přinášet národům v debe 
napravení? Izai. 60, 1-3. Viz též 49, 3. 6; 56, 6. 7.

7. Jakým obrazem vystihl Ezechiel posláni Izraele mezi 
národy po návratu ze zajetí? Esech. 47, 1 — 12.

Ezechiel mluví jxxlobné o údobí napravení jako Da 
nirl. Zachariáš a l/.aiáš. Po vyhnanství (Ez. 1—33) na 
sleduje obnoveni (kap 34--37). Národy vytáhnou proti 
Jeruzalému, ale Hospodin bude bojovati za svůj lid (kap. 
38 a 39). Dojde k obnoveni svatyně (kap. 40—46), 
přijde Mesiáš (kap. 44, 1 — 3), evangelium pronikne do

Hospodin sám kralovat! bude

bé ve
a všichni, kteří by na něho pohleděli, měli žít. Všichni, 
kteří by se jako Raab z Kanaán a Rut Moábská odvrátili 
od modloslužby k pravému Bohu, měli se připojit k jeho 
vyvolenému lidu. Počet Izraelských se měl neustále zvět
šovat, až by hranice jeho království sahaly „až do kon
čin země“.

Slavná proroctví Izai. 40 — 66 kap., jež se původně 
vztahovala hlavně na toto údobí obnovy, ukazují, co Bůh 
v té době chtěl vykonat v izraelském národu a skrze něj.

Izaiáš mluví právě tak jako Daniel a Zachariáš o pří
chodu a smrti Mesiáše (Iz. 53), o hlásání evangelia po 
všem světě (kap. 5.4 — 62), o událostech spojených s jeho 
příchodem (kap. 63 a 64), a o zřízení jeho celosvětové, 
věčné vlády spravedlnosti (kap. 65 a
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ZackariáŠ

11. Kteří místa u Zachariáše mluví

Krista. Srovnej Zach. 9, 9 s Luk.

MESIÁŠOVO KRÁLOVSTVÍ
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o Mesiášově zástupné 
smrti? Zach. 12. 10; 13. 1. 6. 7.

13. Jak mělo bvt toto mesiášské království zřízeno? Zach.
14, 1-4. 8. 9. 16. Viz dále Mal. 4, 1-6.

9. Kterými slovy předpověděl Daniel příchod Mesiáše? 
Dan. 9, 25.

, co bylo jeho výsadou a 
1 se chlubit největším bla- 
moci Boží svobodný. Mohl 
z které by myšlenka míru

10. Co řekl prorok ZackariáŠ o Mesiášově příchodu? 
Zach. 9. 9. Viz dále 3. 8; 6, 11-13.

Novozákonní pisatele vztahovali rozličné Zachariášovy 
stati o Mesiášovi na
19. 38; Zach. 12. 10 s Jan 19. 34; Zach. 13. 7 s Mat.
26, 31.

Kdyby Izrael byl Bohu věrný a splnil úkol, který Bůh 
od něho očekával, bylo by v něm již dávno zřízeno Boží 
království. Podmíněná proroctví Izaiáše, Ezechiele, Da
niele a ZachariáŠe o Izraeli by se doslova naplnila, 
a Kristus by zavládl jako spravedlivý „král nade vší 
zemí“. Lid Izraelský však vyznačené vysoké úrovně ne-

12. Co bylo konečným cílem obnovy, které následovalo 
po vyhnanství? Dan. 9, 24; Mich. 4, 1. 2. 7--10. 
Viz dále Jer. 3. 17.

Kdyby Jeruzalém poznal to. 
kdyby dbal světla nebes, mohl 
hobytem. Mohl být silný a z i 
se stát velkou metropolí světa, 
zalétala ke všem národům. Byl by slavným skvostem 
země.
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Velké světové říše

vzniku

2b

tom, jak sc v dějinách na- 
v Danielových proroctvích.

K přemýšlení: Jak využíváme my dnes doby mi- 
los’i? Připravujeme sebe i jiné na Kristův druhý příchod? 
Nezbývá nám mnoho času!

dosáhl Když přišel Mesiáš, pohrdl jím, a 
zavrhl Izraele jako národ.

5. až 12. úkol mluví o
plnil Boží úmysl nastíněný

Zlatý vrrx- Xbul. 17, 24. 2b. 27.

Daniel se nerozepisuje o čtyřech velkých prorockých 
iišich. Věnuje však pozornost velkému údobí odpadnuti 
a pronásledováni v budoucnosti, jež má předcházet zří
zeni Božího věčného království. Velké říše mají tvořit 
jakýsi most mezi dobou Danielovou a mezi touto vzdá
lenou, budoucí krizi.

Při studiu Danielovy knihy sc obvykle zabýváme kaž
dým viděním zvlášť Tento úkol přináší však souhrnné 
informace o všech viděních, abychom získali podrobný, 
dokonalý přehled.

Proroctví mluví o vzniku a pádu čtyř velkých svě
tových říší — Babylóna, Médo-Persie, Řecka a Říma. 
Všechny . jsou opakováním dějin, právě tak jako národy 
menší. Všechny prošly svojí zkušební dobou, všechny 
selhaly. Jejich sláva pohasla, moc zanikla a každá řišc 
byla vystřídána říší novou.
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2. Jak je Babylón představen ve viděni 
snách? Don. 7. 3. 4. 17.

Lev. oblíbený znak Babylóna, představoval vhodně starý 
Babylón. V babylónském umění nalézáme často krále zvi 

jedné podobě. Obvykle to bývá lev 
orlími drápy a zobákem. Lev 
mohutná křídla a

4. Co poznáváme dále o Persii z 
mách? Dan. 7, 5.

Druhá šelma je znázorněna medvědem, který předsta
voval Persii. Daniel viděl, že „panství jedno vyzdvihla“.

3. Která část kovové sochy představuje perskou říši? 
Dan. 2. 32a, 39a.

Persie, jež vládla mnohem většímu území než Babylón, 
ve světě od r. 539 až do r. 331 př. Kr.

Jeho jméno se

řat a krále ptactva v
s orličími křídly, jindy s
pro svoji sílu a orel pro mohutná křídla a rychlý let 
jsou zde přiléhavým znázorněním Nabuchodonozorových 
úžasných vítězství. Rozliční pisatelé bible ho označují 
jako „lva“.

Babylón ovládal jeviště dějin od r. 605 až do r. 539 
př. Kr. Zlato bylo výstižným symbolem nové babylónské 
říše. Převyšovala své předchůdce bohatstvím, mocí i roz
sahem. Její hlavni město, Babylón, bylo pýchou starého 
světa. Jeho sutiny dnes mlčky potvrzují biblickou zprávu, 

stalo symbolem bohatství a

1. Jak kčí sen o kávovém okrasu babylónskou řiši? 
Don. 2, 32. a 37. 38.

BABYLÓN - KRÁLOVNA MEZI 
K RALOVSTV!MI
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b. Které další skutečnosti uvádí 
Dan. 11, 2 •• 4.

5. Jak je vylíčena Persic 
8, 3. 4. 20.

7. Která část kovového obrazu patři Řecku? Dan. 
32b. 39b.

n Persii II. kapitola?

tj. podmanila. Zřejmě nám to má připomínat historickou 
skutečnost, že perská říše se skládala z Médska a Persie. 
V době, když padl Babylón, převládal vliv perský, 
a médsky pozvolna upadal. Daniel dále viděl, že šelma 
měla „tři žebra v ústech“ a měla se nažrat „hodně 
masa“. Máme právem za to, že tato tři žebra předsta
vují poražené země Babylón, Lýdii a Egypt.

Je přirozené, že každé vítězství podněcovalo Persii 
k dalším výpadům. Tato říše posléze sahala od střední 
Asie do Egypta a z Indie do Evropy — asi 5.000 km 
od východu na západ a asi 2.300 km od severu na jih. 
Persie se tedy skutečně nažrala „hojně masa“, víc než 
kterýkoli jiný národ před ní.

ve vidění 8. kapitoly? Dan.

Na perském trůnu se vystřídal Cýrus. 
falešný Snierdis a Darius I.

Alexandr rozšířil svými vítězstvími řeckou řeč a kul
turu po všech krajinách východně od Středozemního moře. 
Bylo to v době od r. 331 až do r. 168 př. Kr. Řecký 
v.hv spojoval království jeho následovníků v jedinou vel
kou civilizaci.

Proroctví praví, že Řecko následuje po Persii. Řecko 
re stalo královstvím teprve po vzniku macedonské říše, 
která nahradila tehdejší světovou velmoc Persii.
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8. Co praví
7, 6.

Daniel uvádí první tři starověké říše jménem 
bylón, Persie, Řecko. Rím není takto jasně jmenován. 
Ovšem, římská říše dokonale 
čtvrté moci, jež následovala 
jin víme, že se zde skutečné jedná o římskou říši.

Železo bylo vhodným symbolem římské říše. Její zná-

splnila prorocké označení 
za Řeckem. Na základě dě- 

zde skutečně jedná

o Řecku nám přináší 8. kapitola? .

o Řecku 11. kapitola? Dan. 11, 2. 4,

a medvě- 
ve druké kapitole je víc než nápadná.

o dvou prvcích Médo-Persie, jakož 
. z nich mč-1 vynikat víc. Obě kapitoly 
na rozdělení řecké říše na čtyři části.

u čtyřech šelmách? Dan

Jedenáctá kapitolu uvádí Řecko jménem jako 8. kápi 
bila, zmiňuje se o jeho prvním „mocném králi“, jakož 
i o pozdějším rozdělení na Čtyři části. Verše 5-15 
omezují se na označení „krále poledního“ a „krále půl
nočního“, kteří bojovali o Alexandrovo panství. Nebu
deme se zde zabývat podrobnostmi řeckých dějin, jak je 
uvádí 11. kapitola.

9. jakou delší zprávu 
Dan. 8. 5-8. 21. 22.

II. Která část kovové sochy znázorňuje Rím? Dan. 2, 
33. 40.

Osmá kapitola označuje Řecko za následovníka Persie. 
Nemluví o klasickém Řecku, jež bylo současníkem Persie. 
nýbrž o době Alexandra Velikého a dále. Symboly 8. ka- 
I itoly se poněkud liší od symbolu 7. kapitoly. Ale po
dobnost mezi skopcem a kozlem v jedné kapitole 
dem a pardálem 
Např. obě mluví 
i o tom, že jeden 
poukazují rovněž



ym bolem je vystižen Řím

z.

rozděleném Římu? Dan, 2. 33. 41—43;

3U

světě byla.

čtyřech šelmách?

že 
tak 
její

Strašná čtvrtá schna 
skvtujv v 
.malý roh" 
malý roh 7. 
malý roh zůstávají

13. Kterým s 
Dan. «. 9. 23-25.

za 
vující Řecko v 
sobcní malého rohu.

