
 

 

 

 
                                    

�  1    1 

  JERRY  

Od zápasu k vít�zství 

Pr�vodce studiem BIBLE I.Q2020 - verše         

Od zápasu k vít�zství Týden od 08.03. do 14.03. 

 

� Texty na tento týden – Daniel 10 
 

� Základní verš 
„�ekl: ‚Neboj se, muži vzácný, pokoj tob�! Vzchop se, vzchop se!‘“ (Da 10:19) 
 

   Desátá kapitola knihy Daniel p�edstavuje záv�re�né vid�ní, které pokra�uje i v kapitolách jedenáct            

a dvanáct. Na za�átku se dozvídáme, že toto vid�ní se týká „velké strasti“ (Da 10,1), „velkého boje“ (B21), 

je „o velikém vále�ném tažení“ (�SP). Zatímco Da 11 dopl�uje n�které detaily tohoto konfliktu, Da 10 

ukazuje jeho duchovní rozm�r a zjevuje, že na pozadí pozemských zápas� zu�í duchovní konflikt vesmír-

ných rozm�r�. P�i studiu desáté kapitoly uvidíme, že když se modlíme, zapojujeme se do tohoto vesmírného 

konfliktu zp�sobem, který má nedozírné d�sledky. V našem zápase však nejsme sami. Ježíš bojuje proti 

satanovi v náš prosp�ch. Budeme sv�dky toho, že záv�re�ný zápas, jehož jsme sou�ástí, není bojem proti 

pozemským, lidským silám, ale proti silám temnoty. 

   Podstatu tohoto konfliktu shrnul apoštol Pavel n�kolik století po Danielovi: „Nevedeme sv�j boj proti 

lidským nep�átel�m, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento v�k tmy, proti nadzemským 

duch�m zla.“ (Ef 6,12) Náš úsp�ch v tomto konfliktu závisí na Ježíši Kristu, který porazil satana na k�íži. 
 

� Týden ve zkratce: 
- A op�t p�st a modlitba 
- Muž ve ln�ném od�vu 
- Dotek and�la 
- Velký boj 
- Vít�zný Míkael 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 8. b�ezna – A op�t p�st a modlitba 
Da 10:1-3  „1V t�etím roce vlády Kýra, krále perského, bylo Danielovi, který byl pojmenován Beltšasar, 
zjeveno slovo. A to slovo je pravdivé; týká se velké strasti. Pochopil to slovo. Pochopení mu bylo dáno ve 
vid�ní. 2V t�ch dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé t�i týdny. 3Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno 
jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí až do uplynutí celých t�í týdn�.“ 
Ezd 4:1-5  „1Když Judovi a Benjamínovi protivníci uslyšeli, že synové p�esídlenc� budují chrám Hospodinu, Bohu Izrae-

le, 2dostavili se k Zerubábelovi a k p�edstavitel�m rod� s návrhem: „Budeme stav�t s vámi, nebo� se dotazujeme vašeho 

Boha stejn� jako vy. Ob�tujeme mu ode dn� asyrského krále Esarchadóna, který nás sem p�esídlil.“ 3Ale Zerubábel        

a Jéšua i ostatní p�edstavitelé izraelských rod� jim odpov�d�li: „Vy s námi nem�žete stav�t d�m našeho Boha. Hospodi-

nu, Bohu Izraele, budeme stav�t my sami, jak nám p�ikázal král Kýros, král perský!“ 4Lid zem� bral odvahu judskému 

lidu a pohr�žkami jej odrazoval od stavby. 5Podpláceli proti nim rádce, aby rušili jejich plány, po všechny dny perského 

krále Kýra až do kralování perského krále Dareia.“ 
Jb 42:10  „Hospodin také zm�nil Jób�v úd�l, poté co se modlil za své p�átele, a dal mu všeho dvojnásob, než míval.“ 
Ef 6:18  „V každý �as se v Duchu svatém modlete a proste, bd�te na modlitbách a vytrvale se p�imlouvejte za všechny 

bratry i za mne.“ 

Da 10:12  „Neboj se, Danieli, nebo� od prvního dne, kdy ses rozhodl porozum�t a poko�it se p�ed svým Bohem, byla tvá 

slova vyslyšena, a já jsem proto p�išel.“ 
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PÁ 13. b�ezna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „...Archand�l Gabriel t�i týdny zápasil se silami zla, které bránily vliv�m p�sobícím na Kýrovu mysl. ... 

Vít�zství bylo nakonec vybojováno; mocnosti zla byly po dobu vlády krále Kýra a jeho syna Kambýsa 

drženy pod kontrolou.“ (PK 571.572; OSU 214) 

   „Jak velkou �est Danielovi prokázal Majestát nebes! Povzbudil a uklidnil svého chv�jícího se služebníka   

a ujistil ho, že jeho modlitby nebesa vyslyšela. Jako odpov�� na Danielovu vroucí modlitbu byl poslán 

and�l Gabriel, aby ovlivnil srdce perského krále. T�i týdny odolával vládce �íše vlivu Božího Ducha, a�koli 

se Daniel postil a modlil. Ale nakonec p�ichází nebeský Kníže, archand�l Míkael, aby v odpov�� na Danie-

lovu modlitbu obrátil srdce tvrdohlavého krále a p�ivedl ho k jasnému rozhodnutí a �inu.“ (SL 51) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. P�estože nejsme první, kdo b�hem d�jin k�es�anství pochopil, že na pozadí lidských d�jin probíhá „velký 

spor“, zastáváme názor, že celý vesmír je sou�ástí obrovského zápasu mezi Kristem a satanem. Jsme p�e-

sv�d�eni, že sou�ástí tohoto zápasu je každá lidská bytost. Dokonce i lidé, kte�í nejsou v��ící, mluví o ja-

kémsi zápasu, který probíhá kolem nás, a my jsme jeho sou�ástí. Jaká je vaše zkušenost s realitou velkého 

sporu? Jak se projevila ve vašem život�? Co z vaší zkušenosti m�že pomoci ostatním, kte�í se také potýkají   

s r�znými obtížemi? 
 

2. P�e�t�te si text Ef 6,10–18. Všimn�te si vojenských obraz�, které Pavel používá. Jaké „rady do boje“ zde 

nacházíte pro ty, kte�í jsou sou�ástí velkého sporu? 
Ef 6:10-18  „10A tak, brat�í, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. 11Oble�te plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat 

�áblovým svod�m. 12Nevedeme sv�j boj proti lidským nep�átel�m, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento 

v�k tmy, proti nadzemským duch�m zla. 13Proto vezm�te na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na 

odpor, všechno p�ekonat a obstát. 14St�jte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrn�ni pancí�em spravedlnosti, 15obuti     

k pohotové služb� evangeliu pokoje‘ 16a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé st�ely toho Zlého. 
17P�ijm�te také ‚p�ilbu spasení‘ a ‚me� Ducha, jímž je slovo Boží‘. 18V každý �as se v Duchu svatém modlete a proste, 

bd�te na modlitbách a vytrvale se p�imlouvejte za všechny bratry i za mne.“ 
 

3. Ve verši Da 10,11 je Daniel podruhé (poprvé v Da 9,23) osloven jako iš chamudot neboli „vzácný muž“ 

(„drahý“ B21; „p�evzácný“ 	SP). Jak na vás p�sobí toto d�v�rné oslovení, které vyjad�uje velmi dojemné 

spojení mezi nebesy a zemí? Jakou nad�ji dává i nám? 
Da 10:11  „Muž mi �ekl: „Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tob� budu mluvit. St�j na svém míst�. Jsem poslán 

k tob�.“ Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chv�l jsem se.“ 
Da 9:23  „Prve p�i tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já jsem p�išel, abych ti je oznámil, nebo� jsi vzácný Bohu . 

Pochop to slovo a rozum�j vid�ní.“ 
 

� 
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7hle, p�ivedu na tebe cizí, kruté pronárody; na krásu tvé moudrosti vytasí své me�e, znesv�tí tvou skv�lost. 8Spustí t� do 

jámy, zem�eš smrtí skolených v srdci mo�í. 9Budeš ješt� prohlašovat: ‚Jsem B�h,‘ p�ed tím, kdo t� zabije? Jsi �lov�k, a ne 

B�h, jsi v rukou t�ch, kdo t� skolí. 10Zem�eš smrtí neob�ezanc�, rukou cizák�. Já jsem promluvil, je výrok Panovníka 

Hospodina.“ 11I stalo se ke mn� slovo Hospodinovo: 12„Lidský synu, za�ni žalozp�v nad týrským králem. Zap�j o n�m: 

Toto praví Panovník Hospodin: Byl jsi v�rným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. 13Byl jsi v Edenu, 

zahrad� Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, mala-

chitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly p�ipraveny v den, kdy jsi byl stvo�en. 14Byl jsi 

zá�ivý cherub ochránce, k tomu jsem t� ur�il, pobýval jsi na svaté ho�e Boží, procházel ses uprost�ed ohnivých kamen�, 
15na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvo�ení, dokud se v tob� nenašla podlost. 16Pro množství tvých ob-

chod� se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zh�ešil. I skolím t�, srazím z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím t� zpro-

st�edka ohnivých kamen�. 17Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skv�lost jsi zkazil svoji moudrost, 

svrhnu t� k zemi, dám t� za podívanou král�m. 18Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchod� jsi znesv�til své 

svatyn�. Zp�sobím, že z tvého st�edu vyšlehne ohe� a stráví t�, pohodím t� na zem jako popel p�ed o�ima všech, kdo t� 

spat�í. 19Všude mezi lidmi, kde t� znají, strnou nad tebou v úd�su, staneš se odstrašujícím p�íkladem, zanikneš nav�ky.“ 
20I stalo se ke mn� slovo Hospodinovo: 21„Lidský synu, postav se proti Sidónu a prorokuj proti n�mu. 22�ekni: Toto praví 

Panovník Hospodin: Jsem proti tob�, Sidóne, a budu oslaven v tvém st�edu. I poznají, že já jsem Hospodin; až v n�m 

vykonám soudy, budu v n�m posv�cen. 23Sešlu na n�j mor, krev do jeho ulic, budou uprost�ed n�ho padat skolení, me� na 

n�j dolehne ze všech stran. I poznají, že já jsem Hospodin.“ 24„D�m izraelský už nebude mít zhoubný trn, trní sužující ze 

všech stran kolkolem ty, kdo jím pohrdají. I poznají, že já jsem Panovník Hospodin.“ 25Toto praví Panovník Hospodin: 

„Shromáždím d�m izraelský z národ�, mezi kterými jsou rozptýleni, a budu mezi nimi posv�cen p�ed o�ima pronárod�. 

Budou bydlet ve své zemi, kterou jsem dal Jákobovi, svému služebníku. 26Budou v ní bydlet bezpe�n�, postaví si domy, 

vysadí vinice, bezpe�n� budou bydlet, až vykonám soudy nade všemi sousedy kolem, kte�í jimi pohrdají. I poznají, že já 

jsem Hospodin, jejich B�h.““ 
 

�T .12 b�ezna – Vít�zný Míkael 
Ko 2:15  „Tak odzbrojil a ve�ejn� odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vít�zství.“  
� 8:37-39  „37Ale v tom ve všem slavn� vít�zíme mocí toho, který si nás zamiloval. 38Jsem jist, že ani smrt 
ani život, ani and�lé ani mocnosti, ani p�ítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, 39ani výšiny ani hlubi-
ny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odlou�it od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem 
Pánu.“ 
Da 7:13  „Vid�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.“ 
Da 8:11  „Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní ob�� a rozvrátil p�íbytek jeho svatyn�.“ 
Da 10:13  „Avšak ochránce perského království stál proti mn� po jedenadvacet dní. Dokud mi nep�išel na pomoc Míkael, 

jeden z p�edních ochránc�, z�stal jsem tam u perských král�.“ 
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.“ 
Ju 1:9  „A p�ece sám archand�l Michael, když se p�el s �áblem o Mojžíšovo t�lo, neosm�lil se vynést nad ním zatracující 

soud, ale �ekl: Potrestej t� Hospodin.“ 
Zj 12:7.8  „7A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho and�lé se utkali s drakem. 8Drak i jeho and�lé bojovali, ale nezvít�-

zili, a nebylo již pro n� místa v nebi.“ 
Ko 2:15  „Tak odzbrojil a ve�ejn� odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vít�zství.“ 
� 8:37-39  „37Ale v tom ve všem slavn� vít�zíme mocí toho, který si nás zamiloval. 38Jsem jist, že ani smrt ani život, ani 

and�lé ani mocnosti, ani p�ítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, 39ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém 

tvorstvu nedokáže nás odlou�it od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ 
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PO 9. b�ezna – Muž ve ln�ném od�vu 
Da 10:4-9  „4Dvacátého �tvrtého dne prvního m�síce jsem byl na b�ehu veliké �eky zvané Chidekel. 
5Pozvedl jsem o�i a spat�il jsem, hle, jakýsi muž oble�ený ve ln�ném od�vu. Na bedrech m�l pás z t�pyti-
vého zlata z Úfazu. 6T�lo m�l jako chrysolit, tvá� jako blesk, o�i jako ho�ící pochodn�, paže a nohy jako 
lesknoucí se bronz a zvuk jeho slov byl jako hrozný hluk. 7Já, Daniel, jsem to vid�ní vid�l sám. Muži, 
kte�í byli se mnou, žádné vid�ní nevid�li, ale padlo na n� veliké zd�šení a uprchli do úkrytu. 8Z�stal jsem 
sám a vid�l jsem to veliké vid�ní, ale nez�stala ve mn� síla. Velebnost mé tvá�e se zm�nila a byla zcela 
porušena; nezachoval jsem si sílu. 9Slyšel jsem zvuk jeho slov, a jak jsem zvuk jeho slov uslyšel, p�išly na 
m� mrákoty a padl jsem na tvá�, totiž tvá�í na zem.“ 
Da 7:13  „Vid�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.“ 
Lv 16:4  „Oblékne si svatou ln�nou suknici, pod ní bude mít na t�le ln�né spodky, p�epáše se ln�nou šerpou a ovine si 

ln�ný turban. Je to svaté roucho. Celý se omyje vodou, než je oblékne.“ 
Da 8:11  „Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní ob�� a rozvrátil p�íbytek jeho svatyn�.“ 
Joz 5:13-15  „13Když byl Jozue u Jericha, rozhlédl se, a hle, naproti n�mu stojí muž a má v ruce tasený me�. Jozue šel     

k n�mu a zeptal se ho: „ Pat�íš k nám nebo k našim protivník�m?“ 14Odv�til: „Nikoli. Jsem velitel Hospodinova zástupu, 

práv� jsem p�išel.“ I padl Jozue tvá�í k zemi, klan�l se a otázal se: „Jaký rozkaz má m�j pán pro svého služebníka?“ 
15Velitel Hospodinova zástupu Jozuovi odpov�d�l: „Zuj si z nohou opánky, nebo� místo, na n�mž stojíš, je svaté.“ A Jozue 

tak u�inil.“ 

Zj 1:12-18  „12Obrátil jsem se, abych vid�l, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spat�il jsem sedm zlatých svícn�; 
13uprost�ed t�ch svícn� n�kdo jako Syn �lov�ka, od�ný �ízou až na zem, a na prsou zlatý pás. 14Jeho hlava a vlasy b�lost-

né jako sn�hobílá vlna, jeho o�i jako plamen ohn�; 15jeho nohy podobné kovu p�etavenému ve výhni a jeho hlas jako 

hukot p�íboje. 16V pravici držel sedm hv�zd a z jeho úst vycházel ostrý dvouse�ný me�; jeho vzhled jako když slunce zá�í  

v plné své síle. 17Když jsem ho spat�il, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a �ekl: 

„Neboj se. Já jsem první i poslední, 18ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na v�ky v�k�. Mám klí�e od smrti i hrobu.“ 
 

ÚT 10. b�ezna – Dotek and�la 
Da 10:10.11  „10A hle, dotkla se m� ruka a zat�ásla mnou, takže jsem se pozvedl na kolena a dlan� rukou. 
11Muž mi �ekl: „Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tob� budu mluvit. St�j na svém míst�. Jsem 
poslán k tob�.“ Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chv�l jsem se.“ 
Da 10:12-19  „12�ekl mi: „Neboj se, Danieli, nebo� od prvního dne, kdy ses rozhodl porozum�t a poko�it se p�ed svým 

Bohem, byla tvá slova vyslyšena, a já jsem proto p�išel. 13Avšak ochránce perského království stál proti mn� po jedena-

dvacet dní. Dokud mi nep�išel na pomoc Míkael, jeden z p�edních ochránc�, z�stal jsem tam u perských král�. 14P�išel 

jsem, abych t� pou�il o tom, co potká tv�j lid v posledních dnech, nebo� vid�ní se týká t�chto dn�.“ 15Když ke mn� pro-

mluvil tato slova, sklonil jsem tvá� k zemi a on�m�l jsem. 16A hle, kdosi podobný lidským syn�m se dotkl mých rt�. Otev�el 

jsem ústa a promluvil jsem k tomu, který stál proti mn�: „M�j pane, pro to vid�ní m� sev�ely k�e�e a nezachoval jsem si 

sílu. 17Jak by mohl služebník tohoto mého pána mluvit s tímto mým pánem? Od té doby není ve mn� síla a nez�stal ve mn� 

dech.“ 18Op�t se m� dotkl kdosi, kdo vypadal jako �lov�k, a dodal mi sílu. 19�ekl: „Neboj se, muži vzácný, pokoj tob�! 

Vzchop se, vzchop se!“ Když se mnou mluvil, nabyl jsem síly. �ekl jsem: „A� m�j pán mluví, nebo� jsem již posílen.““ 
 

ST 11. b�ezna – Velký boj 
Da 10:20.21  „20�ekl: „Víš, pro� jsem k tob� p�išel? Nyní se op�t vrátím, abych bojoval s ochráncem 
Peršan�. Odcházím, a hle, p�ichází ochránce �ek�. 21Zajisté, oznámím ti, co je zapsáno ve spisu pravdy. 
Není nikoho, kdo by mi dodával sílu v t�ch v�cech, krom� vašeho ochránce Míkaela.““ 
Ez 28  „1I stalo se ke mn� slovo Hospodinovo: 
2„Lidský synu, �ekni týrskému vévodovi: Toto praví Panovník Hospodin: Ve svém domýšlivém srdci si �íkáš: ‚Jsem B�h, 

sedím na božském tr�nu v srdci mo�í.‘ Jsi �lov�k, a ne B�h, i když své srdce vydáváš za srdce božské! 3Hle, jsi moud�ejší 

než Daniel, nic tajného se p�ed tebou neutají. 4Svou moudrostí a rozumností ses domohl blahobytu, do svých pokladnic jsi 

získal zlato a st�íbro. 5Množstvím své moudrosti i svými obchody jsi rozhojnil sv�j blahobyt a pro ten tv�j blahobyt se tvé 

srdce stalo domýšlivým. “6Proto praví Panovník Hospodin toto: „Protože své srdce vydáváš za srdce božské, 

2 


