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Týden od 23. do 29. únoraLekce 9
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Od poskvrny k o išt ní
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)

Vidění zaznamenané v 8. kapitole knihy Daniel obdržel prorok v roce 548/547 př. Kr. a při-
náší důležitá upřesnění a vysvětlení soudu, který je popisován v předchozí kapitole. Na roz-
díl od vidění z Da 2. a 7. kapitoly, vidění v 8. kapitole vynechává Babylón a začíná Médo-Per-
skou říší, protože v té době již Babylón upadal a Peršané se jej jako nová světová mocnost 
chystali nahradit. Přestože podstata vidění v 7. a 8. kapitole je stejná, dochází v Da 8 ke změně 
jazyka a symbolů, protože se velmi jasně zaměřuje na jednotlivé charakteristiky nebeské 
svatyně a na její očištění v souvislosti s nebeským dnem smíření. Zatímco Da 7 hovoří o za-
sedání nebeského soudu a o tom, že Syn člověka obdrží království, Da 8 ukazuje na očištění 
(ospravedlnění) nebeské svatyně. Jak naznačuje podobnost mezi těmito dvěma kapitolami, 
očištění nebeské svatyně popsané v Da 8 je v souladu se scénou soudu v sedmé kapitole.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Beran a kozel- Růst malého rohu- Útok na svatyni- Očistění svatyně- Prorocký časový plán- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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BERAN A KOZEL
3Pozvedl jsem o i a spat il jsem, hle, jeden beran stál p ed ekou a m l dva rohy. Ty rohy byly ve-
liké, 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. (Da 8,3–7)

Osobní studium
Přečti si osmou kapitolu knihy Daniel. Jak 
rozumíš tomuto vidění a v čem vidíš podob-
nost s Da 2 a 7?

Podobně jako v druhé a sedmé kapitole, 
i osmá kapitola přináší vidění o vzestupu 
a pádu království. Da 8 však používá odliš-
nou symboliku, která přímo souvisí s Boží 
svatyní. Objevují se zde symboly berana 
a kozla, které jsou úzce propojeny s obřa-
dy dne smíření, který pro starověký Izrael 
představoval čas soudu. Berani a kozli byli 
součástí obětní služby ve svatyni, ale jen bě-
hem dne smíření současně. Jestliže se v Da 8 
objevují právě tato dvě zvířata, vyvolávají 
představu dne smíření, na který se kapitola 
zaměřuje.

Daniel ve vidění sledoval berana, kte-
rý trkal svými rohy na tři světové stra-
ny – k moři, na sever a na jih. Agresivní po-
hyb do tří stran naznačuje rozpínání této 
mocnosti: „Žádné zvíře před ním neobstálo 

a nikdo nic nevyprostil z jeho moci. Dělal, 
co se mu zlíbilo, a vzmohl se.“ (Da 8,4) Jak vy-
světluje anděl, beran se dvěma rohy předsta-
vuje Médo-Perskou říši (Da 8,20) a světové 
strany mohou odkazovat na tři říše, které si 
tato světová mocnost podmanila.

Pak se na scéně zjevuje kozel s velkým 
rohem, který podle vyjádření samotného 
biblického textu představuje Řecko pod ve-
dením Alexandra Velikého (Da 8,21). Skuteč-
nost, že kozel přicházel „na celou zemi, ale 
země se nedotýkal“ (Da 8,5), naznačuje jeho 
rychlý pohyb. Tato symbolika je v souladu 
s rychlým postupem Alexandra a jeho vojsk 
při dobývání nových území. Da 7 předsta-
vuje Řecko symbolem okřídleného levhar-
ta. Proroctví také ukazuje, že když „byl [ko-
zel] na vrcholu moci, zlomil se ten velký roh 
a místo něho vyrostly čtyři nápadné rohy“ 
(Da 8,8), které se rozrostly do čtyř světových 
stran. Toto proroctví se naplnilo po smrti 
Alexandra, když bylo jeho království rozdě-
leno mezi jeho čtyři generály.