14. Co čteme o
7. 7. 20. 24.

Zdá se, 
šelmu, 

a

Tak jako v 
železo po médi. zde v 
livá a hrozná a ’ 
sleduje po pardovi 
soše, mělo potírat a 
měla vše .mlátit a

Daniele 7. kapitoly se nevy- 
tak jasné podobě v kapitole 8.

8 kap. znamená jak čtvrtou 
kapitoly Čtvrtá šelma v 7. kap

i v platnosti až do sklonku času. Stihne 
je společný soud i osud. Čtvrtá šelma má být trestaná 

.rouhavá slova“ svého malého rohu. Šelma, předsta- 
8. kap. zaniká dříve, než se objevuje pů-

Starý mocenský boj o vládu v západní Evropě pokra
čuje. Osudná prorokova slova .nebudou se přidržeti je
den druhého" vystihují dnes právě tak stav zbytků sta
rého Říma jako před 1500 lety. Moderní politické praxi 
se nepodařilo stmelil železo a hlínu Nabuchodonozorova 
obrazu

ve viděni o

má vojska řádila po celé středozemní oblasti i po celé 
západní Evropě, jakož i po západní Asii Řím potíral 
ostatní národy tak. jak to Daniel předpověděl. Stal se 
největší a nejsilnější říší, jež kdy na

12. Jak je Řim označen
Dan. 7, 7. 19. 23.

v 8. kapitole?

kovové soše Daniele 2. kap. následovalo 
7. kapitole .šelma čtvrtá, straš- 

vvlnti silná, mající zuby železné“, ná- 
Zelczo. čtvrtý kov na symbolické 
drtit vše. Tak i čtvrtá světová říše 
zžirat i pošlapávat“. Stěží si dove

deme představit vhodnější vylíčení nepřemožitelné římské 
armády.
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Proroctvo o velkom násilníkovi

Základný verš: Dan 7, 25.

POPIS TYRANA

proroctva?
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učí dějiny7 Jsme pře
dnesu! době? Důvěřujme

K přemýšlení: Čemu nás 
svědčeni o Božím vedení i v 
mu za všech okolností!

1. Ako liči Daniel onoho velkého tyrana z 
Dan. 7, 8. 20; 8, 9. 24; 9, 26.

V tejto úlohe budeme sledovat' velká krizu. klenů mala 
zastihnúí vyvolený fud před ustanovením večnej. :-pta 
vodí i ve j vlády Božej. Ak zhrnienie všetko, čo Gabriel pri 
štyroch návštěvách Danielovi zjavil (kap. 7. 8 t*. a 11 
12), získáme ovela lepší prehlad, než keby sme uvažo
vali o každom vidění zvlášť. Slovo násilník ty
ran, výstižné vyjadřuje najróznejšie odtiene prenasledo 
vatelovho charakteru a chovania, ako to popisuje Daniel 
Tento násilník zachádzal s Božím hsdoin vždy krutv. 
pyšné, zákerne a zrádné.

Naša úloha nechce tohto velkého utláčatela zrovnavat 
s dějinami. Obmedzuje sa len na rozbor toho, čo anjel 
Gabriel oznámil Danielovi. Daniel objasnil symboly sta
rověkých velmocí, ale tento symbol nechal zapečatený až 
do času konca V 7. úlohe je klúč k tomuto zapečate- 
nému proroctvu a 8. úloha pojednává o ukrutníkovi 
biblického proroctva s odkazom na dějiny. .
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PRENASLEDOVANIE SVÁTÉHO 
E.UDU

ktorá bojovala proti svátým, 
hubila ich. Bola rozhodnutá rozo-

niii la
20; 8,

4. Ako popisuje Daniel lyranoy pokus vynubiť svátý 
lud? Dan. 7, 21. 25; 8. 10. 13 24; 11, 33-35.

vzniku a 
Grécka a 
..malý roh“, ktorý vyrastal medzi desiatimi rohmi na 
hlavě štvrtej šelmy. Tieto rohy představovali zbytky pu 
rozpade rímskej říše. Proroctvo tak jasné hovoří, že .su
rový krulovládca. ako ho videi Daniel, vystúpi do po- 
predia po rozpade starého Říma a to v západnej Európe.

Velký’ Boži odporca mal vysíúpiť na 
páde starověkých velmocí — Babylona, Parzie. 
Říma 7. kap. Danielova popisuje tyrana ako 

ktorý vyrastal medzi desiatimi rohmi

2. V akej politickej době 
utláčatela? Dan. 7. 
41-43.

vzniknúť moc tohto
8. 9. Poxovnaj 2,

3. Co hovoří Písmo o tyranovej velkosti, moci a meto
dách? Dan. 7, 8. 20; 8. 9. 23. 24.

Tento utláčatel svátých mal vyrásť z malých zaěiatkus. 
ale nakoniec mal byť váčší a silnější než ostatně mocnosti, 
představené desiatimi rohmi Vo skutočnosti mal -tento 
malý roh nesmicrne vyrásť a úspěšně vyhladzovať Boži 
lud. „Šťastné sa mu povcdie a vykoná všetko" —po
věda! anjel. Tyran si umienil, že nemilosrdné vyhladí 
každého, kto by mu překázal. Tak mal ovládat politické 
javisko západnej Európy po páde rímskej říše.

Daniel videi, že moc. 
zvíťazila nad nimi a 
hnať ich a zničiť. Terčom surových útokov proti svátým 
bola ich vernosť Bohu a Božej zjavenej voli. Zdálo sa, 
že v tejto neslýchanc-j době súženia. ťažkostí, prenasledo- 
vania a úzkostí budú úplné vyhladení.
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5. Ako dlho málo trvat toto prenasledovanie? Dan. 7. 
25; 12, 7.

6. Aký postoj mal utiáčatel zaujat k pravému Bohu? 
Dan. 7, 23-25.

mal v dějinách objaviť po páde 
a 11. kap. Danielovej mala jeho 
posledných dnoch. v čase konca.

Tento utiáčatel sa 
rimskej říše. Podlá 8. 
krutovláda vyvrcholit v 
Týmito siovami Daniel označuje velmi vzdialenú budúc- 
nosť a dobu, před ukončením dějin Táto doba konca sa 
mala vyznačovat vyvrcholením události, ktoré majú při
pravit svět na zriadenie Božcj večnej vlády. Utiáčatel 
pravdy mal teda vystúpiť v době medzi púdom Říma 
a časom konca a uskutečňovat svoje zločinné úmysly 
proti pravdě a Božiemu ludu.

Doba súženia Božieho ludu tvoří prorocké obdobie: čas. 
časy a pol času. t. j. tri a pol času. Připomeňme si. že 
sedem časov, kedy Nabuchodonozor žil bez rozumu, zna
menalo sedem doslovných rokov Všetci stari i noví vy
kladači tak chápu výraz, přeložený slovom čas Tri 
a pol času by teda znamenalo tri a pol roka. Výraz zo 
Zj. '12, 14 .čas a časy a pol času" podává nám táto 
kapitola aj ako 1.260 dní. Ak počítáme mesiac po 
tridsiatieh dňoch a dvanásí mesiacov do roka, zistime. 
že 1.2o0 dní je presne tri a pol roka. .

Podlá biblických zvyklostí prídeme k závěru, že v sym- 
bolickom proroctve, ako je to u Daniela 7 a 8. znamená 
prorocký deň doslovný rok. Zásadu „den za rok“ v pro
roctve prvýkrát uvádza 4 Moj 14. 34 a opat ju připo
míná Ez 4. 6.

7. Co čítáme o jeho postoji k Mesiášovi? Dan. 8, 11. 25.

Satan sa opátovne snažil zničit Krista na zemi, ten 
však nad ním zvííazil. Ked Kristus vstúpil na nebesa.
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l na 
zemi. Oboje satanovo protivenstvo

o útoku toho 
nej: (Pozři 10. 
jeho bohoslužby

satan mohol proti Němu bojovať len tak, že útočil 
Jeho nasledovnikov na :
jasné liči Zj. 12, 1-5. 12-17.'

Ako mala táto diabolská moc vystupovať proti Bohu? 
Anjel přehlásil, že sa „bude zlostiť na svatů zmluvu“ 
medzi Bohom a Jeho věrným ludom a že bude proti 
nej bojovať. Súčasne mala pomýšlať na to, ako by „pře
měnila časy a zákon“, t. j. posvátné náboženské úkony, 
stanovené Bohom a priame božské zjavenie. Písmo. Také 
změny však nemóže previesť, pretože nikto z ludí ne
může zmeniť Božie ustanovenie. Táto moc chcela ustano- 
viť vlastně náboženské předpisy a požiadavky a nůtiť ludí. 
aby sa im prispósobili na úkor Božích nariadení. Tým

9. Co hovoří Daniel o postoji tyrana k Písmu a 
vej bohoslužbě? Dan. 7, 25; 8, 12; 11, 30.

8. Ako mala táto krutá moc postupovať proti svatyni 
a službám v nej? Dan. 8, 11. 13; 9, 26; 11, 31.

Prorocká řeč Danielovej knihy hovoří 
istého nepriatela na svátyňu a služby v 
úlohu.) Starodávna svátyňa či chrám a 
názorné představovali Krista a Jeho dielo pre záchranu 
světa. Toto spásné dielo sa teraz sústreduje v Kristovej 
velkňažskej službě v nebeskej svatyni. (O tom pojednává 
9. úloha.)

V jeruzalemskom chráme sa sústredoval náboženský 
život Židov. Tálo stavba však bola r. 70 po Kr. úplné 
•zničená a jej služby skončili. Nikto ich už neobnovil. 
Vieme však, že novozákonní pisatelia hovoria o „sva
tyni" v nebi, kde dnes Kristus slúži ako náš velkňaz 
Dórazne móžeme povedať, že táto svátyňa po Kristovej 
smrti na krizi a Jeho zmrtvýchvstání nahradila pozemská 
svátyňu. Prorokové šlová sa teda jasné týkajú nebeskej 
svátyne.



Z N I C E N 1 E TYRANA

1 1. Ako dlho sa málo tomuto neprialelovi Božieho ludu 
šťastné dariť? Dan. 7, 25; 12. 7.

spósobu pobožnosti málo „poskvrnil“ svatyňu 
a urobiť ju pustou 
Kristovho zmiercnia
>paseniu. (Pozři; 8. úloha, poznámka k 7. otázko )

z útlaku

a za-13. Ktoré časť Danielovho proroctva bola „zavřená 
pečatená až do času konca“? Dan. 12, 4—9.

Gabriel menovite vyznačil velké predpovcdané říše. 
Mnohé objasnil o budúcom nepriatefovi, o době súžcnia 
a odpadnutí. Túto poslednú protibožskú moc anjel blížíte 
neodhalil a neurčil jej dějinné obdobie. Nenaznačil ani

sa jej podlá slov Písma málo do značnei miery podařil 
„pošliapať“ pravdy.

