
| 81  

Týden od 15. do 21. b eznaLekce 12

12

 Od severu a jihu 
do nádherné zem
Texty na tento týden
Daniel 11

Základní verš
„N kte í z prozíravých budou klesat, budou zkoušeni, t íbeni a b leni pro dobu konce, totiž 
do jistého asu.“ (Da 11,35)

Úvodem této poměrně náročné kapitoly chceme poukázat na několik důležitých bodů. Za-
prvé, Da 11 nese mnoho podobných znaků jako předchozí prorocké vize v knize Daniel. Stejně 
jako v kapitolách 2, 7, 8 a 9, také i v 11. kapitole začíná prorocké poselství ode dnů proroka 
a směřuje dále do budoucnosti, až do času konce. Zadruhé, postupně se i zde vynořují svě-
tové mocnosti, které utlačují Boží lid. A zatřetí, každá prorocká vize vrcholí dobrou zprávou 
a šťastným koncem. Ve 2. kapitole kámen rozdrtil sochu a naplnil celou zem, v 7. kapitole Syn 
člověka přijímá království a v kapitolách 8. a 9. je prostřednictvím Mesiášova díla očištěna 
nebeská svatyně.

Jedenáctá kapitola knihy Daniel sleduje tři základní linie. (1) Začíná pohledem na perské 
krále, rozebírá jejich osudy a čas konce, kdy král Severu zaútočí. (2) Popisuje posloupnost bojů 
mezi králem Severu a králem Jihu a způsob, jakým ovlivňují Boží lid. (3) Celá kapitola končí 
pozitivně, když král Severu čelí svému zániku na „hoře svaté nádhery“ (Da 11,45). Takový 
závěr naznačuje konec zla a ustanovení věčného Božího království.

 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:- Proroctví o Persii a Řecku- Proroctví o Sýrii a Egyptě- Řím a vůdce smlouvy- Následující mocnost- Závěrečné události- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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PROROCTVÍ O PERSII A ECKU
1V prvním roce vlády Darjaveše médského jsem stál p i n m, abych mu dodával sílu a byl mu 
záštitou. 2Nyní ti tedy oznámím pravdu: Hle, v Persii povstanou ješt  t i králové. tvrtý pak nabu-
de v tšího bohatství než ostatní. Jakmile získá sílu ze svého bohatství, vyburcuje všechno proti 
eckému království. 3Povstane však bohatýrský král, bude vládnout nad obrovskou íší a d lat, 

co se mu zlíbí. 4Ale až bude pevn  stát, bude jeho království rozlomeno, rozd leno podle ty  ne-
beských v tr , avšak ne jeho potomk m; nebude to už íše, jaké vládl on, nebo  jeho království 
bude rozvráceno a dostane se jiným, nikoli jim. (Da 11,1–4)

Osobní studium
Uvažuj o úvodních verších. V čem se podo-
bají některému z předchozích proroctví, se 
kterými jsme se již při studiu knihy Daniel 
setkali?

Gabriel říká Danielovi, že v Persii ještě 
povstanou tři králové. Po nich bude následo-
vat čtvrtý král, který z nich bude nejbohatší 
a nejsilnější, a vrhne se do boje proti Řec-
ku. Po Kýrovi vládli nad Persií postupně tři 
králové: Kambýses II. (530–522 př. Kr.), Gau-
máta (známý také jako Smerdis; 522 př. Kr.) 
a Dareios I. (522–486 př. Kr.). Čtvrtým králem 
byl Xerxes, zmíněný v knize Ester jako Acha-
šveróš. Byl mimořádně bohatý (Est 1,1–7) 
a vedl obrovskou armádu, se kterou zaútočil 
na Řecko, přesně jak to předpovídalo pro-
roctví. Navzdory přesile se mu udatné řecké 
vojsko ubránilo.

Když známe historické souvislosti, nedělá 
nám příliš velký problém identifikovat „bo-
hatýrského krále“, který se objevuje v Da 11,3 
a který se stává svrchovaným vládcem sta-

rověku, jako Alexandra Velikého. Alexandr 
zemřel náhle ve věku 32 let a království si na-
konec rozdělili čtyři jeho generálové: západní 
část uchvátil Kassandr, severní Lýsimachos, 
východní Seleukos a jižní Ptolemaios.

Porovnej Daniel 11,2–4 a Daniel 8,3–8.20–22. 
Jak nám všechny tyto verše pomáhají identi-
fikovat Alexandra Velikého jako krále, o němž 
se zde hovoří?

Co se můžeme naučit z této směsi jmen, 
míst a historických událostí? Zaprvé, zjišťu-
jeme, že proroctví se naplnilo přesně podle 
předpovědi nebeského posla. Boží slovo se 
nikdy nemýlí a vždy se naplní. Zadruhé, Bůh 
je vládcem dějin. Někdy se nám může zdát, 
že posloupnost politických mocností, vůdců 
a říší pohánějí touhy králů, vůdců, diktátorů 
a politiků nejrůznějšího druhu. Bible však 
zjevuje, že svrchovanou moc má Bůh a vede 
dějiny podle svého nadpřirozeného (a proto 
pro nás často nepochopitelného) cíle. Může-
me si však být jisti, že Bůh nakonec přivede 
dějiny k bodu, kdy skoncuje se zlem a usta-
noví své věčné království.

Pro  nem žeme p esn  rozum t všemu, co se v d jinách odehrálo? Pro  je n kdy t žké 
pochopit i to, co se odehrává v našem vlastním život ? K emu t  vede toto poznání?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Stalo se to za dnů Achašveróšových; to byl ten Achašveróš, který kraloval nad sto dvaceti sedmi krajinami od Indie až po Kúš.2Za oněch dnů, kdy král Achašveróš seděl na svém královském trůnu na hradě v Šúšanu,3v třetím roce svého kralování uspořádal hodokvas pro všechny své velmože a služebníky. Vojenští činitelé perští a médští, šlechta a správcové krajin byli shromážděni před ním.4Po mnoho dní, totiž po sto osmdesát dnů, přitom vystavoval na odiv bohatství své královské slávy a skvostnou nádheru své velikosti.5Když pak ty dny skončily, uspořádal král pro všechen lid, co byl na hradě v Šúšanu, od největšího po nejmenšího, sedmidenní hodokvas na nádvoří v zahradě královského paláce.6Sněhobílé tkaniny lněné a bavlněné i látky purpurově fialové byly zavěšeny na bělostných a šarlatových provazech, provlečených stříbrnými kruhy na mramorových sloupech. Zlatá a stříbrná lehátka stála na mozaikové dlažbě z alabastru a mramoru, z perleti a drahokamů.7Nápoje se podávaly ve zlatých nádobách, z nichž každá byla jiná. A vína královského bylo mnoho, jak se na krále sluší.

-jcHB
Zvýraznění
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.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.
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PROROCTVÍ O SÝRII A EGYPT
5Tu se vzm že král Jihu, ale jeden z jeho velitel  se vzm že víc než on a bude vládnout. Bude 
vládnout nad nesmírnou íší. 6Po uplynutí n kolika let se spojí: dcera krále Jihu p ijde ke králi 
Severu, aby ujednala smír; avšak paže si neuchová sílu, jeho paže neobstojí. Dcera bude v té 
dob  vydána záhub  i s t mi, kte í ji p ivedli, i s tím, který ji zplodil, a s tím, kdo jí byl oporou. 
7Avšak na jeho místo postoupí výhonek z jejích ko en , p itáhne proti vojsku a vejde do pevnosti 
krále Severu a bude tam prosazovat svou sílu. (Da 11,5–7)

Osobní studium
Jak jsme si již řekli, po smrti Alexandra Veliké-
ho (323 př. Kr.) se obrovská Řecká říše rozpadla 
na čtyři hlavní části, kterým vládli Alexan-
drovi generálové (takzvaní diadochové). Dva 
z nich – Seleukos I. Níkátór v Sýrii (sever) 
a Prolemaios I. Sótér v Egyptě (jih) – dokázali 
vytvořit dynastie, které pak navzájem bojova-
ly ve snaze ovládnout jednotlivé části říše.

Když čteme o válkách mezi králem Severu 
a králem Jihu, o kterých se mluví ve verších 
Da 11,5–14, má se za to, že jde o skutečné války 
mezi těmito dynastiemi. Podle tohoto proroc-
tví měl nastat pokus o sjednocení obou dy-
nastií, ale takové spojení mělo jen velmi krát-
ké trvání (Da 11,6). Z historických zdrojů se 
dozvídáme, že Antiochos II. (261–246 př. Kr.), 
vnuk Seleukia I., se oženil s Berenikou, dce-
rou egyptského krále Ptolemaia II. Toto man-
želství však netrvalo dlouho a konflikt, který 
přímo ovlivnil Boží lid, se obnovil. Da 11 se 

věnuje některým důležitým událostem, které 
se dotknou Božího lidu během následujících 
staletí.

Je logické položit si znovu otázku, proč 
Bůh předem zjevuje podrobnosti o válkách, 
které se dotýkají království soupeřících 
o moc v dané oblasti. Důvod je pochopitelný: 
Tyto boje ovlivňují Boží lid. Hospodin proto 
předem oznamuje mnoho obtíží a problémů, 
kterým měl Boží lid v následujících letech 
čelit. Zároveň jsme si už řekli, že Bůh je vlád-
cem dějin. Když tedy srovnáváme prorocké 
záznamy s historickými událostmi, můžeme 
znovu a znovu vidět, že prorocké slovo se 
naplňuje podle předpovědí. Bůh, který před-
povídá nestálost těchto starořeckých krá-
lovství bojujících proti sobě, je Bohem, který 
zná budoucnost. Zaslouží si naši důvěru. Je 
to velký Bůh, ne modla vytvořená lidskou 
fantazií. Bůh usměrňuje chod historických 
událostí, a pokud mu to dovolíme, může mě-
nit i naše životy.

P e ti si text Iz 46,9.10. Jakou nad ji nám dávají tyto dva verše? Jaké myšlenky k es an-
ského u ení se nacházejí v tomto textu? Uvažuj, jak d sivý by byl desátý verš, kdyby B h 
nebyl laskavý a milující.

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
8I jejich bohy s jejich litými sochami a vzácnými nádobami, stříbro a zlato odveze do zajetí do Egypta; pak několik let nechá krále Severu na pokoji.9Ten sice vtrhne do království krále Jihu, ale vrátí se do své země.10Jeho synové však budou válčit a shromáždí nesmírné množství vojska. Jeden z nich přitáhne, přižene se jako povodeň a bude válčit dál až k jeho pevnosti.11Král Jihu se rozhořčí, vytáhne a bude s ním, s králem Severu, bojovat; ten sice postaví nesmírné množství vojska , ale to množství bude vydáno do rukou onoho.12To množství bude odvedeno. Jeho srdce zpychne. Pobije desetitisíce, avšak moc si neudrží.13Král Severu se vrátí a postaví ještě nesmírnější množství, než bylo první, a po určité době, po několika letech, přitáhne s velikým vojskem a obrovským vybavením.14V té době se mnozí postaví proti králi Jihu a synové rozvratníků tvého lidu se pozdvihnou, aby se potvrdilo vidění, avšak klesnou.

-jcHB
Zvýraznění
9Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já.10Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane , od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí, a co se mi líbí, uskutečním.
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ÍM A V DCE SMLOUVY
18Pak obrátí tvá  k ostrov m a mnohých se zmocní, avšak jeden konzul u iní p ítrž jeho tupení; 
a nejen to: jeho tupení mu oplatí. 19Obrátí tedy tvá  k pevnostem své zem , ale klesne, padne 
a nenajdou ho. 20Na jeho místo povstane n kdo, kdo dá projít výb r ímu vznešeným králov-
stvím, ale po n kolika letech bude zlomen, a to ani hn vem ani bojem. 21Na jeho místo povstane 
Opovrženíhodný. Královská d stojnost mu nebude ud lena, nýbrž nerušen  p itáhne a úsko n  
se zmocní království. 22Jako povodní budou p ed ním odplaveny a zlomeny paže protivník , práv  
tak i v dce smlouvy. (Da 11,18–22)

Osobní studium
Přečti si verše Da 11,16–28. Přestože text není 
jednoduchý, pokus se najít obrazy a vyjá-
dření, které ti připomínají jiné části knihy 
Daniel.

Zdá se, že přesun moci z helénských krá-
lů směrem na pohanský Řím je vyjádřen 
ve verši Da 11,16: „Ten, který přitáhne proti 
němu, bude dělat, co se mu zlíbí, a nikdo 
před ním neobstojí. Zastaví se i v nádherné 
zemi a jeho ruka přinese zkázu.“ Nádherná 
země je Jeruzalém a celá oblast kolem něj 
a mocnost, která tuto část Izraele ovládla, 
byl právě pohanský Řím. Stejná událost je 
popsána i při horizontálním růstu malého 
rohu, který se také rozšířil až k nádherné 
zemi (Da 8,9). Zdá se tedy jasné, že moc, která 
v té době ovládala svět, byla Římská říše.

Takové pochopení biblického textu pod-
porují některé další náznaky. Například 
odkaz na toho, „kdo dá projít výběrčímu 
vznešeným královstvím“ (Da 11,20), odka-
zuje v daném kontextu s velkou pravděpo-
dobností na císaře Augusta. Právě během 

jeho vlády cestovala Marie s Josefem kvůli 
sčítání lidu do Betléma a narodil se jim tam 
Ježíš. Kromě toho bude podle proroctví ná-
sledníkem tohoto panovníka „Opovržení-
hodný“ (Da 11,21). Jak ukazují dějiny, po Au-
gustovi se stal císařem Tiberius, adoptivní 
syn Augusta. Tiberius byl známý jako vý-
střední člověk, kterého kritizovali pro jeho 
pokrytectví a mnoho dalších nectností. 

A co je nejdůležitější, podle biblického 
textu právě během vlády Tiberia měly být 
„odplaveny a zlomeny paže protivníků, prá-
vě tak i vůdce smlouvy“ (Da 11,22). Označení 
„vůdce“ odkazuje na Da 9,25, kde je překlá-
dáno jako „vévoda“. Text Da 11,22 poukazuje 
na ukřižování Krista (Mt 27,33–50), který 
byl odsouzen a ukřižován právě během vlá-
dy Tiberia. Zmínka o Kristu jako o „vůdci 
smlouvy“ je ukazatelem, který nám pomáhá 
vidět plynutí dějinných událostí. Tato sku-
tečnost je mimo jiné opětovným důkazem 
o Božím předzvědění. A stejně tak, jako měl 
Bůh pravdu ve všem, co se splnilo v těchto 
proroctvích, můžeme mu důvěřovat i v tom, 
co se ještě má stát v budoucnosti.

Dokonce i uprost ed r zných politických a historických událostí je v textu p edstaven Je-
žíš z Nazareta, „v dce smlouvy“. Co to vypovídá o Kristu jako nejd ležit jší postav  Písma 
a d jin?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Z jednoho z nich vyrazil jeden maličký roh, který se velmi vzmáhal na jih a na východ i k nádherné zemi .

-jcHB
Zvýraznění
23S těmi, kteří se s ním spojí, bude jednat lstivě. Opovážlivě vytáhne s hrstkou pronároda.24Nerušeně přitáhne do žírných krajin a učiní, co nečinili jeho otcové ani otcové jeho otců. Rozdělí mezi své lidi loupež, kořist a majetek a opevněným místům bude strojit úklady, až do času.25Vyburcuje svou sílu i srdce proti králi Jihu, potáhne s velikým vojskem. Král Jihu s vojskem velice velkým a zdatným se s ním utká v boji, ale neobstojí, protože mu budou nastrojeny úklady.26Ti totiž, kteří jídají jeho lahůdky, ho zlomí, jeho vojsko bude odplaveno, mnoho jich bude skoleno a padne.27Srdce obou těch králů budou plná zloby a u jednoho stolu budou mluvit lež, ale nezdaří se to , neboť konec je ještě odložen do jistého času.28Navrátí se tedy do své země s velikým jměním, ale jeho srdce bude proti svaté smlouvě. Podle toho bude jednat ; pak se vrátí do své země.

-jcHB
Zvýraznění
33Když přišli na místo zvané Golgota, to znamená ‚Lebka‘,34dali mu napít vína smíchaného se žlučí; ale když je okusil, nechtěl pít.35Ukřižovali ho a losem si rozdělili jeho šaty;36pak se tam posadili a střežili ho.37Nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění: „To je Ježíš, král Židů.“38S ním byli ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici.39Kolemjdoucí ho uráželi; potřásali hlavou40a říkali: „Když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe; jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“41Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákoníky a staršími. Říkali:42„Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský – ať nyní sestoupí z kříže a uvěříme v něho!43Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl: ‚Jsem Boží Syn!‘“44Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním ukřižovaní.45V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin.46Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to jest: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘47Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli: „On volá Eliáše.“48Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na tyč a dával mu pít.49Ostatní však říkali: „Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho!“50Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal.

-jcHB
Podtržení
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NÁSLEDUJÍCÍ MOCNOST
31Jeho paže se nap áhnou a znesv tí svatyni i pevnost, vymýtí každodenní ob  a dají tam ohyzd-
nou modlu pustošitele. 32Ty, kte í jednají svévoln  v i smlouv , p ivede úlisnostmi k rouhání. 
Avšak lid, ti, kte í se znají ke svému Bohu, z stanou pevní a budou podle toho jednat. 33Prozíraví 
v lidu budou pou ovat mnohé, ale budou po n jaký as klesat pod me em a plamenem, zajetím 
a loupeží. 34Když budou klesat, naleznou trochu pomoci, ale mnozí se k nim p ipojí úsko n . 
35N kte í z prozíravých budou klesat, budou zkoušeni, t íbeni a b leni pro dobu konce, totiž 
do jistého asu. 36Král bude d lat, co se mu zlíbí, bude se vypínat a init v tším nad každého 
boha a bude divn  mluvit i proti Bohu boh , co mu nep ísluší, a bude ho provázet zdar, dokud se 
nedovrší hrozný hn v, nebo  rozhodnutí bude vykonáno. (Da 11,31–36)

Osobní studium
Přečti si celý text Da 11,29–39. Jaká moc-
nost je zde představena jako nástupce vel-
moci, kterou jsme ztotožnili s pohanským 
Římem?

Tyto verše odkazují na nový mocenský 
systém. Přestože tento systém navazuje 
na pohanskou Římskou říši a nese některé 
znaky svého předchůdce, zdá se, že v ně-
kterých aspektech je odlišný. Biblický text 
říká, že „podruhé to nebude tak jako poprvé“ 
(Da 11,29). Když se podíváme na následující 
verše, zjistíme, že tento systém jedná jako 
náboženská mocnost. Svůj útok míří přede-
vším na Boha a jeho lid. Podívejme se na ně-
které činy, kterých se tento král dopouští.
1. V textu čteme, že „bude soptit a jednat 

proti svaté smlouvě“ (Da 11,30). Je to zmín-
ka o Boží smlouvě o spasení, proti níž se 
tento vládce staví na odpor.

2. Tento král organizuje vojska, která nakonec 
„znesvětí svatyni“ a „vymýtí každodenní 
oběť“ (Da 11,31). Už v Da 8 jsme si všimli, 
že malý roh zničil základy Boží „svatyně“ 

a „zrušil každodenní oběť“ (Da 8,11). Tato 
slova musíme chápat jako popis duchovní-
ho útoku proti Kristově službě v nebeské 
svatyni.

3. Následkem útoku této mocnosti na svaty-
ni je, že do Božího chrámu umístí „ohyzd-
nou modlu pustošitele“ (Da 11,31). Parale-
lou tohoto vyjádření je výraz „vzpoura, 
která pustoší“, kterým je charakterizo-
váno odpadnutí a vzpoura malého rohu 
(Da 8,13).

4. Tato mocnost útočí na Boží lid: „Někteří 
z prozíravých budou klesat, budou zkou-
šeni, tříbeni a běleni pro dobu konce, totiž 
do jistého času.“ (Da 11,35) Tento verš nám 
také připomíná malý roh, který „srazil 
na zem část toho zástupu, totiž hvězd, 
a rozšlapal je“ (Da 8,10; také Da 7,25).

5. O tomto králi se dozvídáme, že „bude dě-
lat, co se mu zlíbí, bude se vypínat a činit 
větším nad každého boha a bude divně 
mluvit i proti Bohu bohů, co mu nepří-
sluší“ (Da 11,36). Nemusí nás překvapit, že 
i malý roh mluvil „troufale“ (Da 7,8), a to 
dokonce i proti Bohu (Da 7,25).

V daném kontextu bychom mohli objevit i další podobnosti. Pro  je d ležité držet se Pís-
ma a toho, co se z n j dozvídáme – a to i p esto, že v tšina spole nosti m že náš postoj 
hodnotit velmi negativn ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
29Po jistém čase opět potáhne proti Jihu, ale podruhé to nebude tak jako poprvé.30Přitáhne na něj loďstvo Kitejců a bude zkrušen. Opět bude soptit a jednat proti svaté smlouvě. Obrátí se a přikloní k těm, kdo opustili svatou smlouvu.37Nepřikloní se ani k bohům svých otců ani k Oblíbenci žen, nepřikloní se k žádnému bohu, neboť se bude činit větším nade všechny.38Jen boha pevností bude ctít na jeho místě, zlatem, stříbrem, drahokamem a drahocennostmi bude ctít boha, kterého jeho otcové neznali.39Cizího boha uvede do opevněných pevností; kdo ho uzná, toho zahrne slávou. Takovým svěří vládu nad mnohými a jako odměnu jim přidělí půdu.

-jcHB
Zvýraznění
11Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně.

-jcHB
Zvýraznění
10Vzmohl se tak, že sahal až k nebeskému zástupu, srazil na zem část toho zástupu, totiž hvězd, a rozšlapal je.

-jcHB
Zvýraznění
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

-jcHB
Zvýraznění
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.
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ZÁV RE NÉ UDÁLOSTI
40V dob  konce se s ním srazí král Jihu, ale král Severu proti n mu zaúto í s vozbou a jízdou 
a obrovským lo stvem. P itáhne proti zemím, zaplaví je a potáhne dál. 41P itáhne i do nádherné 
zem  a mnozí klesnou. Z jeho rukou uniknou jen tito: Edóm, Moáb a p ední z Amónovc . 42Vztáh-
ne svou ruku na etné zem ; ani egyptská zem  nevyvázne. 43Získá vládu nad skrytými poklady 
zlata a st íbra a všemi egyptskými drahocennostmi. V jeho pr vodu budou i Lúbijci a Kúšijci. 
44Ale vyd sí ho zprávy z východu a ze severu. Vytáhne s velikým rozho ením, aby mnohé zahladil 
a vyhubil jako klaté. 45Postaví své p epychové stany od mo í k ho e svaté nádhery. Pak p ijde 
jeho konec a nikdo mu nepom že. (Da 11,40–45)

Osobní studium
Jak rozumíš úvodním veršům? Jaké událos-
ti jsou zde popsány?

Následující slovní spojení nám pomáhají 
pochopit výše zmíněné verše:
Doba konce: Vyjádření „doba konce“ se 

objevuje pouze u proroka Daniela (Da 8,17; 
11,35.40 a 12,4.9). Zkoumání Danielových pro-
roctví naznačuje, že čas konce je období, 
které trvá od pádu papežství v roce 1798 až 
po vzkříšení mrtvých (Da 12,2).
Král Severu: Tento název se poprvé vzta-

huje na označení dynastie Seleukovců, ale 
později označuje pohanský a nakonec pa-
pežský Řím. V tomto kontextu tedy nejde 
o popis zeměpisné oblasti, ale o označení 
duchovního nepřítele Božího lidu. Kromě 
toho bychom si měli všimnout, že král Se-
veru představuje napodobeninu pravého 
Boha, který je v Písmu symbolicky spojen se 
severem (Iz 14,13).
Král Jihu: Tento název se nejprve týká 

dynastie Ptolemaiovců v Egyptě, který leží 
na jih od Jeruzaléma. Ale když se proroctví 
postupně rozšiřuje, tento výraz získává teo-
logický rozměr a někteří teologové ho spojují 
s ateizmem. Ellen G. Whiteová v souvislosti 

s Egyptem zmíněným ve verši Zj 11,8 píše: „To 
je ateizmus.“ (GC 269; VDV 181)
Hora svaté nádhery (Nádherná svatá 

hora; B21): V starozákonním období toto vy-
jádření odkazovalo na Sión, hlavní město 
a srdce Izraele, které se nacházelo v zaslíbe-
né zemi. Po Ježíšově ukřižování se již Boží 
lid neidentifikuje podle etnických a země-
pisných hranic. Svatá hora musí být proto 
symbolickým označením Božího lidu, který 
se nachází po celém světě.

Události zmíněné v tomto proroctví by-
chom mohli charakterizovat následovně:

(1) Král Jihu útočí na krále Severu: Fran-
couzská revoluce se pokusila o likvidaci 
náboženství a porážku papežství – tento 
pokus se však nevydařil. (2) Král Severu 
útočí a poráží krále Jihu: náboženské síly 
vedené papežstvím a jeho spojenci nako-
nec porazí síly ateizmu a vytvoří spoje-
nectví s poraženým nepřítelem. (3) Edóm, 
Moáb a přední Amónovci uniknou: někteří 
z těch, kteří nejsou součástí Božího lidu, 
se k němu v poslední chvíli přidají. (4) Král 
Severu se připravuje na útok proti svaté 
hoře, ale nadejde jeho konec: síly zla budou 
nakonec zničeny a bude ustanoveno Boží 
království.

Jak t  poznání, že na konci zvít zí B h a jeho lid, napl uje klidem a nad jí?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Přišel 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.“

-jcHB
Zvýraznění
Někteří z prozíravých budou klesat, budou zkoušeni, tříbeni a běleni pro dobu konce, totiž do jistého času.

-jcHB
Zvýraznění
4A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.9Řekl: „Jdi, Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce.

-jcHB
Zvýraznění
2Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.4A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.9Řekl: „Jdi, Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce.

-jcHB
Zvýraznění
A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.

-jcHB
Zvýraznění
Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Je zajímavé, že v odkazu k textu Da 11,29–39 identifikoval Martin Luther „ohyzdnou 

modlu pustošitele“ (Da 11,31) s papežstvím, s jeho učením a praktikami. Souvislost mezi kapi-
tolami sedm, osm a jedenáct posiluje pohled Luthera a mnoha protestantských teologů, že 
instituce papežství a jeho učení jsou naplněním těchto proroctví v dějinách. V této souvislos-
ti Ellen G. Whiteová napsala: „Žádné společenství věřících v dosahu moci Říma se nemohlo 
dlouho těšit svobodě svědomí. Jakmile papežství získalo moc, snažilo se tvrdě zasáhnout 
proti každému, kdo odmítal uznat jeho nadvládu. Tak se jeho moci poddali postupně všichni 
křesťané.“ (GC 62; VDV 45)

Otázky k rozhovoru
1. Jak m žeme být citliví k postoj m jiných lidí, ale zárove  ned lat kompromisy v tom, 

jak rozumíme u ení Písma o úloze ímského papežství v posledních dnech?
2. Ve verši Da 11,33 se íká: „Prozíraví v lidu budou pou ovat mnohé, ale budou po n jaký 

as klesat pod me em a plamenem, zajetím a loupeží.“ Co tento text hovo í o osudu n -
kterých z v rného Božího lidu?  Co se z textu dozvídáme o postojích a jednání n kterých 
v rných p edtím, než podstoupili mu ednickou smrt? Co to m že íct nám?

3. Ve verši Da 11,36 teme: „Král bude d lat, co se mu zlíbí, bude se vypínat a init v tším 
nad každého boha a bude divn  mluvit i proti Bohu boh , co mu nep ísluší, a bude ho 
provázet zdar, dokud se nedovrší hrozný hn v, nebo  rozhodnutí bude vykonáno.“ Koho 
a co vám tato slova p ipomínají? (Iz 14,12–17; 2Te 2,1–4)

4. Verše Da 11,27.29 a 35 používají slovní spojení „jistý as“. Co nám to chce íci o Boží 
vlád  nad d jinami?

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:
_______________________________________   ______________________________________  

_______________________________________   ______________________________________  

_______________________________________   ______________________________________

 18:17

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
12Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!13A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.14Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.“15Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!16Kdo tě uvidí, budou se dívat a divit: „To je ten muž, který zneklidňoval zemi a otřásal královstvími?17Svět měnil v poušť, bořil jeho města, vězně nikdy nepropouštěl domů.“

-jcHB
Zvýraznění
1Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,2abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.3Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.4Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
27Srdce obou těch králů budou plná zloby a u jednoho stolu budou mluvit lež, ale nezdaří se to , neboť konec je ještě odložen do jistého času.29Po jistém čase opět potáhne proti Jihu, ale podruhé to nebude tak jako poprvé.

-jcHB
Zvýraznění
35Někteří z prozíravých budou klesat, budou zkoušeni, tříbeni a běleni pro dobu konce, totiž do jistého času.