Symbolické obrazy osmé kapitoly popisují d jiny jako dlouhodobý boj, a to p edevším 
v duchovní oblasti (proto jsou použity obrazy z bohoslužebného systému). Jak tento „du-
chovní boj“ vnímáš a prožíváš ve svém osobním život ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění
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Zvýraznění
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Zvýraznění
1V třetím roce kralování krále Belšasara ukázalo se mně, Danielovi, vidění, po onom, které se mi ukázalo na počátku.2Viděl jsem ve vidění – byl jsem ve vidění na hradě Šúšanu v élamské krajině – viděl jsem tedy ve vidění, že jsem u řeky Úlaje:3Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jeden beran stál před řekou a měl dva rohy. Ty rohy byly veliké, jeden však byl větší než druhý; větší vyrostl jako poslední.4Viděl jsem berana trkat směrem k moři, na sever a na jih. Žádné zvíře před ním neobstálo a nikdo nic nevyprostil z jeho moci. Dělal, co se mu zlíbilo, a vzmohl se.5Pozoroval jsem, a hle, ze západu přicházel kozel na celou zemi, ale země se nedotýkal. Ten kozel měl mezi očima nápadný roh.6Přišel až k dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát nad řekou. Přiběhl k němu silně rozzuřen.7Viděl jsem, že dostihl berana, rozlíceně do něho vrazil a zlomil mu oba rohy a beran neměl 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 něho vyrostly čtyři nápadné rohy do čtyř nebeských větrů.9Z jednoho z nich vyrazil jeden maličký 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 část toho zástupu, totiž hvězd, a rozšlapal je.11Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně.12Zástup byl sveden ke vzpouře proti každodenní oběti. Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil.13Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal: „Jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu?“14Řekl mi: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“15Když jsem já, Daniel, uviděl to vidění a snažil se mu porozumět, hle, postavil se naproti mně kdosi podobný muži16a uslyšel jsem nad Úlajem lidský hlas, který takto volal: „Gabrieli, vysvětli mu to vidění.“17Přišel tedy tam, kde jsem stál; zatímco přicházel, byl jsem ohromen a padl jsem tváří k zemi . Řekl mi: „Pochop, lidský synu, že to vidění se týká doby konce.“18Když se mnou mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří na zemi. Dotkl se mě a postavil mě na mé místo.19Řekl: „Hle, sdělím ti, co se stane v posledním hrozném hněvu, neboť se to týká konce času.20Dvourohý beran, kterého jsi viděl, jsou králové médští a perští.21Chlupatý kozel je král řecký a veliký roh, který měl mezi očima, je první král.22To, že se roh zlomil a místo něho vyvstaly čtyři, znamená , že vyvstanou čtyři království z toho pronároda, ale nebudou mít jeho sílu.23Ke konci jejich kralování, až se naplní míra vzpurných, povstane král nestoudný, který bude rozumět hádankám.24Bude zdatný svou silou, a nejen svou silou, bude přinášet neobyčejnou zkázu a jeho konání bude provázet zdar. Uvrhne do zkázy zdatné a lid svatých.25Obezřetně a se zdarem bude jeho ruka lstivě jednat ; ve svém srdci se bude vypínat, nerušeně uvrhne do zkázy mnohé. Postaví se proti Veliteli velitelů, avšak bude zlomen bez zásahu ruky.26Vidění o večerech a jitrech, jak ti bylo pověděno, je pravdivé. Ty pak podrž to vidění v tajnosti, neboť se uskuteční za mnoho dnů.“27Já, Daniel, jsem zůstal bez sebe a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Pak jsem vstal a konal své povolání u krále. Žasl jsem nad tím viděním, ale nikdo to nechápal.
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R ST MALÉHO ROHU
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 8,8–12; SP)

Osobní studium
Pozorně uvažuj o úvodních verších. Kte-
rým směrem se pohybuje malý roh? Proč 
je to důležité pro pochopení významu pro-
roctví?