Anjel dalej vysvětlil, že velký zvodca sa nespokojí tým, 
že zavrhne pravú bohoslužbu, ale bude předpisoval a vy
nucoval vlastný falošný.systém. Daniel nazýva túto od- 
padlú formu pobožnosti „pustošiacou neprávosťou“ alebo 
..pustošiacou ohavnosťou“. Zriadenie tohto odpadlíckeho 

i v ncbesách 
Eudia tým totiž přišli o zásluhy 

a museli ísť nesprávnou cestou ku

10. Ktorým íalošným ustanovením chcel tento tyran na
hradil ustanovenie Božie? Dan. 8, 13; 11, 31; 12, 11.

12. Ako mal byť nakoniec Boží lud vyslobodený 
nepriatela? Dan. 7, 21. 22. 26; 8, 25; 11, 45; 12, 1.

Dlhodobá hrózovláda končí. Ked sa zdá, že silný pro
tivník je na vrchole víťazstva, do dějin zasahuje Boh. 
Vyslobodí svoj lud, nepriatela zničí a na zemi zriadi 
svoju spravodlivú vládu. Pódia rozhodnutia vesmírného 
zvrchovaného súdu bude věčná spravodlivosť odměnou 
tých, ktorých pronásledovala oná tyranská moc.



7. úkol dne 17. února 1963

Kristus přináší řešení

Zlatý verš: iMal. 21, 43,

36

od-
,za-

Uvažuj:
Slovo a vyhubit Jeho věrný lud. Zamysli sa 
nym vyvrcholením Božieho vedenia, ktorého 
kami!

Žiadna ncpriatelská sila nemohla zničiť Božie 
nad sláv- 

sme sved-

žiadne historické okolnosti onoho velkého súženia a < 
padnutia Táto časť proroctva mala byť vtedy ešte „ 
vřená a zapečatená“. (Pozři 7. a 8. úlohu.)

Když se Danielův poslední rozhovor s Gabrielem chýlil 
ke konci, tázal se prorok anděla, kdy a jak v dějinách 
dojde k budoucí krizi odpadnutí a pronásledování. Dan. 
12, 6 — 8. Gabriel již kromě udání přesné doby krize 
vysvětlil vše. Odpověděl, že vysvětlení o těchto věcech 
Je .zavřeno a zapečetěno až do času konce“. Verše 4. 9. 
.Sedmdesát téhodnů“ bylo vymezeno Židům, aby jako 
Boží vyvolený nástroj splnili své poslání v zájmu spa
sení světa. Dokud tato doba neuplynula a národ se s ko
nečnou platností nerozhodl, zda Mesiáše přijme či za
vrhne, nemohla být oznámena přesná doba a okolnosti, 
V nichž v dějinách mělo dojít k vyvrcholení.

Koncem 70 prorockých týdnů, určených pro Židy, při- 
lel Mesiáš, jak to Daniel zapsal. Čteme, že .naposledy 
pak poslal Bůh k nim Syna svého, ale oni chytivse ho, 
tubill jej.“ Mat. 21, 37-39. Přišel v nejtragičtějíí době 
kt svým vlastním, ale nepřijali jej. Jan 1, 11. Ježíš ve
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své poslední debatě s židovskými vůdci tri dny před 
ukřižováním opakoval Jzaiášovo podobenství o vinici. 
Touto Boží vinicí byl Izrael. Mluvil s nimi tak. že mohli 
jasně pochopit, že se dopouštějí závažného činu — za
vržení Mesiáše. Ukončil toto podobenství vážným napo
menutím: „Bude odjato od vás království Boží a bude 
dáno lidu. Činícímu užitky jeho.“ Mat. 21, 43. Na konci

22. kap.), kdy vyslovil nad 
(Mat. 23). poněvadž jej

této rozmluvy (Mat. 21. a 22. kap.), kdy vyslovil nad 
židovskými vůdci své „Běda“ (Mat. 23). poněvadž jej 
zavrhli, ukončil svoji veřejnou službu osudným prohlá
šením: „Aj. zanechává se vám dům váš (chrám) pustý.“ 
A odešel navždy z chrámu. Mat. 23, 38; 24. 1.

Nyní, kdy byla zaslíbení smlouvy přenesena na tvořící 
se křesťanskou církev, mohlo být podáno další objasnění, 
kdy a jak se naplní Danielovo proroctví. Stojí za 
zmínku, že v den. kdy židovští vedoucí veřejně zavrhli 
Krista jako Mesiáše, upozornil Ježíš své učedníky na 
knihu Daniele. Řekl jim též, že ti. kdo čtou, mohou 
nyní porozumět tomu, co bylo prve zavřeno a zapeče
těno. Mat. 24. 15. Jeho slavný proslov o znameních dru
hého příchodu (Mat. 24. Mar. 13 a Lukáš 21), který 
byl odpovědí na dotazy učedníků, kdy a jak se naplní 
Danielovo proroctví, je nesmírně důležitý. Je výkladem 
i uplatněním proroctví ve změněných historických okol
nostech, v nichž se církev stala nově vyvoleným ná
strojem Božího úmyslu na zemi. Ježíš nám přináší klíč, 
kterým můžeme odhalit tajemství v knize Daniele, která 
byla dosud „zavřena a zapečetěna“.

V dnešním úkole se zabýváme Kristovým výkladem 
v souvislosti s Danielovým proroctvím. V 8.—-12. úkole 
budeme uvažovat o tom, co o této věci praví rozliční 
novozákonní pisatelé. Dovolme, aby nám takto Nový 
zákon podal výklad Starého zákona. Získáme tím inspi
rovaný. věrohodný komentář o knize Daniele, týkající se 
křesťanské církve, a tím i naší doby.



IZRAEL POHRDÁ SMLOUVOU

LIDU

Mrákota, jež
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ZA V R 2 E N í IZRAELE 
SMLOUVY

se po celé věky odpadnutí a vzpoury sta
hovala nad Izraelem, byla nyní již temná jako noc. Při-

5. Kterými slovy ohlásil Spasitel zavržení Izraele? Mat.
23, 36-38; 21, 40-45. Viz dále 24, 2.

3. Jaký postoj zaujal Izrael k Ježíši jakožto k Mcotáši? 
Jan 1, 10. 11; Mat. 23, 37.

Zorobábelr, 
že budou 

ustanovení. Chvíle

4. Kterým podobenstvím prohlásil Pán Ježíí, že Ěub. -• 
Otec zavrhnul Izraele jako lid smlouvy? Mat. 21, 
33—39. Srovnej Izai. 5, 1 — 7.

1. Jaký byl podle Malacbiášc duclxwni stav Inoeke ICO 
let po návratu ze zajeti, 400 let před přicfeo&ra 
Ježíie Krista? Mal. 1. 6. 7. 12. 13; 2. 8. 13. 14. 
17; 3. 8. 9. 13. 14.

2. Jak vylíčil Kristus stav duchovního úpadku Izroelc 
ve své době? Mat. 16, 4; Mar. 7, 6 — 9. Viz dole 
Mat. 23, 13- 15. 25. 27-35.

Ti. kteří sc vrátili ze zajetí za vedení 
Ezdráše a Nehcmiáše, vždy znovu slibovali, 
zachovávat všechna Boží přikázání a 
blahobytu, jež následovaly, jsou dostatečným důkazem 
toho, že Búh je ochoten přijmout a odpustit. Přesto 
projevovali osudnou krátkozrakost. Vždy znovu se od
vraceli od svého slavného určeni a přivlastňovali si so
becky to, co mohlo přinést zdrávi a duchovní život ne
sčetným zástupům.

Za Malachiáše už bylo velmi zřejmé, že lid nesplnil 
Boži úmysl



plakal nad

Odvěký plán spaseni lidstva nesměl být zmařen selhá-
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8. Co praví Petr o úloze církve jakožto Božího vyvole
ného lidu? 1. Petr. 2, 9. 10.

ve způsobu
(Viz úvod

7. Jak líčí Pavel nového Izraele? Řím. 8, 28. 29; 9. 
24-26; Gal. 3, 28. 29.

6. Kdo měl být potom Božím vyvoleným lidem? Mat. 
21, 43.

tom pohrdli Ježíšem, který jediný je mohl zachránit před 
neúprosným osudem. Uráželi jej, ponižovali, a záhy měl 
být ukřižován Neuvědomili si. že jakmile «e Kristus 
octne na golgalském kříži, jsou jejich dny jakožto vyvo
leného národa sečteny. Kristus hleděl na Jeruzalém a vi
děl záhubu celého města i celého národa a 
nim.

ti, kteří byli povoláni, se soustavně zdráhají spolupraco 
vat, změní Bůh způsob práce, lidské nástroje i označenou 

. — --------- ----------- ------i o mnoha pří
padech, kdy došlo ke změně 
i ohlašovaných soudech jak v živote národů, 
notlivců.

v dějinách.

Křesťanská církev se stala Božím vyvoleným nástrojem 
pro spasení lidstva Boži plán se světem zůstal v základu 
nezměněn. Ale tento přechod od tělesného Izraele k Izraeli 
duchovnímu přinesl přesto významné zrněny 
dalšího provádění tohoto plánu 
k 9. úkolu.)

LID, PŘINÁŠEJÍCÍ OVOCE

Bůh dnes dokoná skrze svoji církev to. co chtěl světu 
dát prostřednictvím Izraele, vyvoleného národa.

ním Izraele. Bůh nikdy nemění svůj konečný cíl. Jakmile 
soustavně zdráhají spolupraco

dobu, ale svého cíle dosáhne. Bible mluví
v zaslíbených požehnáních 

. tak jed-
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Pán Ježiž. mluvil k naslouchajícím učedníkům o soudech, 
jež měly stihnout od vadlý lid izraelský. Mluvil zvláště 
o pomstě, jež na ně měla přijít pro zavrženi a ukřižováni 
Mesiáše. Jakmile by křesťané viděli korouhve pohanských 
Rimanú na posvátné pudě nedaleko městských bran, měli 
se zachránit útěkem.

Kristus přešel ve vyprávěni od zničeni Jeruzaléma k dru
hému příchodu Syna Božího v moci a slávě. Mezi těmito 
dvěma událostmi viděl dlouhá staletí temnoty Na pravé 
křesťany mělo přijít neslýchané pronásledování, trvající dele 
než tisíc let.

11. Která zvláštní znamení uvedl Spasitel na důkaz splněni 
Danielova proroctví? Mat. 24. 29; Mar. 13. 24. 25.

Spasitel uvádí znamení svého příchodu. Ano. udává i do 
bu. kdy se má ukázat první znamení: „Po soužení těch

9. Jak vystihl Kristus Danielovo proroctví o zatčeni 
chrámu a o velkém budoucím odpadnuti? Mat. 24, 
1-5. 15. Srovnej Dan. 8. 11. 13; 9, 26, 12, 11.

10. Co řekl Kristus o Danielově proroctví s ohledem na 
tyrana a jeho utlačováni Božího lidu? Mat. 24, 14 — 22. 
27-31. Srovnej Dan. 7. 21. 25; 8. 10. 14; 9. 26; 10, 
14; 11. 33-35.

