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Týden od 8. do 14. b eznaLekce 11

11

Od zápasu k vít zství
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 představuje závěrečné vidění, které pokračuje i v kapitolách 
jedenáct a dvanáct. Na začátku se dozvídáme, že toto vidění se týká „velké strasti“ (Da 10,1), 
„velkého boje“ (B21), je „o velikém válečném tažení“ (ČSP). Zatímco Da 11 doplňuje některé 
detaily tohoto konfliktu, Da 10 ukazuje jeho duchovní rozměr a zjevuje, že na pozadí pozem-
ských zápasů zuří duchovní konflikt vesmírných rozměrů. Při studiu desáté kapitoly uvi-
díme, že když se modlíme, zapojujeme se do tohoto vesmírného konfliktu způsobem, který 
má nedozírné důsledky. V našem zápase však nejsme sami. Ježíš bojuje proti satanovi v náš 
prospěch. Budeme svědky toho, že závěrečný zápas, jehož jsme součástí, není bojem proti 
pozemským, lidským silám, ale proti silám temnoty. 

Podstatu tohoto konfliktu shrnul apoštol Pavel několik století po Danielovi: „Nevedeme 
svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk 
tmy, proti nadzemským duchům zla.“ (Ef 6,12) Náš úspěch v tomto konfliktu závisí na Ježíši 
Kristu, který porazil satana na kříži.

 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:- A opět půst a modlitba- Muž ve lněném oděvu- Dotek anděla- Velký boj- Vítězný Míkael- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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A OP T P ST A MODLITBA
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 . (Da 10,1–3)

Osobní studium
Co úvodní verše vypovídají o Danielově roz-
položení? Co bylo příčinou jeho stavu? Jak 
se s danou situací snažil vyrovnat?

Daniel neuvádí detaily svého třítýdenní-
ho smutku. Ale jeho postoj byl velmi pravdě-
podobně ovlivněn situací těch Židů, kteří se 
právě vrátili z Babylónu do Izraele.

Přečti si text Ezd 4,1–5. S jakými problé-
my museli Izraelci po návratu do své vlasti 
zápasit?

Z uvedeného textu se dozvídáme, že v té 
době Izraelci v Jeruzalémě čelili obrovské-
mu nepřátelství ze strany místních obyva-
tel. Příčinou byla snaha o obnovu jeruzalém-
ského chrámu. Samařané poslali na perský 
královský dvůr falešné obvinění a požado-
vali od krále, aby zastavil rekonstrukční 
práce. V takové složité situaci se Daniel tři 
týdny postil a prosil Boha o ovlivnění Kýra, 
aby umožnil pokračování prací.

S největší pravděpodobností má Daniel 
v tomto období už asi 80 let. Nemyslí však 
na sebe, ale na svůj lid a problémy, jimž musí 

Izraelci ve své domovině čelit. Tři týdny 
setrvává na modlitbě, dokud nedostane 
od Boha odpověď. Během této doby prorok 
jí jen velmi střídmě a jednoduše. Jako by mu 
vůbec nezáleželo na vlastním pohodlí nebo 
vzhledu, soustřeďuje se jen a jen na dobro 
Izraele v Jeruzalémě, přestože žije daleko 
od něj. 

Při uvažování o Danielově modlitebním 
životě si uvědomíme důležité principy. Tím 
prvním je, že při modlitbě za konkrétní věc 
máme být vytrvalí, i když odpověď nepři-
chází. Druhý princip – přímluvné modlitbě 
za druhé bychom měli věnovat čas, protože 
je na ní něco mimořádného. Vzpomeňme si, 
že „Hospodin také změnil Jóbův úděl, poté 
co se modlil za své přátele...“ (Jb 42,10). A za-
třetí  – modlitba vybízí Boha k činům. Mod-
leme se proto neustále. Modleme se nejen 
za sebe a své potřeby, ale i za lidi, kteří proží-
vají těžkosti a trápení. V době, kdy my nebo 
druzí lidé prožíváme nesnesitelné zkoušky, 
neřešitelné problémy a náročné úkoly k ne-
unesení, nesme tato břemena na modlitbě 
k Bohu (Ef 6,18).