Po popsání čtyř rohů, které se rozrost-
ly do všech směrů, pokračuje biblický text 
konstatováním, že z jednoho z nich povstal 
malý roh. Otázkou je, zda tento roh povstává 
z jednoho ze čtyř rohů představujících čtyři 
Alexandrovy generály (ČEP) nebo z jedné 
ze čtyř světových stran (ČSP). Gramatic-
ká struktura textu v původním jazyce na-
značuje, že tento roh vyrůstá z jednoho ze 
čtyř nebeských větrů, tedy z jedné ze čtyř 
světových stran. A protože nová mocnost 
povstává po Řecku, představuje tento roh 
Řím – nejprve pohanský a později papež-
ský. „Malý roh představuje Řím v obou jeho 
fázích – pohanské i papežské. Daniel viděl 
nejprve Řím pohanský, kdy reprezentován 
císaři bojoval proti židovskému národu a ra-
nému křesťanství, a pak v jeho papežské 
fázi, která pokračuje až do našich dnů a dále 
do budoucna.“ (4BC 841) 

Podle biblického textu se malý roh pohy-
boval nejprve horizontálně a „neobyčejně 

vzrostl k jihu i k východu i k Ozdobě“, tedy 
k Palestině (Da 8,9; ČSP). Tyto tři směry od-
povídají třem největším oblastem, které se 
dostaly pod nadvládu Říma.

Když se malý roh stává hlavní postavou 
vidění, detailní pozornost se soustřeďu-
je na jeho vertikální rozmach. V této sou-
vislosti je třeba poznamenat, že malý roh 
z Da 8 má velmi podobné charakteristiky 
jako malý roh z Da 7: (1) Oba rohy jsou ze 
začátku malé (Da 7,8 a Da 8,8). (2) Oba rohy 
rostou a stanou se velkými a mohutnými 
(Da 7,20 a Da 8,9). (3) Oba rohy se chovají zle 
a pronásledují (Da 7,21.25 a Da 8,10.24). (4) Oba 
malé rohy se rouhají a vyvyšují sama sebe 
(Da 7,8.20.25 a Da 8,10.11.25). (5) Oba útočí 
na Boží lid (Da 7,25 a Da 8,24). (6) Oba dělají něco, 
co je vymezeno prorockým časem (Da 7,25 
a Da 8,13.14). (7) Oba malé rohy rostou až 
do doby konce (Da 7,25.26 a Da 8,17.19). (8) Oba 
malé rohy jsou zničeny nadpřirozeným zása-
hem (Da 7,11.26 a Da 8,25). Protože malý roh 
z Da 7 představuje papežství, i růst malého 
rohu směrem vzhůru v Da 8 musí předsta-
vovat tu samou mocnost. A proto stejně jako 
v druhé a sedmé kapitole, je i v osmé kapitole 
závěrečná mocnost Řím v obou jeho fázích – 
pohanské i papežské.

V em podle tebe spo ívá nejv tší nebezpe í aktivit malého rohu? Jaký dopad mohou mít 
na osobní duchovní život lov ka?

Aplikace
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Zvýraznění
1V prvním roce vlády Belšasara, krále babylónského, viděl Daniel sen, vidění mu prošla hlavou na jeho lůžku. Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal.2Daniel řekl: „Viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři nebeské větry rozbouřily Velké moře.3A z moře vystoupila čtyři veliká zvířata, odlišná jedno od druhého.4První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno mu lidské srdce.5Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně. Mělo v tlamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno: ‚Vstaň a hojně se nažer masa!‘6Potom jsem viděl, hle, další zvíře bylo jako levhart a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc.7Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo deset rohů.8Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale.9Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň.10Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.11Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm.12Zbylým zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času.13Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.14A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“15Můj duch, můj, Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou.16Přistoupil jsem k jednomu z těch, kteří tam stáli, a prosil jsem ho o hodnověrný výklad toho všeho. Řekl mi to a oznámil mi výklad té věci:17„Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové povstanou v zemi.18Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž až na věky věků.“19Chtěl jsem mít jistotu o tom čtvrtém zvířeti, které bylo odlišné ode všech ostatních a bylo mimořádně strašné: mělo železné zuby, bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama,20i o deseti rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní.21Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,22až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení svatí.23Řekl toto: „Čtvrté zvíře – na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit; pozře celou zemi, podupe ji a rozdrtí.24A deset rohů – z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále.25Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času,26avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben.27Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci ho budou uctívat a poslouchat.“28Zde končí to slovo. Já, Daniel, jsem se velice zhrozil těch myšlenek, barva mé tváře se změnila, ale to slovo jsem uchoval ve svém srdci.
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ÚTOK NA SVATYNI
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 i-
lo se mu, co inil. (Da 8,10–12)

Osobní studium
Jak je v úvodních verších popsáno chování 
malého rohu? Co bylo podle tebe jeho moti-
vací a jak se mu v jeho snaze dařilo?