Pán Ježíš mluvil k naslouchajícím učedníkům o soudech, 
o slavném dni svého příchodu. Mluvil o obou událostech 
současně. Kdjbv odhalil před učedníky budoucnost tak. 
jak ji sám videi, nemohli by to snést. Ve své lásce 
sloučil vylíčení obou velkých krizi, ahv na to učedníci 
přišli sami. Mluvil o zničení Jeruzaléma a současně 
vyslovil předpovéd o velikém dni soudu při svém dru
hém příchodu. Tato rozmluva neplatila pouze pro učed
níky. nýbrž i pro ty. kteří žiji v posledních dnech.

S I. T O V SE STAN E ?
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Rozluštění Danielova tajemného 
proroctví

Zlatý verš: 2. Tes. 2, 3 4.

Nedovedeme si představit, jak by 
Danielova proroctví v <

dnů slunce zatmi se a měsíc nedá světla svého a 
budou podat i s nebe.“

12. Co pravil Kristus o sobě, kdy se bmIs naplnit Da
nielova předpovM o příštím velkém cd[..dr.uti a pro
následování? Mat. 24, 15. 21. 22. 29. 30; Mar. 13. 
24-26.

' se zapečetěná část 
dějinách naplnila, kdyby Židé zů-

Co se mělo stát po zničeni Jeruzaléma, po velkem od
padnuti a pronásledováni? Kristus uvádí důležitou sku 
tečnost, kterou anděl neuvedl. Je to hlavni znamení jeho 
příchodu a závěru dějin. Toto znamení mělo následovat 
po velkém odpadnutí a soužení, ale před jeho pří
chodem a konečnými událostmi. Po tomto znamení — 
pravil Spasitel — „uzři všechna pokolení země Syna 
člověka, přicházejícího na oblacích nebeských s mocí 
a slávou velikou". Co je tím znamením? .Ihned po 
soužení těch dnů slunce zatmí se a měsíc nedá světla 
svého a hvozdy nebeské budou padat s nebe “

Časovými údaji proroka Daniele zabývá se 11). úkol. 
K přemýšlení: Jakým naučením je nám zkušenost 
Izraele? Pochopil jsem, co to znamená být ve všedním 
živote .lidem svátým“? Pán je již vc dveřích!
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PÍSMO MLUVÍ O ODPADNUTÍ 
A PRONÁSLEDOVÁNÍ

Kristus řekl svým učedníkům: Povstanou mnozí falešní 
Kristové, kteří budou tvrdit, že konají divý. Budou pro
hlašovat, že nastal čas vysvobození židovského národa. 
Svedou tím mnohé. A slova Pána Ježíše se naplnila. 
Mezi jeho smrti a dobytím Jeruzaléma povstalo mnoho

I. Jak varoval Kristus své. učedníky před budoucím od
padnutím a pronásledováním? Mat. 24, 4. 5. 11. 
23-26. Srov. Dan. 11; 31-35.

stali věrni svým přednostem a odpovědnostem. Není to 
ani pro nás důležité. Ovšem tím. že křesťanská církev 
převzala úlohu tělesného Izraele, zdědila i zaslíbení, před
nosti a povinnosti Abrahámových potomků.

Danielova proroctví mluví o tyranovi, který měl utisko
vat Boží lid a veřejně zavádět blud a odpadnutí Běda 
tomu, kdo by se mu nechtěl podřídit! V r. 70 po Kr. 
zničila římská vojska Jeruzalém a chrám a pobila nesčetné 
tisíce Židů. Tehdy byl obětí satanova hněvu tělesný 
Izrael. Ovšem později se měl stát terčem jeho útoků 
duchovní Izrael Kapitola 7. a 8. u Daniele mluví o tomto 
útisku. Satan se vždy stavěl proti pravdě dvěma způ
soby — šířením bludu a pronásledováním těch, kteří by 
jej zavrhovali.

Kristus a novozákonní pisatelé mluví o tom. jak se 
tyto části Danielova proroctví měly naplnit v dějinách, 
v době mezi prvním a druhým Kristovým příchodem 
V té době vytáhl satan do boje proti těm, kteří sc 
rozhodli, že budou Bohu věrni. Kristus a apoštolově 
volí při líčeni budoucích událostí často táž slova, výrazy 
anebo myšlenky jako Daniel. Pán Ježíš jasně prohlásil, 
že jeho náčrt budoucnosti je naplněním toho, co Daniel 
prorokoval” i o jeho následovnících, kteří sc měli stát 
dědici zaslíbení.



odpadnutí? 2. Tes.
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se vyskytovaly 
• dějinách čas-

Šelma ze

ZJEVENÍ ODHALUJE DANIELOVO 
TAJEMSTVÍ

2. Jak mluvil Pavel o blížícím se
2, 3-12. Viz dále 1. Tím. 4, 1.

3. Padl? čeho poznáváme, že šelma ze Zjevení 13. po- 
dobuí pardovi, je totožná s tyranem z knihy Da
niele? Zjev. 13, 1. 2. a 5 — 7. Srovnej Dan. 7, 4- 8. 
11. 20. 25.

4. Kterým dalším symbolem poukazuje Jan na tyrana 
z knihy Daniele? Co se z toho ještě dovídáme? Zjev. 
17, 1-6. 13. Viz též dále 1. Jana 2, 18-22. Srov. 
Dan. 7, 25; 8, 24.

Tajemství nepravosti šířilo zpočátku své dílo svodu 
a rouhání jen poznenáhlu a tiše. Jakmile ovládlo mysl 
lidí a rozšířilo se, vystupovalo otevřeněji. Pohanské zvyky 
pronikly do křesťanské církve téměř nepozorovaně.

Tento kompromis mezi křesťanstvím a pohanstvím 
umožnil vznik „člověka hříchu“, který se protivil Bohu 
a povyšoval se, jak to proroctví předpovídá. Tento obrov
ský systém falešného náboženství je mistrovským dílem 
satanovy moci — dokazuje, jak usiluje o světovládu.

falešných Mesiášů. — Ale tato výstraha byla dana i pro 
ty, kteří žijí v dnešní době. Svody, jez i 
před zničením Jeruzaléma, opakovaly se v 
těji, a bude tomu tak i v budoucnu.

Zjevení 13. kap. se chová jako šelma z knihy 
Daniele: zapírá Boha, vynucuje si uznávání vlastni ná
boženské autority a pronásleduje všechny, kteří se ne 
chtějí podrobit její vůli. A má též mimořádný úspěch 
Až na malé výjimky Božích věrných získává si posléze 
uznání — byť i formální — celého světa.
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5. Kterou moc 
Antikrista?

Shrneme-li Danielovy, Kristovy. Pavlovy a Janovy zprá
vy (úkol 6—8), získáme obraz, který vystihuje Antikrista 
biblického proroctví.

A. Měl získat moc v době úpadku a pádu staré řím
ské říše, měl odstranit tři nežádoucí soupeře a ovládnout 
politické a náboženské jeviště západní Evropy na 1 2b0 
let. Nadpřirozené nebeské jevy měly ohlašovat skončeni 
jeho dlouhé nadvlády. Pak měl utrpět smrtelnou ránu. 
Mel se však zotavit, získat dřívější moc a mít krátce 
před druhým příchodem Ježíše Krista přechodný úspěch.

B. Tato nábožensko-politická organizace mela vzejít 
z velkého odpadnutí uvnitř křesťanské církve, a měla 
vládnout církvi s božskou autoritou. Měla prohlašovat 
sebc ze zištných důvodů za božskou moc. Svým chová
ním se měla stavět proti Nejvyššímu. Měla si rovněž 
činit nárok na změnu a odstraněni Božích nařízení a po
svátných ustanoveni, a autoritu Písma nahradit autoritou 
vlastní. Měla potlačovat poznáni a siření biblického spasení 
v Kristu a vynucovat dodržování svého padělaného učení 
o podmínkách spasení.

C. Tato moc měla uplatňovat svou autoritu nad lidmi 
a národy civilizovaného světa a měla rozhodně a bez
ohledně usilovat o vyhlazení těch, kteří chtěli zůstat Bohu 
věrni. Lid Boží měl dlouhou dobu snášet utrpěni a těž
kosti Která je to moc. která je lo církev?

lan představuje zlostníka z Danielova protoč* ví iakn 
tajemný Babylón a velkou nevěstku. Tajemný Babylón 
představuje celkové odpadnuti, iež bible označuje jako 
smilstvo. (Viz Ezcch. 16 a 23.) Veliký Babylón se snaží 
přimět všechny obyvatele země, aby pili z vína jeho od
padnuti. a chce zničit všechny, kteří odmítnou. Úloha 
tajemného Babylóna ve Zjevení je totožná s činností vel
kého tyrana z Danielova proroctví.

OZNAČENÍ TYRANA

v dějinách označuje bible jako velkého
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Papežství a církev římskokatolická naplnily přesně 
všechny podrobnosti, jež inspirovaní pisatelé bible o této 
moci předpověděli. Římská církev následovala po římské 
říši, převzala její jméno, řeč, území, hlavní město, orga
nizační správu, autoritu a zákonbdárství. Římská církev 
vzešla z popela římské říše, která pak žila, převtělena 
jsouc do církve, dál. Dovedeme si stěží představit přes
nější naplnění biblického proroctví v dějinách.

Zajímavé je, že kdykoli katolická církev mluví o „církvi“, 
myslí tím hierarchijní organizaci, nikoli vyznavače kato
lické víry. 1 my máme označením „církev“ na mysli 
organizaci jako takovou, nikoli milióny katolíků, kteří 
jsou upřímní ve svém přesvědčení a náboženství. Duch 
Kristův nedovoluje žádné předsudky vůči jinověrcům ani 
sebemenší jejich omezování. Při studiu tohoto proroctví 
nechováme k nikomu nenávist ani nelásku.

6. Jak se chovalo papežství po celá staletí k Božímu 
lidu? Jak tím napluilo Danielovo a Janovo proroctví?

Římská církev se v dějinách západní civilizace vyzna
čovala nesnášenlivostí ke všem, kteří smýšleli jinak. Zů
stává dějinnou skutečností, že zavinila mučení a smrt 
většího počtu křesťanů, než dokázaly veškeré pohanské 
mocnosti světa. Nebylo to snad následkem nahodilého, 
náladového výbuchu, nýbrž plánovitého počínání. Církev 
si umínila, že vymýtí jakoukoli různost názorů a to nej
účinnějšími prostředky.

7. O kterých nebiblických dogmatech papežství mluví 
Daniel a Jan?

Co dokazuje, že učení inspirovaných pisatelů bible 
a učení římské církve tvoří dva zcela odlišné systémy? 
Církev římská učí něco zcela jiného o Kristově nekonečné 
oběti na Golgotě, o jeho stálé kněžské službě v nebesích 
a o tom, jak získáme od Boha milost, než jak je napsáno 

Písmu sv.



POSLEDNÍ VELKÝ BOJ

zlem?