Podle verše Da 10,12 není modlitba jen jakousi osobní zkušeností, která nás napl uje 
dobrým pocitem. Modlitba je síla, která vybízí Boha k in m. Jaká je tvá zkušenost? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Když Judovi a Benjamínovi protivníci uslyšeli, že synové přesídlenců budují chrám Hospodinu, Bohu Izraele,2dostavili se k Zerubábelovi a k představitelům rodů s návrhem: „Budeme stavět s vámi, neboť se dotazujeme vašeho Boha stejně jako vy. Obětujeme mu ode dnů asyrského krále Esarchadóna, který nás sem přesídlil.“3Ale Zerubábel a Jéšua i ostatní představitelé izraelských rodů jim odpověděli: „Vy s námi nemůžete stavět dům našeho Boha. Hospodinu, Bohu Izraele, budeme stavět my sami, jak nám přikázal král Kýros, král perský!“4Lid země bral odvahu judskému lidu a pohrůžkami jej odrazoval od stavby.5Podpláceli proti nim rádce, aby rušili jejich plány, po všechny dny perského krále Kýra až do kralování perského krále Dareia.

-jcHB
Zvýraznění
V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne

-jcHB
Zvýraznění
Hospodin také změnil Jóbův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho dvojnásob, než míval.

-jcHB
Zvýraznění
Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena, a já jsem proto přišel.
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MUŽ VE LN NÉM OD VU
4Dvacátého tvrtého dne prvního m síce jsem byl na b ehu veliké eky zvané Chidekel. 5Po-
zvedl jsem o i a spat il jsem, hle, jakýsi muž oble ený ve ln ném od vu. Na bedrech m l pás 
z t pytivého 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 10,4–9)

Osobní studium
Uvažuj o úvodní pasáži. Co všechno se s Da-
nielem dělo? Jaká byla jeho zkušenost? Jak 
reagovali lidé kolem něj?

Při čtení o Danielově zkušenosti si jen 
velmi těžko dokážeme představit velkolepost 
toho, čeho se stal svědkem. Zjevení bytosti 
podobné člověku (Da 10,5.6) nás přivádí zpět 
k „Synu člověka“, který se zjevuje ve vidění 
o nebeském soudu (Da 7,13). Jeho lněné rou-
cho zase připomíná roucho kněze (Lv 16,4), 
což tuto postavu spojuje s „velitelem zástupu“, 
o kterém se hovoří v souvislosti s nebeskou 
svatyní (Da 8,11). Zlato připomíná kněžské 
symboly jako znamení královské důstojnos-
ti. A konečně, přirovnání této postavy k bles-
ku, ohni, bronzu a silný hluk, to vše vytváří 
obraz nadpřirozené bytosti. Je to někdo, kdo 
v sobě spojuje kněžské, královské i vojenské 
znaky. Tato postava je v mnohém podobná 
i nebeské bytosti, která se krátce před bojem 
o Jericho zjevuje Jozuovi (Joz 5,13.14). Jozue 

ve svém vidění spatřil „velitele Hospodino-
va zástupu“ (Joz 5,13.14). Je zajímavé, že heb-
rejské slovo přeložené jako „velitel“ (hebrej-
sky sar, „kníže“ BK; „vůdce“ B21) je totéž slovo, 
které je v Da 10,21 přeloženo jako „ochránce“ 
(ČEP) v souvislosti s Míkaelem. 

Někteří vykladači usuzují, že den, kdy 
Daniel vidění obdržel, byla biblická sobota, 
podobně jako Jan dostává vidění o vzkříše-
ném Kristu v „den Páně“.

Jaké podobnosti můžeme najít mezi Da-
nielovým viděním nebeské bytosti v desáté 
kapitole a tím, co viděli Jozue (Joz 5,13–15) 
a Jan (Zj 1,12–18)?

Daniel zaznamenává, že jeho společníci 
byli vyděšeni a utekli, on sám náhle padá 
zesláblý na zem. Boží blízkost ho přemohla.

