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Od poskvrny k o�išt�ní 

Pr�vodce studiem BIBLE I.Q2020 - verše         

Od poskvrny k o�išt�ní Týden od 23.02. do 29.02. 

 

� Texty na tento týden – Daniel 8 
 

� Základní verš 
„�ekl mi: ‚Až po dvou tisících a t�ech stech ve�erech a jitrech dojde svatyn� spravedlnosti.‘“ (Da 8:14) 
 

   Vid�ní zaznamenané v 8. kapitole knihy Daniel obdržel prorok v roce 548/547 p�. Kr. a p�ináší d�ležitá 

up�esn�ní a vysv�tlení soudu, který je popisován v p�edchozí kapitole. Na rozdíl od vid�ní z Da 2. a 7. 

kapitoly, vid�ní v 8. kapitole vynechává Babylón a za�íná Médo-Perskou �íší, protože v té dob� již Babylón 

upadal a Peršané se jej jako nová sv�tová mocnost chystali nahradit. P�estože podstata vid�ní v 7. a 8. kapi-

tole je stejná, dochází v Da 8 ke zm�n� jazyka a symbol�, protože se velmi jasn� zam��uje na jednotlivé 

charakteristiky nebeské svatyn� a na její o�išt�ní v souvislosti s nebeským dnem smí�ení. Zatímco Da 7 

hovo�í o zasedání nebeského soudu a o tom, že Syn �lov�ka obdrží království, Da 8 ukazuje na o�išt�ní 

(ospravedln�ní) nebeské svatyn�. Jak nazna�uje podobnost mezi t�mito dv�ma kapitolami, o�išt�ní nebeské 

svatyn� popsané v Da 8 je v souladu se scénou soudu v sedmé kapitole. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Beran a kozel 
- R�st malého rohu 
- Útok na svatyni 
- O�ist�ní svatyn� 
- Prorocký �asový plán 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 23. února – Beran a kozel 
Da 8:3-7  „3Pozvedl jsem o�i a spat�il jsem, hle, jeden beran stál p�ed �ekou a m�l dva rohy. Ty rohy byly 
veliké, jeden však byl v�tší než druhý; v�tší vyrostl jako poslední. 4Vid�l jsem berana trkat sm�rem k mo�i, 
na sever a na jih. Žádné zví�e p�ed ním neobstálo a nikdo nic nevyprostil z jeho moci. D�lal, co se mu 
zlíbilo, a vzmohl se. 5Pozoroval jsem, a hle, ze západu p�icházel kozel na celou zemi, ale zem� se nedotý-
kal. Ten kozel m�l mezi o�ima nápadný roh. 6P�išel až k dvourohému beranovi, kterého jsem vid�l stát 
nad �ekou. P�ib�hl k n�mu siln� rozzu�en. 7Vid�l jsem, že dostihl berana, rozlícen� do n�ho vrazil a zlo-
mil mu oba rohy a beran nem�l sílu mu odolat. Kozel ho povalil na zem a rozšlapal a nebyl nikdo, kdo by 
berana vyprostil z jeho moci.“ 
Da 8  „1V t�etím roce kralování krále Belšasara ukázalo se mn�, Danielovi, vid�ní, po onom, které se mi ukázalo na 
po�átku. 2Vid�l jsem ve vid�ní – byl jsem ve vid�ní na hrad� Šúšanu v élamské krajin� – vid�l jsem tedy ve vid�ní, že jsem 
u �eky Úlaje: 3Pozvedl jsem o�i a spat�il jsem, hle, jeden beran stál p�ed �ekou a m�l dva rohy. Ty rohy byly veliké, jeden 
však byl v�tší než druhý; v�tší vyrostl jako poslední. 4Vid�l jsem berana trkat sm�rem k mo�i, na sever a na jih. Žádné 
zví�e p�ed ním neobstálo a nikdo nic nevyprostil z jeho moci. D�lal, co se mu zlíbilo, a vzmohl se. 5Pozoroval jsem, a hle, 
ze západu p�icházel kozel na celou zemi, ale zem� se nedotýkal. Ten kozel m�l mezi o�ima nápadný roh. 6P�išel až            
k dvourohému beranovi, kterého jsem vid�l stát nad �ekou. P�ib�hl k n�mu siln� rozzu�en. 7Vid�l jsem, že dostihl berana, 
rozlícen� do n�ho vrazil a zlomil mu oba rohy a beran nem�l sílu mu odolat. Kozel ho povalil na zem a rozšlapal a nebyl 
nikdo, kdo by berana vyprostil z jeho moci. 8Kozel se velice vzmohl. Když byl na vrcholu moci, zlomil se ten velký roh      
a místo n�ho vyrostly �ty�i nápadné rohy do �ty� nebeských v�tr�. 9Z jednoho z nich vyrazil jeden mali�ký roh, který se 
velmi vzmáhal na jih a na východ i k nádherné zemi . 10Vzmohl se tak, že sahal až k nebeskému zástupu, srazil na zem �ást 
toho zástupu, totiž hv�zd, a rozšlapal je. 11Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní ob�� a rozvrátil p�íbytek 
jeho svatyn�. 12Zástup byl sveden ke vzpou�e proti každodenní ob�ti. Pravdu srazil na zem a da�ilo se mu, co �inil. 
13Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal: „Jak dlouho bude platit vid�ní o každodenní 
ob�ti a o vzpou�e, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu?“ 14�ekl mi: „Až po dvou tisících a t�ech stech 
ve�erech a jitrech dojde svatyn� spravedlnosti.“ 15Když jsem já, Daniel, uvid�l to vid�ní a snažil se mu porozum�t, hle, 
postavil se naproti mn� kdosi podobný muži 
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PÁ 28. února – Podn�ty k zamyšlení 
 