-o

a jeho 
nahradila ji svým zřízením, zneuctila 

o niž mluví inspirovaný pisatel knihy 
též rouhá Božímu příbytku, jak předpo- 

o znalost základ- 
moc.

a bludem je jen záve-

8. Jak liči Jan poslední velký boj mezi dobrem a 
Zjev. 12, 17; 13, 3. 4. 7. 13-17.

9. Oč se jedná v tomto zápase? Zjev. 12, 17. Viz dále 
Zj. 14, 6-12.

Poslední velký boj mezi pravdou

Bible např. učí. že Kristova oběť na kříži stačí ke 
smířeni hříchů. Dle katolické teologie musí se tato obří 
v podobě mše denně po celém světě opakovat. Bible učí, 
že Kristus po svém nanebevstoupení slouží v nebeské 
svatyni jako náš velekněz a že máme přicházet přímo 
k němu (viz 9. úkol). Římská církev ustanovila pro
středníky v podobě knězi, aby lidé neměli přímý přistup 
ke Kristu. Bible praví, že naším jediným přímluvcem 
před Bohem je Kristus. Přikazuje nám, abychom vyzná
vali své hříchy přímo jemu. Katolická církev však žádá, 
aby lidé vyznávali své hříchy kněžím. Místo jednoho 
Přímluvce a Prostředníka před Bohem ustanovila církev 
Pannu Marii a další svaté a přisuzuje jitn takovou čest, 
jakou bible vyhrazuje jedině Kristu.

Mohli bychom uvést mnoho dalších nebibliekých učeni 
a zvyků jako: učeni o očistci, modlitby za ty, kteří v něm 
domněle trpí muka, ustanovování svátých, růženec, tresly 
pukáni, cdpuslky a takzvaných sedm svátosti- Uvedli jsme 
už. dostatek důkazů o tom, že římská církev zašla velmi 
daleko od čistého evangelia, jak je původně zvěstoval 
Kristus a jeho apoštolově. Tento odklon od jejich učeni 
ie právem nazván „velkým odpadnutím“.

Tim, že římská církev popřela Kristovu oběť 
kněžskou službu a 
nebeskou svatyni, 
Židům Tim se 
věděl Jan. Připravuje lak milióny lidí 
nich pravd bible a o jejich spasitelnou



řečným zápasem odvěkého sporu

13. Co víme

K přemýšleni: Pozorujeme, jak
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12.' Popiš konec tajemného Babylóna. 
Zjev. 16, 19; 17, 16; 18. 8. 21.

11. Jak budou praví věřící vysvobozeni od svých nepra 
tel? Zjev. 18. 20; 19, 2. Viz dále 15. 2. j.

se smrtelná rána 
šelmy hojí? Jsme hotovi projít posledním úsekem zkoušky? 
Na straně Boží je zaručené vítězství!

Náboženské moci 
a vydají 

svo- 
se musí pod- 

musí zachovávat fa 
po

10. Jakou vrcholnou zkouškou projde posléze lid ^Boží? 
Zjev. 13, 15-17. Viz dále Zjev. 18, 24.

o konečném zničení mocností temna? 
Zjev. 19, 19-21; 20, 7-10.

Před, námi stojí závažné události.
temna vypovědí jednotný boj Božím přikázáním 
nařízení, žo všichni, „malí i velcí, bohatí i chudí, 
bodní i v službu podrobení“ (Zj. 13, 16) 
řídit zvyklostem nevěrné církve a
lesnou sobotu. Všichni, kteří neuposlechnou, budou 
stiženi občanskými Iresly.

řečným zápasem odvěkého sporu o zákon Boží. Vstupu
jeme nyní do tohoto boje — to je boj mezi zákony lid
skými a ustanoveními Božími, mezi náboženstvím bible 
a náboženstvím bájí a tradic.



9. úloha 2. marca 1968

Kristus — náš slávny Velkňaz
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Základný verš: Žid. 8, 1. 2.

Satanovou porážkou pri kříži 
velký boj medzi silami dobra a 
Spor, ktorý sa dosial obmedzoval 
lestínu, rozšířil aa na všetky národy

2. Aký následok to málo pře Jeruzalém a celu Palestinu? 
Sk. 1, 8; Zj. 21. 1. 2. Pozři Gal. 4, 25. 26.

Boh v starej zmluve poslal lud izraelský do Palestiny 
a tam ho usadil. Kristus však posiela svojich nasledov- 
níkov do celého světa.

1. Kto sa stal vyvoleným ludom, ked Židia sklamali? 
Mat. 21, 43; 1. Pet. 2, 9. 10. Pozři Rím. 10, 12. 13.

sa krajné vystupňoval 
zla. (Zj. 12, 13 — 17.) 
z velkej časti na Pa* 

a obyvatelov světa. 
Vyvoleným ludom nemalí byť len telesní potomci Abra
hámovi Mal to byť útvar medzinárodný, církev všesv(e- 
tová, duchovný „národ“, povolaný zo všetkých národov. 
Nádej veriacich sa už neupína na pozemský Jeruzalém 
ale na nebeský. Starú zmluvu nahradila nová. Levitský 
kňažský poriadok nahradilo kňažstvo Ježiša Krista Kristus 
sa stal prostrednikom medzi kajúcími hriešnikmi a Bo- 
hom Dnes móžu všetci ludia prichádzať skrze Krista 
priamo k Bohu. Miesto obetných zvierat bola na Golgatě 
přinesená Božia oběť. Dnes už nepotřebujeme předobrazy 
a ceremonie. Bohu máme slůžiť v duchu a v pravdě.

V tejto ýlohe chceme uvažovať o Kristovej velkňažskej 
službě v nebeskej svatyni, aby sme pochopili, aký důle
žitý význam má naplnenie Danielovho proroctva.

OD ŽIDOVSTVA KU KŘESŤANSTVU



zmluvu medzi Bo-

Novým zákonom ?a

NEBESKÁ SVÁTYŇA

nebi.
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5. Aký bol dósledok přechodu 
štvu pre pozemská svátynu 
21; Žid. 8, 1. 2; 10, 9b.

lepšie po- 
a jej slu-

3. Aký vplyv malí tieto události na 
bosi a Židmi? Žid. 8, 6—10.

zo židovstva ku kresťan- 
a služby v nej? Ján 4,

4. Aho hovořil Bok k svojmu ludu křdysi a ako dnes?
Aká súvislosť je medzi Starým
Žid. 1, 1. 2. Pozři 2. Tim. 3, 15 — 17.

Len čo prišiel Kristus ako naplnenie starej zmluvy, 
nestačil už Starý zákon sám na plné poznanie cesty 
spasenia. Preto dal Bob dalšic zjavenie v Ježíši Kristu. 
Nový zákon prináša zprávu o tomto zj&veni. Boh v ňom 
hovoří skrze svojho Syna, ako v minulosti hovorieval 
k otcom skrze prorokov. Nový zákon je výkladom Sta
rého zákona.

Starozákonné proroctvá sa budú i nadalej pinií, nie 
však dopodrobna. Mnohé proroctvá sa týkali len ludu 
izraelského v Palestině. Je jasné, že také podrobnosti sa 
nemóžu vzťahovať na „národ“, rozptýlený po celom svete.

V starozákonných proroctvách musíme predovšetkým 
hladať povodně historické uplatnenie pre lud izraelský, 
a len potom móžeme v Novom zákone hladať súvislosť 
proroctva s duchovným Izraelom.

Epištola Židom je nám voditkom, aby sme 
chopili hlboký význam starozákonné) svatyně 
žieb.

4 Biblické úkoly 1968

a ob- 
hod- 

, čo sa tu dialo, málo 
Krista predne ako oběť zmierenia na Gol

gatě, dalej ako výkonného kňaza tejto obete v

Pozemská svátyňa a služby v nej mali čiastočne 
inedzenými prostriedkami predstavovať nekonečné 
noty plánu vykúpenia. Všetko, 
poukazovať na 1



službu nato, aby

NÁŠ VELKŇAZ

na-
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9. PreČo móže byť Kristus našim velknazom? Žid. 2,
17. 18; 4, 15; 8, 3. (Porovnaj 7, 27.)

stal 
na

” ,rdný. Ak Kristus 
stať jedným z nás

židovstva ku křesťanstvu 
kňažská službu? Žid. 7, 11. 12.

Kňaz je zástupcom člověka před Bohom. Ako prostřed
ník musí súcitne chápať tých, ktorých zastupuje, aby 
mohol byť nielen spravedlivý, ale aj m 
mal byť naším velknazom, musel sa

6. V akom pomere bol pozemský svátostánok k nebeskej 
svatyni? Žid. 8, 5; 9, 23.

7. Aký dósledok mal přechod zo 
pre kňažský úřad a I  
23. 24; 8, 4.

Tento pozemský předobraz bol i v najlepšom případe ne
dokonalý, pretože nič obmedzeného nemóže sa rovnať vzne- 
šenej skutečnosti. Boh ustanovil pozemská svátyňu a jej 
službu nato, aby sme lepšie pochopili Kristovu nekonečná 
službu za nás.

8. Akú službu začal vykonávať Kristus po svojom 
nebovstúpení? Žid. 7, 25; 9, 24; 10, 12.

Kristus sa stal na Golgatě obetným baránkom staro- 
zákonnej služby na zmierenic všetkých hriešnikov s Bo
hom. Teraz koná v nebesiach službu, která v pozemskej 
svatyni konali kňazi. jeho jediná zmierčia oběť nám 
ustavičné prináša nekonečné dobrodenia. Podlá listu Ži
dem potřebujeme ku spaseniu obidve časti jeho služby.

Nebeská svátyňa, kde sa Spasitel za nás prihovára. je 
slavným originálem, podlá ktorého staval Mojžíš svátyňu 
pozemská. Boh viedol staviteTa pozemskej svatyně svojím 
Duchem.



pokušeniu ako

priniesťsa

KRISTUS A ANTIKR1SŤ

mal podlá Daniela tyran Antikrist zachovat
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hriešnika oběť. Spasitel 
i na kříži.

Golgatě k Jeho kňaž- 
12; 10, 12. 14.

na zemi

ako náš velkňaz? Aké vzácné po- 
, 19 — 22.

zničit, a
niami a

12. Ako sa i ‘   
k nášmu velkňazovi? Dan. 8, TI. 25; 11, 22. Porovnaj 
Mat. 2, 13. 16; Luk. 23, 44-46; Zj. 12, 4. 7 — 9.

Satan sa snažil Pána Ježiša za Jeho života 
to hned v detstve, neskór ustavičnými pokuše- 
pomocou Jeho nepriatelov. Kristus však bol 

„uchvátený k Bohu a k Jeho trónu“. (Zj. 12, 5.) Od tej 
chvíle Mu už satan nernohol uškodit priamo. Svoj cieť 
však dosahuje nepriamo’ tým, že útočí na Jeho věrných 
nasledovníkov na zemi. Pozři Zach. 2, 8; Mat. 25, 35 — 45.

13. Aké stanovisko maí Antikrist zaujat k nebeskej sva
tyni a k službě v nej? Dan. 8, 11. 13. Porovnaj 
1. Tim. 2, 5; Ef. 2, 8. 9.