Danielova vize ukazuje, že Bůh ovládá 
dějiny. Když se podíváme na vidění podrob-
něji, budeme moci pozorovat, že Bůh dává 
Danielovi nástin lidských dějin od jeho sou-
časnosti až po ustanovení Božího království 
(Da 11 a 12). 

V knize Daniel opakovan  poznáváme, že B h vládne d jinám sv ta. Stejn  tak je zde pa-
trné, že je tím, komu na nás záleží a kdo má nás rád. Jak toto v domí ovliv uje tv j život?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.

-jcHB
Zvýraznění
Oblékne si svatou lněnou suknici, pod ní bude mít na těle lněné spodky, přepáše se lněnou šerpou a ovine si lněný turban. Je to svaté roucho. Celý se omyje vodou, než je oblékne.

-jcHB
Zvýraznění
Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně.

-jcHB
Zvýraznění
12Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů;13uprostřed těch svícnů někdo jako Syn člověka, oděný řízou až na zem, a na prsou zlatý pás.14Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně;15jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje.16V pravici držel sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč; jeho vzhled jako když slunce září v plné své síle.17Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední,18ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.

-jcHB
Zvýraznění
13Když byl Jozue u Jericha, rozhlédl se, a hle, naproti němu stojí muž a má v ruce tasený meč. Jozue šel k němu a zeptal se ho: „ Patříš k nám nebo k našim protivníkům?“14Odvětil: „Nikoli. Jsem velitel Hospodinova zástupu, právě jsem přišel.“ I padl Jozue tváří k zemi, klaněl se a otázal se: „Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?“15Velitel Hospodinova zástupu Jozuovi odpověděl: „Zuj si z nohou opánky, neboť místo, na němž stojíš, je svaté.“ A Jozue tak učinil.
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DOTEK AND LA
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 10,10.11)

Osobní studium
Uvažuj o textu Da 10,10–19 a soustřeď se 
na vztah nebeských bytostí k Danielovi, a na-
opak. Co považuješ za nejzajímavější a proč?

Ochromen žárem nebeského světla padá 
prorok na zem. Pak se objevuje anděl, aby 
se ho dotkl a uklidnil ho. Když čteme celý 
příběh, všimneme si, že anděl se Daniela 
dotýká dokonce třikrát.

První dotek Danielovi umožňuje, aby se 
postavil a slyšel slova povzbuzení, která 
zaznívají z nebes: „Neboj se, Danieli, neboť 
od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět 
a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slo-
va vyslyšena, a já jsem proto přišel.“ (Da 10,12) 
Danielova modlitba se dotkla nebes. Pro nás 
toto poznání může sloužit jako ujištění, že 
Bůh naše modlitby slyší. V době soužení to 
pro nás může být velkým povzbuzením.

Díky druhému doteku může Daniel pro-
mluvit. Prorok vylévá své srdce a vyjadřuje 

svůj strach a pohnutí: „Můj pane, pro to vidění 
mě sevřely křeče a nezachoval jsem si sílu. Jak 
by mohl služebník tohoto mého pána mluvit 
s tímto mým pánem? Od té doby není ve mně 
síla a nezůstal ve mně dech.“ (Da 10,16b.17) Bůh 
k nám promlouvá, ale zároveň chce, abychom 
se mu i my otevřeli a řekli mu o svých poci-
tech, potřebách a touhách.

Třetí dotek dodává Danielovi sílu. Když 
si totiž Daniel uvědomuje svou nicotnost, 
anděl se ho dotýká, povzbuzuje ho a posiluje 
slovy Božího pokoje: „Neboj se, muži vzácný, 
pokoj tobě! Vzchop se, vzchop se!“ (Da 10,19) 
Pamatujme na to, že anděl přichází k Danie-
lovi jako odpověď na prorokovu modlitbu. Cí-
lem vidění, o němž se dozvíme v jedenácté 
kapitole, bude povzbudit Daniela, reagovat 
na jeho zármutek a obavy, které mu způso-
bila neutěšená situace v Jeruzalémě. Když 
je Bůh na naší straně, můžeme prožívat klid 
i uprostřed trápení. Jeho laskavý dotek nám 
pomáhá dívat se do budoucnosti s nadějí.