   Následující tabulka shrnuje to, co jsme dosud studovali v souvislosti s posloupností království popsaných 

v 2., 7. a 8. kapitole. Co se z uvedeného dá zjistit o o�išt�ní svatyn�? 

Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8 
Babylon Babylon ----- 

Médo-Persie Médo-Persie Médo-Persie 

�ecko �ecko �ecko 

pohanský �ím pohanský �ím pohanský �ím 

papežský �ím papežský �ím papežský �ím 

----- soud v nebesích o�išt�ní svatyn� 

druhý p�íchod druhý p�íchod druhý p�íchod 

kámen utržený bez zásahu rukou svatí dostávají království zni�ení bez zásahu rukou 

   Jak m�žeme vid�t, mezi t�mito t�emi kapitolami existují jasné paralely. V souladu jsou nejen jednotlivá 

království. Paralelu m�žeme vid�t i mezi scénou soudu v Da 7 (která se objevuje po období 1 260 let exis-

tence pohanského �íma [538–1798]) a o�išt�ním svatyn�, které se v Da 8 také objevuje až po vlád� �íma. 

Jinými slovy, nebeský soud v Da 7 (soud, který vede ke konci sv�ta) je toutéž událostí jako o�išt�ní svatyn� 

v Da 8. V t�chto dvou kapitolách se tedy nacházejí dv� r�zná zobrazení téže události. V obou p�ípadech se 

daná událost odehrává po období 1 260 let pronásledování, kterého se dopustil malý roh. 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Jak vám uvedená tabulka pomáhá porozum�t, že o�išt�ní svatyn�, které je toutéž událostí jako soud          
z Da 7, se musí odehrát po období 1 260 let, ale p�ed ustanovením Božího království? 
 

2. Proroctví z Da 8 hovo�í o d�jinách jako o období násilí a zla. Dv� zví�ata symbolizující dv� sv�tové �íše 
bojující proti sob� (Da 8,8–12). Malý roh, který jako mocnost povstává po t�chto dvou zví�atech, je mocnos-
tí násilí a pronásledování (Da 8,23–25). Písmo se tedy nijak nesnaží zleh�ovat realitu utrpení na tomto 
sv�t�. Jak vám to m�že pomoci d�v��ovat Bohu a jeho dobrot�, p�estože kolem nás m�žeme vid�t p�sobení 
zla? 