Satan nemóže zasahovat priamo do Kristovej služby 
v nebeskej svatyni. Podařilo sa mu však, že ludia ne
poznali Kristovu spasitelná službu, a preto ju nemóžu 
využit (Pozři: 8. úloha, poznámka k 7. otázke.) Učinok 
je teda prakticky ten istý. To bol výsledok velkého od- 
padnutia, ktoré začalo v raných dějinách křesťanstva. 
Středověk bol preto temný, že ludskú mysel a srdce ne-

£il medzi námi a bojoval proti hriechu a i *
®y. Vo všetkom bol pokúšaný ako my, ale nezhřešil.

10. Aký vztah má Kristova oběť na 
skej službě v nebi? Žid. 9, 11.

Kňaz musí Bohu priniesť za 
o tuto oběť postaral svojou smrťou

11. Co robí Kristus i‘ 
zvanie nám ponuka? Žid. 4, 16; 7, 25; 10,



10. úkcl dne 9. března 1968

Vláda Antikrista

Zlatý verš: Dan. 7, 25.
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ako lud starej
k nášmu Spasitelovi!

Uvažujme: Stali sme sa celým srdcom príslušníkmi 
duchovného Izraela? Dává jme pozor, aby 

zmluvy! Primknime

o po-

sme nesklamali 
sa tým pevneišie

Prorocká Část knihy Daniele poukazuje na tři základní 
prorocká údobí — „čas, časy a částka času“ (7, 25; 
12, 7), „dva tisíce tři sta večerů a jiter“ (8, 14) 
a „sedmdesát téhodnú“ (9, 24). Prvá část mluví o ty
ranově odporu proti Bohu, o jeho pronásledování svátých 
a o jeho pokusu o vyhlazení známosti Boží zjevené vůle 
a uctívání Boha Ve druhém časovém úseku měl malý 
roh z Daniele 8. kap. zpv-tošit svatyni, přerušit její ♦ 
službu a nahradit ji rdpadiou formou pobožnosti. Třetí 
údobí bylo vymezeno lilium, kteří měli j-ko národ splnit 
své závazky smlouvy. Porovnáme-li tyto tři časové úseky 
mezi sebou, jakož i se slovy Ježíše Krista a novozákonních 
pisatelů, můžeme jim velmi dobře rozumět. Jediné tak 
získáme správný výklad knihy Daniele.

osvěcovalo nebeské světlo. Tým, že katolička cirkev pre- 
hliada Kristovu oběť a Jeho kňažskú službu a že miesto 
nich ustanovila vlastně falošné zuadenie, zneuctila ne- 

jej pripraviť milióny lodí 
poznanic týchto základných pravd Pisma a tým

besků sváty nu. Podařilo sa 
o 1 ' , ’ '
žehnanie ich spasitelnej sily.



ČAS. ČASY A PŮL ČASU

Zjevení dobu, kterou Antikris-

Zjevení 'vysvětluje, žc “tři
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1. Jak dlouho měl tyran — Antikrist vystupovat proti 
Bohu; pronásledovat svaté a pomýšlet na změnu Bo
žího zákona? Dan. 7, 25; 12, 7.

5. Jak dlouho měl tyran pošlapávat svatvni? Dan 8, 
13. 14.

2. Kdy mělo v dějinách dojit k vládě Antikrista? Mat.
24, 15. 21. 22. 29. 30.

a půl časů“ je tři a půl 
roku, tedy 1.260 prorockých dni. neboli 1.260 doslovných 
let. (Viz 6. úkol, poznámka k 5. otázce.)

3. Jak varuji apoštolově před budoucím odpadnutím? 
Skut. 20. 29, 30: 2. Tes. 2. 3-12.

SEDMDESÁT . T É H O D N Ů '

Náš Pán praví, že „veliké soužení“ nebo „čas soužení“ 
způsobené tyranem, nastane mezi zničením Jeruzaléma 
(Mat. 24. 21. Srovnej Luk. 21, 25) a jistými nebeskými 
úkazy, ohlašujícími jeho návrat v moci a slávě (Mat. 
24, 29 30). Tato znamení měla na nebi nastat „hned 
po soužení těch dnů“, před příchodem Syna člověka. 
(Povšimněme si slůvka „tehdáž“ ve 30. v.) Mař. 13, 24 
a ’ 25 uvádí první nebeské znamení „v těch dnech, po 
soužení tom“. Temný den 10. května 1780 byl význam
ným splněním Spasitelovy předpovědi. Tak náš Pán před
pověděl příchod Antikrista po pádu Jeruzaléma r. 70 
po Kr. a před objevením se nebeských znamení.

4. Jak osvětluje Jan ve 
tovi vyměřil Daniel? Zjev. 11, 2. 3. 9; 12, 6. 14; 
13, 5. Srov. Dan. 7, 25.



docházíme
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7. Proč hledáme u Daniele 9. kap. klíč k aačátku 2.306 
dnů neboli let? Dan. 8, 27; 9. 21-23.

6. Na základě čeho ususujeaae. že tyto .
vují vlastně roky? 4. Moj. 14, 34; Esech. 4, 6.

A. Obě poselství přinesl Danielovi Gabriel (8, 16; 9, 
21). Daniel ve svém úvodu (9, 20 — 23) ke Gabrielovu 

představuje Gabriela jakn 
počátku vidění toho“. Je

ve viděni

za rok“ v
4. Moj. 14. 34.

poselství kap. 9. 24 — 27.
„muže, kteréhož jsem viděl na 
dinou příležitostí, kdy Daniel předtím viděl 
Gabriela, je vidění 8. kap. 16 — 19.

B. Gabrielovo poselství 9. kap. 24 — 27 není provázené 
žádným samostatným viděním jako kapitoly 2, 7.

Na konci 1.260 .dnů“ měl být lid Bozi vysvobozen 
z ruky tyrana; ale na konci 2.300 .dnů“ měla být 
.očištěna* svatyně. 11. úkol pojednává o tom, co se mělo 
stát na konci 2.300 .dnů“.

a 8.

Anděl Gabriel nepodává ve svém výkladu viděni (9. 
21 — 27. a 8. 2 — 14) vysvětlení 2.300 .dnů“ (večerů 
a jiter). Z 27. verše poznáváme, že to nebylo proto, že 
by již neměl k tomu co říci, nýbrž proto, že Daniel 
.ochuravěl a nemocen byl několik dní“. Tak se .předěsil 
nad tím viděním“. Že Gabriel nemohl dokončit svůj vý
klad, vysvitá i z Danielovy výslovné poznámky, že ještě 
něčemu z vidění nerozumí. Jelikož Gabriel obdržel pří
kaz, aby .vyložil tomuto vidění to“ (8, 16), můžeme 
právem čekat, že také tento příkaz splní. Srovnáme-li 
pečlivě 9. a 8. kapitolu, poznáme, že. k tomu skutečně, 
došlo. Povšimněme si těchto bodů;

Na základě bible docházíme k závěru, že .den“ 
prorockého času znamená skutečný rok. Tato zásada .den 

prorockém slova smyslu objevuje se poprvé ve 
a opakuje se u Ezech. 4, 6.



vidění 8. kap., ani když

„téhodnú“

Vc 4. úkole v
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„vidění“. Viz v. 21.
24. Nemůže se tedy jednat o výklad (9, 23) jiného

Kapitola 9 však opakovaně mluví o 
23 a

i vidění, než které líčí 8. kap.

Bůh určil, bude posléze „vylito na zhoubce“ (tak
27. v hebrejštině) a že ve „svatyni svátých“ dojde 

opět k obnovení služeb. Dále 9. kap. udává počáteční 
datum 2.300 večerů a jiter z 8. kapitoly.

9. kapitole slovy, ze 
„k vyro-

E. Daniel prosí přímo naléhavě (9. 19). aby Hospodin 
„neprodléval“ se svým slibem, který dal skrze proroka 
Jeremiáše, že , Jeruzalém (a chrám) bude po 70 letech 
obnoven. Je možné, že Daniel hned nepochopil význam 
2:300 dnů (8,14). Vysvítá to i z toho, ze Gabriel chtěl 
„70-ti téhodny“ kap. 9, 25 vysvětlit 2.300 „večerů a ji
ter“ kap. 8, 14.

8. Která událost měla být počátkem 70 „téhodnú“ a 
2.300 večerů a jiter? Dan. 9, 25. Srov. Ezdr. 6, 14; 
7, 1. 8. 11. 25.

ním 20 — 26. verše, poznáme, že v f 
vysvětlivky kromě tyranova útoku na svatyni a její služby 
a na dobu, kdy měla být „očištěna“ („obnovení svátých 
služeb“). Odpověd na to nám podává kap. 9, 24 — 27. 
Zde výslovně čteme,, že dojde k zpustošení svatyně, že to, 
co Bůh určil, bude posléze „vylito na zhoubce“ (tak zni

C. Daniel výslovně podotýká (8, 27), že nepochopil 
vidění 8. kap., ani když mu Gabriel v 20 — 26. verši 
podal výklad. Srovnáme-li vidění 3 — 14. verše s vysvětle- 

8. kap. jsou veškeré

pozn. ke 2. otázce jsme vysvětlili, proč

datum 2.300 večerů a jiter

D. Gabriel pozdravil Daniele v 
mu přišel sloužit k srozumění a dopomoci mu 
zumívání tajemství“. Zřejmě se to týkalo toho, co Daniel 
nechápal (8, 27). Není-li 9. kap. úplným vysvětlením 
8. kap., pak bible neobjasňuje 2.300 „večerů a jiter" 
a anděl Gabriel nesplnil příkaz, aby Danielovi vysvětlil 
vidění.



P O S E b S T V í o SOUDU

10. Co se milo stát
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V 9. úkole jsme poznali, že velký odpůrce proroctví 
nemohl ovlivnit svatyni v nebesích přímo. Mohl však 
miliónům lidí znemožnit poznání spasitelné služby, na
šeho velekněze v nebesích, a také se mu to podařilo. Pro 
ně vlastně svatyně v nebesích neexistovala. Na základě 
Dan. 8, 14 je nutné, aby došlo k napravení škody, kte
rou malý roh zpustošením (znehodnocením) svatyně způ
sobil. Na konci 2.300 prorockých dnů neboli let měli se 
lidé dovědět o Kristové dokonalé službě ve svatyni a měli 
ji využít. Gabriel Danielovi pravil (12, 4), že kniha 
musí být zavřena a zapečetěna „až do Času konce“ („do

na konci 2.300 let? Dan. 8, 14.