„I pro nás m že být nebe v každodenním život  velmi blízké.“ (DA 48; TV 27) Kdy jsi na-
posledy uvažoval o blízkosti zem  a nebe? V em by byl (nebo také nebyl) tv j život jiný, 
kdybys o této myšlence p emýšlel každý den?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
12Řekl mi: „Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena, a já jsem proto přišel.13Avšak ochránce perského království stál proti mně po jedenadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů.14Přišel jsem, abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech, neboť vidění se týká těchto dnů.“15Když ke mně promluvil tato slova, sklonil jsem tvář k zemi a oněměl jsem.16A hle, kdosi podobný lidským synům se dotkl mých rtů. Otevřel jsem ústa a promluvil jsem k tomu, který stál proti mně: „Můj pane, pro to vidění mě sevřely křeče a nezachoval jsem si sílu.17Jak by mohl služebník tohoto mého pána mluvit s tímto mým pánem? Od té doby není ve mně síla a nezůstal ve mně dech.“18Opět se mě dotkl kdosi, kdo vypadal jako člověk, a dodal mi sílu.19Řekl: „Neboj se, muži vzácný, pokoj tobě! Vzchop se, vzchop se!“ Když se mnou mluvil, nabyl jsem síly. Řekl jsem: „Ať můj pán mluví, neboť jsem již posílen.“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení



11 | Od zápasu k vít zství

78 | 

St | 11. b ezna

VELKÝ BOJ
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.“ (Da 10,20.21)

Osobní studium
Uvažuj o úvodních verších. Co se Daniel 
dozvídá z vidění, které dostal? Proč je to 
důležité?

Nebeský posel poodhalil oponu a zjevil 
Danielovi vesmírný spor, který se odehrává 
na pozadí lidských dějin. Jakmile se Daniel 
začal modlit, mezi nebesy a zemí se rozpou-
tal duchovní boj. Nebeské bytosti začaly 
zápasit s perským králem, aby Izraelcům 
umožnil pokračovat v obnově jeruzalémské-
ho chrámu. Z úvodu desáté kapitoly víme, že 
perským králem byl Kýros. Král byl však jen 
obyčejný člověk, který sám o sobě nemohl 
vzdorovat nebeské bytosti. To naznačuje, že 
za králem stála ještě jiná duchovní bytost, 
která jej podněcovala, aby Izraelcům ne-
umožnil pokračovat v obnově chrámu.

Podobnou situaci můžeme sledovat 
i v Ez 28, kde týrský vévoda přímo předsta-
vuje satana, duchovní bytost stojící v pozadí 
za lidským vládcem tohoto města. Nemělo 
by nás proto překvapit, že ani král Persie, 
proti kterému se postavil Míkael, nebojuje 
sám. V duchovním boji za něj bojuje satan 

a jeho andělé. Z toho můžeme vidět, že proti 
obnově chrámu v Jeruzalémě stojí nejen 
lidský král, ale i jeho protějšek v duchovní 
sféře – satan.

Uvažuj o textu Da 10,13. O jakém boji se 
zde hovoří? Jak rozumíš podstatě tohoto 
boje?

 „Zatímco satan usiloval o to, aby mé-
do-perská vláda přestala být Božímu lidu 
nakloněná, andělé pracovali ve prospěch 
přesídlenců. Díky Danielovi můžeme do zá-
kulisí boje mezi dobrem a zlem nahlédnout. 
Na stránkách jeho knihy se dozvídáme, že 
archanděl Gabriel tři týdny zápasil se silami 
zla, které bránily vlivům působícím na Ký-
rovu mysl. V závěru tohoto zápasu dokonce 
musel Gabrielovi přispěchat na pomoc sám 
Kristus. Gabriel prohlásil: ‚Ochránce per-
ského království stál proti mně po jedna-
dvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc 
Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal 
jsem tam u perských králů.‘ (Da 10,13) Vítěz-
ství bylo nakonec vybojováno; mocnosti zla 
byly po dobu vlády krále Kýra a jeho syna 
Kambýsa drženy pod kontrolou.“ (PK 571.572; 
OSU 214)