Ve verši Da 8 ,10 vidíme, že malý roh 
na duchovní úrovni napodobuje úsilí stavi-
telů věže v Babylóně (Gn 11,4). Slova „zástu-
py“ a „hvězdy“ jsou ve Starém zákoně často 
použita k označení Božího lidu. Izraelité 
jsou označeni také jako Hospodinovy   zá-
stupy (Ex 12,41). Daniel připodobňuje věrný 
Boží lid ke hvězdám (Da 12,3). Činnost malé-
mu rohu není tedy namířena proti andělům 
a nepadlým bytostem, ale jde o pronásle-
dování Božího lidu, který má v nebesích 
svou vlast („máme občanství v nebesích“; 
Fp 3,20). Toto proroctví naplňuje papežský 
Řím, který po staletí pronásledoval věrný 
 Boží lid. 

Verš 11 hovoří o „veliteli“, který se na ji-
ných místech knihy Daniel nazývá také „po-
mazaný vévoda“ (Da 9,25); „ochránce Míkael“ 
(Da 10,21; 12,1). Taková označení se nemohou 
vztahovat na nikoho jiného   než na Kris-
ta. Ježíš Kristus je knížetem výše zmíně-
ných „zástupů“ a naším Veleknězem v nebe-
sích. Náboženský systém, který představuje 

papežství, se pokouší zatemnit a nahradit 
kněžskou roli Ježíše Krista.

V Da 8,11 se také mluví o „každodenní“ 
(ČEP) nebo jinak přeloženo „soustavné“ (ČSP) 
oběti, která připomíná to, co se odehrávalo 
v pozemské svatyni, včetně různých součástí 
služby ve svatyni, mezi které patřily i oběti 
a služba smíření. Prostřednictvím těchto 
úkonů hříšníci získávali ujištění o odpuštění 
a problém hříchu se dále řešil ve svatyni. Po-
zemský obětní systém odkazoval na Kris-
tovu službu smíření v nebeské svatyni. Jak 
předpovídá proroctví, papežství nahradilo 
(nebo se alespoň pokoušelo nahradit) Kristo-
vu službu smíření službou kněží. Prostřed-
nictvím této falešné bohoslužby malý roh od-
stranil Kristovu službu smíření a symbolicky 
„rozvrátil“ Kristovu svatyni.

„Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co či-
nil.“ (Da 8,12) Ježíš o sobě mluví jako o „pravdě“ 
(J 14,6) a poukazuje na slovo Boží jako na „prav-
du“ (J 17,17). V protikladu k tomu papežství za-
kazovalo překládání a rozšiřování Bible mezi 
prosté lidi, mělo monopol na výklad Písma 
a tradici postavilo na jednu úroveň s Božím 
slovem. Ve skutečnosti však používá tradici 
jako svrchované pravidlo víry a pokládá ji 
prakticky za důležitější než Písmo.

Pro  je poznání biblické pravdy tak d ležité? Jak souvisejí správné „informace“ s osobním 
duchovním životem? V em spo ívá hlavní rozdíl mezi pravdou Písma a lidskou tradicí?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“

-jcHB
Zvýraznění
Když uplynulo čtyři sta třicet let, přesně na den vyšly všechny Hospodinovy zástupy z egyptské země.

-jcHB
Zvýraznění
3Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.

-jcHB
Zvýraznění
Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to svízelné doby.

-jcHB
Zvýraznění
Zajisté, oznámím ti, co je zapsáno ve spisu pravdy. Není nikoho, kdo by mi dodával sílu v těch věcech, kromě vašeho ochránce Míkaela.“

-jcHB
Zvýraznění
1„V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.