 
� 
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27Království, vlada�ská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho 
království bude království v��né a všechny vlada�ské moci ho budou uctívat a poslouchat.“ 28Zde kon�í to slovo. Já, 
Daniel, jsem se velice zhrozil t�ch myšlenek, barva mé tvá�e se zm�nila, ale to slovo jsem uchoval ve svém srdci.“ 
 

ÚT 25. února – Útok na svatyni 
Da 8:10-12  „10Vzmohl se tak, že sahal až k nebeskému zástupu, srazil na zem �ást toho zástupu, totiž 
hv�zd, a rozšlapal je. 11Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní ob�� a rozvrátil p�íbytek 
jeho svatyn�. 12Zástup byl sveden ke vzpou�e proti každodenní ob�ti. Pravdu srazil na zem a da�ilo se mu, 
co �inil.“ 
Gn 11:4  „Nato �ekli: „Nuže, vybudujme si m�sto a v�ž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si u�iníme jméno a nebudeme 
rozptýleni po celé zemi.““ 
Ex 12:41  „Když uplynulo �ty�i sta t�icet let, p�esn� na den vyšly všechny Hospodinovy zástupy z egyptské zem�.“ 
Da 12:1.3  „1V oné dob� povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát p�i synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké 
nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné dob� bude vyprošt�n tv�j lid, každý, kdo je zapsán v Knize. … 3Prozíraví 
budou zá�it jako zá�e oblohy, a ti, kte�í mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hv�zdy, nav�ky a navždy.“ 
Da 9:25  „V�z a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm 
týdn�. Za šedesát dva týdny bude op�t vybudováno prostranství a p�íkop. Ale budou to svízelné doby.“ 
Da 10:21  „Zajisté, oznámím ti, co je zapsáno ve spisu pravdy. Není nikoho, kdo by mi dodával sílu v t�ch v�cech, krom� 
vašeho ochránce Míkaela.“ 
J 14:6  „Ježíš mu odpov�d�l: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nep�ichází k Otci než skrze mne.“ 
J 17:17  „Posv�� je pravdou; tvoje slovo je pravda.“ 
 

ST 26. února – O�ist�ní svatyn� 
Da 8:14 �EP  „�ekl mi: Až po dvou tisících a t�ech stech ve�erech a jitrech dojde svatyn� spravedlnosti.“ 
8:14 �SP  „A �ekl mi: Až do ve�era i jitra dvoutisícího t�ístého, a napravena bude svatyn�.“ 
Da 7:9-14  „9Vid�l jsem, že byly postaveny stolce a že usedl V�kovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako 
�istá vlna, jeho stolec – plameny ohn�, jeho kola – ho�ící ohe�. 10�eka ohnivá proudila a vycházela od n�ho, tisíce tisíc� 
sloužily jemu a desetitisíce desetitisíc� stály p�ed ním. Zasedl soud a byly otev�eny knihy. 11Tu jsem vid�l, že pro ta trou-
falá slova, která roh mluvil, vid�l jsem, že to zví�e bylo zabito, jeho t�lo zni�eno a dáno k spálení ohn�m. 12Zbylým zví�a-
t�m od�ali jejich vlada�skou moc a byl jim ponechán život do ur�ité doby a �asu. 13Vid�l jsem v no�ním vid�ní, hle,          
s nebeskými oblaky p�icházel jakoby Syn �lov�ka; došel až k V�kovitému, p�ivedli ho k n�mu. 14A byla mu dána vlada�ská 
moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé r�zných národností a jazyk�. Jeho vlada�ská moc je moc v��ná, která 
nepomine, a jeho království nebude zni�eno.““ 
Žd 9:23-28  „23To, co je jen náznakem nebeských v�cí, bylo nutno o�iš�ovat takovým zp�sobem; nebeské v�ci samy však 
vyžadují vzácn�jších ob�tí. 24Vždy� Kristus nevešel do svatyn�, kterou lidské ruce ud�laly jen jako napodobení té pravé, 
nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil p�ed Boží tvá�í. 25Není t�eba, aby sám sebe ob�toval vždy znovu, jako 
když velekn�z rok co rok s cizí krví vchází do svatyn�; 26jinak by musel trp�t mnohokrát od založení sv�ta. On se však 
zjevil jen jednou na konci v�k�, aby svou ob�tí s�al h�ích. 27A jako každý �lov�k jen jednou umírá, a potom bude soud, 
28tak i Kristus byl jen jednou ob�tován, aby na sebe vzal h�íchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kv�li h�íchu, ale ke 
spáse t�m, kdo ho o�ekávají.“ 
 