9. Kdy mělo skončit w4okí 2.300 let?
Odpověď: R. 1844.

Dosud se proroctví naplnilo do nejmenších podrobností. 
Začátek 70 týdnů hyl jasně stanoven na r. 457 př. Kr. 
a konec na r. 34 po Kr. Proto není těžké stanovit ukon
čení 2.300 dnů. Odečteme-li 70 týdnů — 490 let — od 
2.300, zůstává nám 1.810 dnů. Po ukončení 490 dnů 
muselo se naplnit i 1.810 dnů. Počítáme-li od r. 34. 
sahá 1.810 let do r. 1844. 2.300 „večerů a jiter“ z Dan. 
8, 14 končí r. 1844.

povazujeme výnos Artaxerxe z r. 457 př. Kr. jako „vy
jití výpovědi o navrácení a o vystavění Jeruzaléma“ Na 
základě skutečnosti, že 70 téhodnů 25. verše 9. kap. 
mají vysvětlit 2.300 dnů kap. 8. 14, je zřejmé, že tato 
dvě časová údobí spolu souvisí. Jelikož Gabriel udává 
počátek 70 týdnů, můžeme právem usoudit, že je to sou
časně i počátek 2 300 dnů. Kdyby tomu tak nebylo, pak 
by anděl Gabriel a bible nechávali 2.300 večerů a jiter 
bez konkrétního počátku, a toto údobí by nemělo v dě
jinách žádné umístění.
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11. Co ntěi Daniel učinit 
®o©by? Dm. 12, 4. 7. Šrov. 7, 1.

13. Jaké áéležHé poselství má být světu zvěstováno 
konci 2.300 let? Zjev. 14, 6-12.

Prvé poselství nás vyzývá, abychom sloužili Bohu

s proroctvím, týkajícím se

12. JkA aóaocM bylo Janovi přMveéeno rozpečetěni Da- 
m 9 .*1 __ v  • 1 * w. » po-

času jistého“), totiž do ukončení „času, časů a půl času" 
neboli 1.260 let. r. 1798.

Anděl rovněž Daniele ujistil, že v této daleké „době 
konce“ „mnozí budou pilně zpytovati“ zapečetěné části 
knihy Daniele a „rozmnoženo bude umění“ (známost) 
Dan. 12, 4. Před r. 1798 a po něm zabývali se lidé 
Danielovým proroctvím tak, jako dosud nikdy Toto stu
dium označovalo r. 1844 jako ukončení 2.300 dnů ne
boli let. Anděl ze Zjev 10 přišel zvěstovat, že kniha 
Daniele je rozpečetěna a její časové údobí že skončilo. 
Vybízel lidi, aby se zabývali studiem svatyně. Viz Zjev. 
10. 1-U. 1.

Biakava proroctví? Čemu swl 
acrsMst? Zjev. 10, 1 až 11, 1.

Čas. o němž anděl slavnostně přísahal, neznamená ko
nec světových dějin ani konec doby milosti. Týká se pro
rockého času před příchodem našeho Pána.

Osudná slova, že „již více času nebude“, jsou před
zvěsti „času konce“, o němž mluví Daniel. Boží poselství 
pro tuto dobu nalezneme v úvodních verších Zjev. 11. 
Jan zde mluví o lidu poslední doby, a dostává příkaz, 
aby změřil „chrám Boží, i oltář, i ty, kteří se. v něm 
modlí“. Mělo to být poselství o Kristu, našem veleknězi 
v nebeské svatyni a o lidu Božím na zemi, který se 

‘ „v něm“ v duchu „modlí“. Poselství ve Zjev. 11. kap. 
o svatyni v nebesích navazuje na slova Zjev. 14, 7.. 
ohlašující slavnou hodinu Božího soudu.
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Kristus, nás spravedlivý soudce

Zlatý ueri: 2. Kar. 5, 10.
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ve sva- 
denně: Vyšel jsem 

ničem jeho hříšným

K. přemýšleni: Jaké poselství má služba 
týni pro nás dnes osobně? Tažme se 
7. Babylóna a nepřipodobňuji se v 
zvyklostem?

Kristus může být naším spravedlivým soudcem, poně
vadž byl „ve všem připodobněn svým bratřím“ 
„ve ' 
2 
člověka jest“. Jan 5, 26. 27.

Učení o „soudu“ nám chce říci, jak se Bůh snaží ještě 
zadržet dějiny světa, jak odděluje spravedlivé od hříšných.

"_zl „ve všem připodobněn svým bratřím“ a byl 
všem pokoušen jako my, ovšem nezhřešil“. Srov. Žid. 

17; 4, 15. Otec mu dal „moc soud činiti, nebo Syn

základě „evangelia věčného“, neboť hodina jeho soudu 
se blíži. Poselství druhého anděla je výstrahou před 
všemi jinými falešnými druhy evangelia. Třetí anděl va
ruje, abychom se nikterak neztotožňovali s velkým tyra
nem biblického proroctví neboli Antikristem. Líčí též 
smutný osud těch, .kdož by se klaněli šelmě a obrazu 
jejímu a vzali by znamení její“. Vláda šelmy končí, 
a záhy dojde k soudům, jež kniha Daniele předpověděla. 
Bůh vyzývá svůj lid, aby vyšel z Babylóna. Zjev. 14, 
9---11 a 18. 1—4 ohlašují konec Antikristovy vlády. 
Současně vyzývají všechny dítky Boží, aby ještě “z něj 
vyšly", pokud tak neučinily, a neměly podíl na jeho 
hříších a nepřijaly z jeho ran.



zásadami nebes.

DEN SOUDU

1. Vylič veUhý 4ea Božího soudu dle Dan. 7. 9. 10.

roz-

Joel mluví

Bůh zasedá nad
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3. Co mluví prorok Joel 
11-17.

2. O čem pojednává soud podle 7. kapitoly? Jaký 
sudek je vynesen? Dan. 7, 11. 13. 14. 22. 26. 27; 
Zjev. 11, 15.

o tomto dni soudu? Joel 3, 2.

luje ji Synu Božímu a 
sedmého dne spatřují v tomto výjevu soud nad jed
notlivci, jakož i nad organizovaným odbojem proti Bohu 
a jeho věrným dítkám.

a jak každé skupině dá zaslouženou odměnu. Bůh ne
potřebuje žádné soudní jednání, aby poznal, kdo se hodí 
pro život věčný a kdo nikoli. Pisatelé bible mluvi 
o soudním řízení, jak jsme na ně zvyklí, abychom viděli, 
že Bůh neurčuje osud člověka libovolně, nýbrž nekonečně 
čestně a spravedlivě. Lid Boží se musí postavit před jeho 
soudcovskou stolici, aby se potvrdilo jejich právo na život 
věčný. A bezbožní proto, aby jim ukázal, že jejich cha
rakter je v naprostém rozporu se

Daniel 7 líčí soudní výjev, kdy před soudní stolicí 
stojí čtvrtá Šelma a malý roh. Jsou obviněny, že bojo
valy proti Bohu a pronásledovaly jeho hd na zemi. 
Soudce vesmíru jim odnímá moc nad tímto světem a udě- 

jeho věrným dítkám. Adventistč 
tomto

o trestu nad bezbožnými národy v tom 
smyslu, jak by to dopadlo, kdyby Izrael zůstal věrný 
Bohu a svému poslání. (Viz 1. a 4. úkol.) Líčení Jocle 
o Jeruzalému ^připomíná popis ze Zjevení 20, kde zástupy 
bezbožných obklopují Nový Jeruzalém a LI'.. -----.—i
nimi jako soudce.



SOUD NAD VELKÝM TYRANEM

nikdo

veškerým po-

SOUD LIDU BOŽÍHO

b()

8. Kdo se také musí postavit před soudnou stolici Boží? 
Proč? 2. Kor. 5, 10; 1. Petr. 4, 17.

se s
jeho lidu.

a

6. Jak mluví Pavel
2. Tes. 2, 8.

7. Jak popisuje Jan soud nad Babylónem 
lecniky? Zjev. 16. 19; 17. 1. 14-17; 18. 8. 20. 21.

Písmo mluví o tom, že i lid Boží se musí postavit 
před Boží soudnou stolicí. I jejich případy přicházejí před 
Soudce nebe a země. Bůh nepotřebuje slyšet o jejich vině 
či nevině, nýbrž chce potvrdit, že mohou převzít dar

Všechny tyto údaje mluví o tom. že:
a) Soud je nadpřirozený, poněvadž se nikdo z lidí vi

níků nezaslal. Provedení rozsudku rovněž nemají v ru
kou lidé.

h) Soud je celosvětový; vypořádá 
zemským odbojem proti Bohu a

c) Soud nastane na konci lidských dějin, 
bude na zemi Boží věčná, spravedlivá vláda

o Božím soudu nad bezbožníkem?

a Jeho spo-

Někdy chceme těmito slovy vystihnout trest bezbožných 
při druhém příchodu Ježíše Krista. Ačkoli i to je pravda, 
přece jen má Pavel na mysli osud jistého „bezbožníka■*. 
nikoli bezbožných v«*obecně.

4. Jakou úlohu má u soudu Kristus? Jakým právem? 
Jan 5, 22. 27; Skut. 17, 30. 31.

po něm

5. Jakými způsoby mluví Daniel o soudu nad velkým 
tyranem? Dan. 2. 34. 35. 44. 45; 7, 11. 26; 8, 25; 
11. 45. Srov. 12. 1.



vejít do jeho spravedlivého království.

Bůh
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10. Které slavnostní poselství předchází den soudu? Zjev.
14, 6-11.

•11. Jaké měřítko má Bůh pro životy lidí? Jak důkladný 
je Boží soud? Jak. 2, 10 —12. Viz dále Kaz. 12, 
13. 14.

věcného žr-oia a

sleduje činy každého člověka 
jsou-H věrné či nevěrné. Vedle každého jména v nebes
kých knihách je velmi důsledně zapsáno každé nesprávné 
slovo, každý sobecký čin, každá nesplněna povinnost 

'i tajný hřích a mistrné přetvařování. Zaznamenávající

Král, který si prohlíží hosty na slavnosti, představuje 
soudce. Hosté jsou ti, kteří tvrdí, že slouží Bohu, jejichž 
jména jsou napsána v knize života. Ale ne všichni, kteří 
se hlásí ke křesťanství, jsou opravdovými Ježíšovými 
učedníky. Než dojde k udílení závěrečné odměny, musí 
být rozhodnuto, kdo má mít podíl na dědictví spravedli
vých. K tomuto rozhodnutí musí dojil před druhým pří
chodem Ježíše Krista na oblacích nebeských. Až přijde, 
přinese již odplatu „jednomu každému podle skutků jeho." 
Zjev. 22, 12.

9. Co praví Pán Ježíš o tomto druhu soudu? Mat. 22, 
11-13; 25, 31-34. 41. 46.

Bůh svěřil povinnost zvěstování hodiny soudu všem 
ndventistům sedmého dne. První ze tři nebeských andělů 
ohlašuje, že nastala hodina Božího soudu. Druhý odha
luje bezbožníka, který má být souzen — veliký Babylón. 
Třetí přichází s obžalobou proti těm, kteří mají vytrpět 
hněv Boží; podporovali dílo Antikrista, a tak musí za
hynout s ním. Proto Bůh volá svůj lid, který je dosud 
v Babylóně, aby z něho vyšel a vyhnul se ranám, jež 
ho mají postihnout. Zjev. 18, 4

tajný hřích a

a zaznamenává.
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13. Jaký trest stihne nekající hříšníky? 2. Tes. 1, 6—10; 
Zjev. 15, 1; 20, 11-15.

a musí

anděl zapisuje, zda nepohrdáme varováním a 
nebes, kolik času promrháme a kolik příležitostí nevyuži
jeme. Zaznamenává i náš vliv k dobrému Či ke zlému 
s jeho dalekosáhlými následky.