-jcHB
Zvýraznění
Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

-jcHB
Zvýraznění
Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
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O IŠT NÍ SVATYN
ekl mi: „Až po dvou tisících a t ech stech ve erech a jitrech dojde svatyn  spravedlnosti.“ 

(Da 8,14; EP)
A ekl mi: „Až do ve era i jitra dvoutisícího t ístého, a napravena bude svatyn .“ (Da 8,14; SP)

Osobní studium
Pokus se vlastními slovy vyjádřit, o čem se 
v úvodním verši mluví. Jak tomuto textu 
rozumíš?

Po zničujícím útoku malého rohu zazní-
vá zpráva, že svatyně bude očištěna, na-
pravena, dojde spravedlnosti. Abychom 
správně pochopili toto poselství, musíme si 
uvědomit, že tato událost, zmíněná ve ver-
ši Da 8,14, odpovídá scéně soudu popsané 
v textu Da 7,9–14. A jelikož tento soud se 
odehrává v nebesích, i svatyně se musí na-
cházet v nebesích. A zatímco Da 7 popisuje 
Boží zásah a vztah k lidským záležitostem 
z právního pohledu, Da 8 popisuje stejné 
události z pohledu svatyně.

Pozemská svatyně byla vytvořena podle 
vzoru nebeské svatyně a měla zobrazovat 
základní principy plánu spasení. Každý den 
hříšníci přinášeli své oběti do svatyně a při-
jímali odpuštění vyznaných hříchů. Jejich 
hříchy byly v určitém smyslu přeneseny 
do svatyně. Důsledkem toho bylo, že svatyně 
byla znečištěná, „infikovaná“ hříchem. Pro-

to byl nutný pravidelný proces očišťování, 
kterým se měla svatyně zbavit přenesených 
hříchů. Tento úkon se nazýval den smíření 
a odehrával se jednou za rok (Lv 16).

Proč by měla být „očištěna“ nebo „napra-
vena“ nebeská svatyně? Analogicky může-
me říci, že vyznané hříchy těch, co přijali 
Ježíše, byly „přeneseny“ do nebeské svatyně, 
podobně jako byly hříchy kajících hříšníků 
přeneseny do pozemské svatyně. Během 
dne smíření bylo zabito mnoho zvířat, která 
symbolizovala budoucí Ježíšovu smrt. To 
byl způsob, jak mohl hříšník obstát v den 
smíření.

A podobně, jak se tento proces odehrával 
během pozemského dne smíření, kdy byla 
očištěna svatyně, se měl uskutečnit v ne-
beské svatyni mnohem důležitější proces, 
protože jedině Kristova krev nás může očis-
tit v den soudu. Očištění svatyně popsané 
ve verši Da 8,14 je nebeskou obdobou po-
zemské služby ve svatyni, jejímž základním 
poselstvím je: jako hříšníci potřebujeme 
krev Mesiáše, aby nám mohly být odpuště-
ny hříchy a mohli jsme obstát v den soudu. 

P e ti si text Žd 9,23–28. Jak tyto verše popisují spasení, které máme v Ježíši prost ednic-
tvím jeho ob ti za nás?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
9Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň.10Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.11Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm.12Zbylým zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času.13Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.14A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“

-jcHB
Zvýraznění
23To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem; nebeské věci samy však vyžadují vzácnějších obětí.24Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělaly jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří.25Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok s cizí krví vchází do svatyně;26jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sňal hřích.27A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud,28tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.
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PROROCKÝ ASOVÝ PLÁN
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.“ 
(Da 8,13.14)

Osobní studium
Uvažuj o verši Da 8,13. Jaká otázka zde za-
znívá? Jak nám pomáhá pochopit odpověď, 
která se nachází v následujícím verši?

Jaké časové období představuje zmíně-
ných dva tisíce tři sta večerů a jiter? Musíme 
si všimnout, že když Daniel viděl berana 
a kozla, po kterých následoval popis hroz-
ných činů malého rohu, zaznívá ve vidění 
otázka zaznamenána ve 13. verši. Tato otáz-
ka se soustředí především na to, jak dlouho 
bude trvat období popsané ve vidění a co se 
stane na konci prorockého období. Zmíněné 
období nemůže být omezeno pouze na časo-
vý úsek, během kterého řádí malý roh. Vý-
raz vidění se v tomto kontextu týká vše-
ho – od zjevení berana až po činnost malého 
rohu. Musí tedy jít o dlouhé období, které 
popisuje skutečný historický časový úsek.

Na otázku „Jak dlouho bude platit vidě-
ní...?“ (Beran [Médo-Persie], kozel [Řecko] 
a malý roh [Řím – pohanský i papežský]), 

další nebeská bytost odpovídá: „Řekl mi: „Až 
po dvou tisících a třech stech večerech a jit-
rech dojde svatyně spravedlnosti.“ (Da 8,14) 
Jak jsme již uvedli, toto období je tak dlouhé, 
protože začíná za vlády Médo-Perské říše, 
pokračuje během nadvlády Řecka a pohan-
ského a papežského Říma, což představuje 
tisíce let. Podle výkladové metody, kterou 
jsme v první lekci označili jako historiciz-
mus, je třeba toto prorocké období počítat 
podle principu den za rok. To znamená, že 
2 300 večerů a jiter představuje časové ob-
dobí 2 300 let. Pokud bychom toto období 
vykládali doslovně, představovalo by to jen 
něco více než šest let, což je mimořádně krát-
ký čas na to, aby se uskutečnily všechny 
události popsané ve vidění. Je tedy třeba 
použít princip den za rok.

V osmé kapitole však nenacházíme do-
statek informací, které by nám ukázaly, kdy 
vedené časové období začíná. Tyto důležité 
údaje přináší devátá kapitola knihy Daniel 
(lekce na příští týden).

Prorocké období 2 300 let, o kterém se hovo í v tomto vid ní, p edstavuje nejdelší proroc-
ký as uvedený v Písmu. Jen si to p edstav – 2 300 let! Je to velmi dlouhý as, zvláš  když to 
porovnáme se sou asnou pr m rnou délkou života lov ka. Jak ti tento kontrast pomáhá 
pochopit, co znamená mít trp livost p i našem o ekávání záv re ných událostí?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Následující tabulka shrnuje to, co jsme dosud studovali v souvislosti s posloupností krá-

lovství popsaných v 2., 7. a 8. kapitole. Co se z uvedeného dá zjistit o očištění svatyně?

Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8

Babylón Babylón –––––
Médo-Persie Médo-Persie Médo-Persie
Řecko Řecko Řecko
pohanský Řím pohanský Řím pohanský Řím
papežský Řím papežský Řím papežský Řím
––––– soud v nebesích očištění svatyně
druhý příchod druhý příchod druhý příchod
kámen utržený bez zásahu rukou svatí dostávají království zničení bez zásahu rukou

Jak můžeme vidět, mezi těmito třemi kapitolami existují jasné paralely. V souladu jsou 
nejen jednotlivá království. Paralelu můžeme vidět i mezi scénou soudu v Da 7 (která se ob-
jevuje po období 1 260 let existence pohanského Říma [538–1798]) a očištěním svatyně, které 
se v Da 8 také objevuje až po vládě Říma. Jinými slovy, nebeský soud v Da 7 (soud, který vede 
ke konci světa) je toutéž událostí jako očištění svatyně v Da 8. V těchto dvou kapitolách se 
tedy nacházejí dvě různá zobrazení téže události. V obou případech se daná událost odehrá-
vá 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 udá-

lostí 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 mocností 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?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________
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Zvýraznění
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Zvýraznění
8Kozel se velice vzmohl. Když byl na vrcholu moci, zlomil se ten velký roh a místo něho vyrostly čtyři nápadné rohy do čtyř nebeských větrů.9Z jednoho z nich vyrazil jeden maličký 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 část toho zástupu, totiž hvězd, a rozšlapal je.11Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně.12Zástup byl sveden ke vzpouře proti každodenní oběti. Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil.

-jcHB
Zvýraznění
23Ke konci jejich kralování, až se naplní míra vzpurných, povstane král nestoudný, který bude rozumět hádankám.24Bude zdatný svou silou, a nejen svou silou, bude přinášet neobyčejnou zkázu a jeho konání bude provázet zdar. Uvrhne do zkázy zdatné a lid svatých.25Obezřetně a se zdarem bude jeho ruka lstivě jednat ; ve svém srdci se bude vypínat, nerušeně uvrhne do zkázy mnohé. Postaví se proti Veliteli velitelů, avšak bude zlomen bez zásahu ruky.