�T 27. února – Prorocký �asový plán 
Da 8:13.14  „13Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal: „Jak dlouho bude 
platit vid�ní o každodenní ob�ti a o vzpou�e, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu?“ 14�ekl 
mi: „Až po dvou tisících a t�ech stech ve�erech a jitrech dojde svatyn� spravedlnosti.““ 
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16a uslyšel jsem nad Úlajem lidský hlas, který takto volal: „Gabrieli, vysv�tli mu to vid�ní.“ 17P�išel tedy tam, kde jsem 
stál; zatímco p�icházel, byl jsem ohromen a padl jsem tvá�í k zemi . �ekl mi: „Pochop, lidský synu, že to vid�ní se týká 
doby konce.“ 18Když se mnou mluvil, ležel jsem v mrákotách tvá�í na zemi. Dotkl se m� a postavil m� na mé místo. 19�ekl: 
„Hle, sd�lím ti, co se stane v posledním hrozném hn�vu, nebo� se to týká konce �asu. 20Dvourohý beran, kterého jsi vid�l, 
jsou králové médští a perští. 21Chlupatý kozel je král �ecký a veliký roh, který m�l mezi o�ima, je první král. 22To, že se 
roh zlomil a místo n�ho vyvstaly �ty�i, znamená , že vyvstanou �ty�i království z toho pronároda, ale nebudou mít jeho 
sílu. 23Ke konci jejich kralování, až se naplní míra vzpurných, povstane král nestoudný, který bude rozum�t hádankám. 
24Bude zdatný svou silou, a nejen svou silou, bude p�inášet neoby�ejnou zkázu a jeho konání bude provázet zdar. Uvrhne 
do zkázy zdatné a lid svatých. 25Obez�etn� a se zdarem bude jeho ruka lstiv� jednat ; ve svém srdci se bude vypínat, 
nerušen� uvrhne do zkázy mnohé. Postaví se proti Veliteli velitel�, avšak bude zlomen bez zásahu ruky. 26Vid�ní o ve�e-
rech a jitrech, jak ti bylo pov�d�no, je pravdivé. Ty pak podrž to vid�ní v tajnosti, nebo� se uskute�ní za mnoho dn�.“ 
27Já, Daniel, jsem z�stal bez sebe a byl jsem t�žce nemocen po �adu dní. Pak jsem vstal a konal své povolání u krále. Žasl 
jsem nad tím vid�ním, ale nikdo to nechápal.“ 
 

PO 24. února – R�st malého rohu 
Da 8:8-12 �SP  „8Kozel se nadmíru vyvýšil. Ale když zesílil, jeho veliký roh se zlomil a místo n�ho vyrostly 
viditelné �ty�i, a to na �ty�i strany sv�ta. 9Pak z jedné z nich vyrazil jakýsi nepatrný roh, ale neoby�ejn� 
vzrostl k jihu i k východu i k Ozdob�. 10Vzrostl až k vojsku nebes a shodil na zem n�které z toho vojska      
i n�které z hv�zd a pošlapal je. 11Ba až k veliteli toho vojska se vyvýšil a od n�ho odebral soustavnou 
bohoslužbu a povrženo bylo sídlo jeho svatyn�, 12kdežto nad tou soustavnou bohoslužbou bylo v�rolomn� 
dáno vojsko, a by� pravdu povrhlo na zem, úsp�šn� se prosadilo.“ 
Da 7  „1V prvním roce vlády Belšasara, krále babylónského, vid�l Daniel sen, vid�ní mu prošla hlavou na jeho l�žku. 
Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal. 2Daniel �ekl: „Vid�l jsem v no�ním vid�ní, hle, �ty�i nebeské v�try rozbou�ily 
Velké mo�e. 3A z mo�e vystoupila �ty�i veliká zví�ata, odlišná jedno od druhého. 4První bylo jako lev a m�lo orlí k�ídla. 
Vid�l jsem, že mu byla k�ídla oškubána, bylo pozvednuto od zem� a postaveno na nohy jako �lov�k a dáno mu lidské 
srdce. 5Hle, další zví�e, druhé, se podobalo medv�du. Bylo postaveno tvá�í k jedné stran�. M�lo v tlam� mezi zuby t�i 
žebra a bylo mu �e�eno: ‚Vsta� a hojn� se nažer masa!‘ 6Potom jsem vid�l, hle, další zví�e bylo jako levhart a m�lo na 
h�bet� �ty�i pta�í k�ídla. Bylo to zví�e �ty�hlavé a byla mu dána vlada�ská moc. 7Potom jsem v no�ním vid�ní vid�l, hle, 
�tvrté zví�e, strašné, p�íšerné a mimo�ádn� mocné. M�lo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma 
nohama. Bylo odlišné ode všech p�edešlých zví�at a m�lo deset roh�. 8Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další 
malý roh a t�i z d�ív�jších roh� byly p�ed ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly o�i jako o�i lidské a ústa, která mluvila 
troufale. 9Vid�l jsem, že byly postaveny stolce a že usedl V�kovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako 
�istá vlna, jeho stolec – plameny ohn�, jeho kola – ho�ící ohe�. 10�eka ohnivá proudila a vycházela od n�ho, tisíce tisíc� 
sloužily jemu a desetitisíce desetitisíc� stály p�ed ním. Zasedl soud a byly otev�eny knihy. 11Tu jsem vid�l, že pro ta trou-
falá slova, která roh mluvil, vid�l jsem, že to zví�e bylo zabito, jeho t�lo zni�eno a dáno k spálení ohn�m. 12Zbylým zví�a-
t�m od�ali jejich vlada�skou moc a byl jim ponechán život do ur�ité doby a �asu. 13Vid�l jsem v no�ním vid�ní, hle,          
s nebeskými oblaky p�icházel jakoby Syn �lov�ka; došel až k V�kovitému, p�ivedli ho k n�mu. 14A byla mu dána vlada�ská 
moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé r�zných národností a jazyk�. Jeho vlada�ská moc je moc v��ná, která 
nepomine, a jeho království nebude zni�eno.“ 15M�j duch, m�j, Daniel�v, byl uvnit� své schránky zmatený a vid�ní, která 
mi prošla hlavou, m� naplnila hr�zou. 16P�istoupil jsem k jednomu z t�ch, kte�í tam stáli, a prosil jsem ho o hodnov�rný 
výklad toho všeho. �ekl mi to a oznámil mi výklad té v�ci: 17„Ta �ty�i veliká zví�ata, to �ty�i králové povstanou v zemi. 
18Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na v�ky, totiž až na v�ky v�k�.“ 19Cht�l jsem 
mít jistotu o tom �tvrtém zví�eti, které bylo odlišné ode všech ostatních a bylo mimo�ádn� strašné: m�lo železné zuby, 
bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama, 20i o deseti rozích, které m�lo na hlav�, a o dalším, 
který vyrostl a p�ed nímž t�i spadly, totiž o tom rohu, který m�l o�i a ústa mluvící troufale a jevil se v�tší než ostatní. 
21Vid�l jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a p�emáhal je, 22až p�išel V�kovitý a soud byl p�edán svatým Nejvyššího; 
nadešla doba a království dostali do držení svatí. 23�ekl toto: „�tvrté zví�e – na zemi bude �tvrté království, to se bude 
ode všech království lišit; poz�e celou zemi, podupe ji a rozdrtí. 24A deset roh� – z toho království povstane deset král�. 
Po nich povstane jiný, ten se bude od p�edchozích lišit a sesadí t�i krále. 25Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit 
svaté Nejvyššího. Bude se snažit zm�nit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do �asu a �as� a poloviny 
�asu, 26avšak zasedne soud a vlada�skou moc mu odejmou, a bude úpln� vyhlazen a zahuben. 
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