Jak na tebe p sobí v domí, že v pozadí r zných duchovních zápas  nestojí jen tv j zápas 
o p ekonání vlastních h íšných sklon , ale asto i velký spor mezi silami dobra a zla?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:2„Lidský synu, řekni týrskému vévodovi: Toto praví Panovník Hospodin: Ve svém domýšlivém srdci si říkáš: ‚Jsem Bůh, sedím na božském trůnu v srdci moří.‘ Jsi člověk, a ne Bůh, i když své srdce vydáváš za srdce božské!3Hle, jsi moudřejší než Daniel, nic tajného se před tebou neutají.4Svou moudrostí a rozumností ses domohl blahobytu, do svých pokladnic jsi získal zlato a stříbro.5Množstvím své moudrosti i svými obchody jsi rozhojnil svůj blahobyt a pro ten tvůj blahobyt se tvé srdce stalo domýšlivým.“6Proto praví Panovník Hospodin toto: „Protože své srdce vydáváš za srdce božské,7hle, přivedu na tebe cizí, kruté pronárody; na krásu tvé moudrosti vytasí své meče, znesvětí tvou skvělost.8Spustí tě do jámy, zemřeš smrtí skolených v srdci moří.9Budeš ještě prohlašovat: ‚Jsem Bůh,‘ před tím, kdo tě zabije? Jsi člověk, a ne Bůh, jsi v rukou těch, kdo tě skolí.10Zemřeš smrtí neobřezanců, rukou cizáků. Já jsem promluvil, je výrok Panovníka Hospodina.“11I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:12„Lidský synu, začni žalozpěv nad týrským králem. Zapěj o něm: Toto praví Panovník Hospodin: Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný.13Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen.14Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů,15na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost.16Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů.17Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům.18Množstvím svých nepravostí, nepoctivostí svých obchodů jsi znesvětil své svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě, pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří.19Všude mezi lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu, staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš navěky.“20I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:21„Lidský synu, postav se proti Sidónu a prorokuj proti němu.22Řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Jsem proti tobě, Sidóne, a budu oslaven v tvém středu. I poznají, že já jsem Hospodin; až v něm vykonám soudy, budu v něm posvěcen.23Sešlu na něj mor, krev do jeho ulic, budou uprostřed něho padat skolení, meč na něj dolehne ze všech stran. I poznají, že já jsem Hospodin.“24„Dům 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 dům izraelský z národů, mezi kterými jsou rozptýleni, a budu mezi nimi posvěcen před očima pronárodů. Budou bydlet ve své zemi, kterou jsem dal Jákobovi, svému služebníku.26Budou v ní bydlet bezpečně, postaví si domy, vysadí vinice, bezpečně budou bydlet, až vykonám soudy nade všemi sousedy kolem, kteří jimi pohrdají. I poznají, že já jsem Hospodin, jejich Bůh.“

-jcHB
Zvýraznění
13Avšak ochránce perského království stál proti mně po jedenadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů

-jcHB
Podtržení
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VÍT ZNÝ MÍKAEL
Tak odzbrojil a ve ejn  odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vít zství. (Ko 2,15)
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. (  8,37–39)

Osobní studium
Nejpozoruhodnější a nejdůležitější postavou 
knihy Daniel je osoba nazvaná „Syn člověka“ 
(Da 7,13) nebo „velitel zástupu“ (Da 8,11). Na-
konec se dozvídáme, že jeho jméno je Míkael, 
což znamená „kdo je jako Bůh?“ V konfliktu 
s králem Persie přichází na pomoc Gabrielovi 
(Da 10,13). Anděl mluví o této nebeské bytosti 
jako o našem „ochránci Míkaelovi“ (Da 10,21) 
nebo také o Knížeti Božího lidu. Míkael se 
objevuje v knize Daniel jako ten, kdo chrání 
Boží lid. Z verše Ju 1,9 se dozvídáme, že arch-
anděl Míkael (Michael) bojuje proti satanovi 
a vzkřísí Mojžíše. Zj 12,7.8 ukazuje, že Michael 
vystupuje jako vůdce nebeské armády, která 
porazí satana a padlé anděly. Z toho usuzu-
jeme, že Míkael (Michael) nemůže být nikdo 
jiný než Ježíš Kristus. Podobně jako Persie 
měla svého vrchního velitele, duchovní moc, 
která stála za lidským panovníkem, tak měl 
i Boží lid svého vrchního velitele – Míkaela, 
který zasáhl do boje a pomohl jim zajistit 
vítězství v duchovním boji.