Zákon Boží je měřítkem, podle nějž se budou u soudu 
posuzovat charaktery a životy lidí.

14. Jaké odměny se
Mat. 25, 34; 1. Kor. 15, 51-54.

K přemýšlení: Nemá můj charakter kazy, pro které 
bych nemohl být spasen? Uvědomují si dalekosáhlý vý-

12. Jaký rozsudek vynáší posléze Soudce vesmíru? Kdy 
se to stane? Mat. 16, 27; Zjev. 22, 11. 12. Viz dále 
Rím. 2, 6—11.

Slunce Boží milosti jednou zapadne, dlouhý den apa- 
sení skončí. Duch Boží přestane působit na lidská srdce. 
Je konec doby milosti.

Vylití Božího hněvu v sedmi posledních ranách má 
učinit jasný rozdíl mezi spravedlivými a hříšníky. Lid 
Boží zůstává věrný, ačkoliv musí procházet velkým sou
žením. Hříšníci se však budou Bohu rouhat a neučiní 
pokání ze svých skutků. Zjev. 16, 9. 11. 13. 14. 21.

Na konci tisíciletého království pronáší Král králů ortel 
nad těmi, kteří bojovali proti jeho vládě a vyměří spra
vedlivý trest těm, kteří přestupovali jeho zákon a utisko
vali jeho lid. Hříšný svět stojí před soudnou stolicí Boží. 
Je obviněn, že zradil zájmy nebeského království. Nikdo 
jej' neobhajuje. Všichni jsou bez výmluvy a musí vy- . 
slechnout rozsudek o věčné smrti.
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Základný verš: Zj. 11, 15.
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znám činnosti zaznamenávajícího anděla pro den soudu? 
Čiňme upřímné pokání, dokud je doba milosti!

2. Ako označuje Daniel Krista? V akej súvislosti? Dan.
7, 13 14. Porovnaj Dan. 3, 25.

vyhladením zlých 
a zriadením světověj, spravodlivej Božej vlády 
(Dan 2, 44; 7, 13. 14; 8, 25; 9. 24. 27; 11.

Všetky Danielové proroctvá končia 
mocností 
na 'zemi.
45 —12, 3 ) To isté móžeme povedať o podobných pro
roctvech zo Zjavenia. (Zj 3, 21; 4. 11; 5, 13; 7, 15 — 17; 
11, 15-17; 19, 11. 16; 20, 11; 22, 1. 5.) Skoro všetci 
starozákonní proroci končia svoje posolstvo zmienkou 
o večnom královstve. Niektorí, ako Izaiáš, sa vracajú 
k tomuto bodu na konci každej časti svojej prorockej 
zvěsti. Svojimi podobenstvaini a kázňami poukazoval je
žíš vždy znovu na založenie svojho královstva. Podobné 
naň odkazujú i pisatclia Nového zákona. Ten. kto dnes 
přijímá Krista ako svojho záchrancu, móže spokojné a 
trpezlivo znášať všetky životné ťažkosti, pretože Božia 
pravda nakoniec zvíťazí.

23. marca 1968

1. Ktorý symbol zo sna o kovovom obraze představuje 
Krista? Dan. 2, 34. 44. 45.
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5. Akým názvom sa Kristus rád označoval? Luk. 19, 10.
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4. Ako sa podlá Daniela menuje Kristus v ůlohe vyslo- 
boditela svojbo Fudu? Dan. 12, 1. Porovnaj Dan. 10, 
13; Zj. 12, 7-9.

3. Ako nazýva Daniel Krista bojujúceho 
priatelom? Dan. 8, 11. 25; 9, 25. 26.

s velkým ne*

Názor .Syn člověka“ označuje Krista ako vtěleného 
Božieho Syna, skutočnú ludskú bytosť. Názov „Knieža 
kniežat“ ukazuje, že je božskou bytosťou, vládcom neba 
a zeme izaiáš nazýva Mesiáša „Kniežaťom pokoja“.

Titul Syn člověka označuje Ježiša ako vtěleného Krista. 
Poukazuje na zázrak, ktorý zlúčil Stvoritela a stvorenie 
v jednu božsko-Iudsků bytosť. Svědčí o skutečnosti, že !u-

Michal, hebrejsky Mika’el, doslova „rovný Bohu“. Jůda 
9 Ho nazýva „archanjelom“. Podlá 1. Tes. 4, 16 sa pri 
vzkriesení ozve „hlas archanjela“. Kristus přehlásil, že 
ked mrtvi budú počuť hlas Syna člověka (Ján 5, 28), 
výjdu z hrobu. Je teda zřejmé, že Michal nie je nikto 
iný než sám Pán Ježiš. Měno Michal sa vyskytuje 
v Pišme len v apokalyptických častiach. (Dan. 10, 13. 
21; 12, 1; Juda 9; Zj. 12, 7.)

Aramejskému výrazu by lepšie odpovedal překlad 
„niekto podobný člověku“ miesto „syn člověka“. V pro- 
rockom vidění chcel Boh zdórazniť ludskú podobu svojho 
Syna.

Syn Boží vzal na seba pfi vtelení ludskú podobu (Ján 
1, 1—4. 12. 14; Fil. 2, 7; Žid. 2, 14) a stal sa Synom 
člověka (pozři Mar. 2, 10). Spojilo sa tak božstvo a člo
věčenstvo.
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KRISTUS V O Z J A V E N I

8. Ako představuje Krista apoštol Ján? Zj. 1, 13 — 16
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nebeskej slávě, uká- 
ako ludská bytosť. Kristus trvá od věčnosti 

zostane ňou provždy. Ludskú

15. V tej době Kristus dokoná 
službu, převezme královstvo a 
lud.

Aj ked sa 
,zal sa mu 
ako druhá osoba Božstva a 
podobu si však ponechá cez celú věčnost.

sa móžu stal synmi Božími. (Ján 1, 12; Gal. 4. 3 — 7, 
1. Jána 3, 1. 2.) Boh sa .spojil s človekom, aby tento 
mohol získal božská podobu. Prečítaj Luk. 1, 35 a Ján 
l, 1—3, kde sa hovoří o Ježíšovi ako o Božoin Synovi 
Ďalej Luk. 2. 49. 52; Ján 1. 14. kde je označený ako 
Syn člověka

7. V ktorom 
o královi? 
lovstva? Mat. 25, 31 — 34.

Trón velebnosti znamená Jeho slavný trón Při skon
čení vyšetrujúceho súdu, ktorý začal roku 1844 (Zj 14. 
6. 7), přijme Ježil svoje královstvo Konečná koruno- 
vácia Krista nastane na konci tisícročia před vletkými 
ludmi, i před tými, ktorí Mu odmietli poslušnost.

Kristus zjavil Jánovi v

podobenstve hovoří Kristus o sebe ako 
Co hovori o zriadení svojho věčného krá-

5 biblické úkoly 19ú8

6. Pri klorej příležitosti hlavně připomíná Ježíš ozna- 
Čenie „Syn člověka“? Mat. 24, 27. 30; 25. 31; 26, 64.

9. Ako inak menuje Ján Krista? Co čítáme o Jeho dru- 
hom příchode v moci a slávě? Zj. 17, 14; 19, 11 — 16.

Označenie „Král králov a Pán pánov“ sa vzťahuje na 
Krista obzvlášť pře dobu, ked sa „královstvá světa“ 
Slaná „královstvami nášho Pána a Jeho Krista“. Zj. II, 

za nás svoju velkňažskú 
vyslobodí svoj sužovaný



SI.ÁVNA BUDÚCNOSŤ

12. Ako popisuje Daniel

muža.

budú

naň? Kicž

bb

10. Ako popisuje Ján Kristov druhý příchod? Zj. 1, 7;
14, 14; 19, 11.

Pro m ý š f a j : 
káni túzobnc Jd 
všctci s

Krista ako vzneScného 
aby převzal kráfovstvu, 

konci svojej kňažskcj 
nebi od svojho Olea

je mi Kristus skutečné všetkým? Ča- 
>o příchod a pripravujem sa 

Ním vejdeme do Jeho královstva.

Luk. 19. 12-15 liči 
kiorý cestoval do dalekej země, 
a (Milotu vu vrátil. Kristus nu 
služby v.> svatyni přeberu vile v 
královstvu, a jioloin sa vrátí na zem pře svojich svátých

11. Ktorý symbol zriadenia Kristovho kráfovstvu sfl tho- 
duje s istým podobenslvom? Zj. 19, 7 — 9. Porovnej 
Mat. 22, 2-14.

Vykúpeni sa budú s neochabujúcim záujmom kochá 
v divoch stvoritclskej moci, v tajomstvách vykupiteLskej 
lásky. Všelky schopnosti sa rozvinů a možnosti sa roz- 
hojnia. Ziskavanie vědomostí nebude unavoval myse! a vy
čerpává ť sily.

i Ján chvlfu, kedy Kristus 
preberá svoje kráfovslvo? Dan. 7, 13. 14; Zj. 3, 21; 
11. 15.

Na svatbě, o ktoroj jc tu rcč, preberá Kristus svoje 
kráfovslvo. představené novým Jeruzalemom. Čakajúci 
sváli sú tu ako hostia pozvaní na svatbu

13. Akú budúcnosí očekává lých, čo tostanú Kristu věrní? 
Dan. 7. 18. 27. Mut. 25. 34. Pozři dalej Zj. 21. 3. 4. 
22. 3-5.



13. úkol — dne 30. března 1963

Opakování všech úkolů čtvrtletí

dověděl Nabuchodonozor

moci násilí? Dan.

10 Král posléze

í»7

1. Proč musel lid izraelský přijít do zajetí? Dan. 9. 
5-12.

2. Jak se 
a 4. kap.

3. Co vykonali perští králové pro blaho Izraele? Ezdr.
1, 2. 3; 6, 1. 8; 7, 12. 13.

4. Cím měl být Izrael pro svět? Iz. 49, 3. 6.
5. Kdo je jediným Pánem země? Skut. 17. 24
6. Jak bude lid Boží vyproštěn z

12. 1; Zjev. 20, 7-10.
7. Kdo je dnes duchovním Izraelem? 1. Petr. 2, 9. 10.
8. Co nám Kristus zajistil? Žid. 10. 19.
9. Které poselství musí být zvěstováno před Kristovým 

příchodem? Zjev. 14. 6 — 12.
Která slova řekne spravedlivý Soudce a 
svým věrným? Mat. 25. 34.

o Bohu? Dan. 2