Uvažuj o textu Ko 2,15. Jakým způsobem 
Ježíš dosáhl vítězství ve vesmírném sporu?

Když čelíme mocnostem zla, můžeme 
důvěřovat Ježíši, který je naším zastán-
cem. On již na začátku své veřejné služby 
poráží satana, vítězí nad ním na poušti, 
když čelí pokušením. Bojuje proti zástu-
pům démonů a osvobozuje lidi z moci tem-
noty. Ježíš vítězí nad zlem i tehdy, když 
se zlo skrývá za Petrovým pokusem roz-
mluvit mu cestu na Golgotu. Ve svých po-
sledních slovech adresovaných učedníkům 
mluví Ježíš o své blížící se smrti jako o boji, 
který vyvrcholí v rozhodujícím vítězství 
nad satanem: „Nyní je soud nad tímto svě-
tem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen 
ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáh-
nu všecky k sobě.“ (J 12,31.32)

Někdy se díváme kolem sebe a (možná) 
oprávněně máme pocit, že situace je oprav-
du velmi špatná. Kam se jen podíváme, jsme 
svědky nemocí, násilí, zkaženosti a nemo-
rálnosti. Nepřítel, který není z masa a kostí, 
na nás útočí ze všech stran. Ať už je náš 
životní boj jakkoli těžký, může nás povzbu-
zovat, že Ježíš bojuje za nás. Vítězí jako náš 
Velitel a jako náš Velekněz se za nás přimlou-
vá v nebeské svatyni.

Uvažuj znovu o úvodním textu Ř 8,37–39. Jak může zaslíbení o vítězství ovlivnit náš 
život? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
37Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.38Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,39ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

-jcHB
Zvýraznění
Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.

-jcHB
Zvýraznění
Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně.

-jcHB
Zvýraznění
Avšak ochránce perského království stál proti mně po jedenadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů.

-jcHB
Zvýraznění
7A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.8Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi.

-jcHB
Zvýraznění
A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: Potrestej tě Hospodin.

-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
Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.

-jcHB
Podtržení
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
 „...Archanděl Gabriel tři týdny zápasil se silami zla, které bránily vlivům působícím na Ký-

rovu mysl. ... Vítězství 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 čest Danielovi prokázal Majestát nebes! Povzbudil a uklidnil svého chvějící-
ho se služebníka a ujistil ho, že jeho modlitby nebesa vyslyšela. Jako odpověď na Danielovu 
vroucí modlitbu byl poslán anděl Gabriel, aby ovlivnil srdce perského krále. Tři týdny odo-
lával vládce říše vlivu Božího Ducha, ačkoli se Daniel postil a modlil. Ale nakonec přichází 
nebeský Kníže, archanděl Míkael, aby v odpověď na Danielovu modlitbu obrátil srdce tvrdo-
hlavého krále a přivedl ho k jasnému rozhodnutí a činu.“ (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 esv d eni, že sou ástí tohoto zápasu je každá 
lidská bytost. Dokonce i lidé, kte í nejsou v ící, mluví o jakémsi zápasu, který probíhá 
kolem nás, a my jsme jeho sou ástí. Jaká je vaše zkušenost s realitou velkého spo-
ru? 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?

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?

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 18:06

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
10A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.11Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.12Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.13Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.14Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,15obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘16a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.17Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.18V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne

-jcHB
Zvýraznění
Muž mi řekl: „Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k tobě budu mluvit. Stůj na svém místě. Jsem poslán k tobě.“ Když se mnou mluvil to slovo, stál jsem a chvěl jsem se.

-jcHB
Zvýraznění
Prve při tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi vzácný Bohu . Pochop to slovo a rozuměj vidění.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení




