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Od �tení k pochopení 

Pr�vodce studiem BIBLE I.Q2020 - verše         

Od �tení k pochopení Týden od 29.12. do 04.01. 

 

� Texty na tento týden – L 24:25–27; 2Pt 3:3–10; Jon 3:3–10; Nu 14:34; Da 9:23; Da 10:11.12 
 

� Základní verš 
„Filip k n�mu p�ib�hl, a když uslyšel, že ten �lov�k �te proroka Izaiáše, zeptal se: ‚Rozumíš tomu, co 

�teš?‘“ (Sk 8:30) 
 

   Na po�átku vzniku církve adventist� sehrálo velkou roli studium knihy Daniel – a práv� této knize se 
budeme v�novat celé �tvrtletí. Než za�neme, stanovme si pravidla, podle kterých budeme p�i našem studiu 
postupovat. 
1. Vždy budeme mít na pam�ti, že úst�ední postavou knihy Daniel (podobn� jako celé Bible) je Kristus. 
2. Kniha Daniel je uspo�ádána zp�sobem, který nám pomáhá pochopit hlavní smysl knihy a zárove� podtr-
huje i její literární krásu. 
3. Je d�ležité porozum�t odlišnosti mezi klasickým a apokalyptickým proroctvím. To nám pom�že vid�t 
rozdíly mezi proroctvím Daniela a proroctvími nap�íklad Izajáše, Ámose nebo Jeremjáše. 
4. P�i studiu �asových proroctví je pot�eba pochopit, že prorocký rámec se u Daniela týká dlouhých období 
a vysv�tluje se principem den za rok. 
5. Chceme zd�raznit, že kniha Daniel tlumo�í nejen prorocké informace, ale má velmi intenzivní poselství    
i pro náš každodenní osobní život. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Kristus – úst�ední postava knihy Daniel 
- B�h – svrchovaný vládce d�jin 
- Apokalyptická proroctví v knize Daniel 
- D�jinné a �asové souvislosti v Bibli 
- D�ležitost knihy Daniel pro sou�asnost 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 29. prosince – Kristus – úst�ední postava knihy Daniel 
L 24:25-27  „25A on jim �ekl: „Jak jste nechápaví! To je vám tak t�žké uv��it všemu, co mluvili proroci! 
26Což nem�l Mesiáš to vše vytrp�t a tak vejít do své slávy?“ 27Potom za�al od Mojžíše a všech prorok�      

a vykládal jim to, co se na n�ho vztahovalo ve všech �ástech Písma.“  

J 5:39  „Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte v��ný život; a Písma sv�d�í o mn�.“ 
2K 1:19.20  „19Vždy� Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás zv�stovali my – já a Silvanus a Timoteus 

– nebyl zárove� „ano“ i „ne“, nýbrž v n�m jest jasné „Ano“! 20Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen 

jest, bylo v n�m �e�eno „Ano“. A proto skrze n�ho zní i naše „Amen“ k sláv� Boží.“ 
Mt 27:17-24  „17Když se zástupy shromáždily, �ekl jim tedy Pilát: „Koho vám mám propustit, Barabáše, nebo Ježíše, 
zvaného Mesiáš?“ 18V�d�l totiž, že mu ho vydali ze zášti. 19Když sed�l na soudné stolici, poslala k n�mu jeho žena se 
vzkazem: „Neza�ínej si nic s tím spravedlivým! Dnes m� kv�li n�mu pronásledovaly zlé sny.“ 20Velekn�ží a starší však 
p�im�li zástup, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše zahubili. 21Vlada� jim �ekl: „Koho vám z t�ch dvou mám propustit?“ 
Oni volali: „Barabáše!“ 22Pilát jim �ekl: „Co tedy mám u�init s Ježíšem, zvaným Mesiáš?“ Všichni volali: „Uk�ižovat!“ 
23Namítl jim: „�eho se vlastn� dopustil?“ Ale oni ješt� víc k�i�eli: „Uk�ižovat!“ 24Když Pilát vid�l, že nic nepo�ídí, ale že 
pozdvižení je �ím dál v�tší, omyl si ruce p�ed o�ima zástupu a pravil: „Já nejsem vinen krví toho �lov�ka; je to vaše 
v�c.““ 
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PÁ 3. ledna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Podle Božího zám�ru m�la být Bible pr�vodcem všem, kdo se cht�jí seznámit s v�lí svého Stvo�itele. B�h 
dal lidem jasné prorocké slovo. And�lé a dokonce sám Ježíš Kristus p�išli, aby oznámili Danielovi a Janovi 
události, které se m�ly v budoucnu odehrát. D�ležité skute�nosti, které se týkají naší záchrany, nejsou zaha-
leny tajemstvím; B�h je zjevil tak, aby nemohly zmást a zavést na scestí lidi, kte�í up�ímn� hledají pravdu. 
Prost�ednictvím proroka Abakuka Pán prohlásil: ‚Zapiš to vid�ní…, aby si je �tená� mohl snadno p�e�íst.‘ 
(Abk 2,2) Boží slovo je srozumitelné každému, kdo je zkoumá s modlitbou v srdci; k poznání pravdy tak 
m�že dosp�t každý up�ímný �lov�k. ‚Pro spravedlivého je zaseto sv�tlo.‘ (Ž 97,11) Žádná církev nem�že r�st 
v ‚posv�cení‘, nebudou-li její �lenové hledat pravdu jako skrytý poklad.“ (GC 521.522; VDV 341) 
   „Studujte p�íb�hy Daniela a jeho p�átel. Navzdory všudyp�ítomnému pokušení se rozhodli svým každo-
denním životem oslavovat Boha a vzdát mu úctu. Rozhodli se vyhýbat všemu h�íchu. Odmítli krá�et po cest� 
nep�átel. A B�h bohat� odm�nil jejich neochv�jnou v�rnost.“ (4MR [224] 169.170) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. P�i studiu knihy Daniel si uv�domíme n�co velmi d�ležitého. B�h není jen svrchovaným vládcem nade 
všemi národy sv�ta, ale je velmi blízko každému z nás. Ve druhé kapitole nap�íklad vidíme, že dal sen po-
hanskému králi. Schopnost ovlivnit mysl �lov�ka b�hem spánku a vložit tam sen odhaluje blízkost, kterou si 
ani neumíme p�edstavit. Prost�ednictvím tohoto snu zárove� poznáváme, že B�h má moc i nad t�mi nejv�t-
šími sv�tovými �íšemi. Ví, co s nimi bude a jak vše nakonec skon�í. Jakou nad�ji a jaké ujišt�ní vám p�ináší 
takový popis reality? Jaký pocit vám p�ináší v�domí, že B�h zná každou vaši myšlenku? Pro� je v tomto 
kontextu tak d�ležité zaslíbení o k�íži? 
 

2. Uvažujte spole�n� o podobnostech a rozdílech týkajících se klasických a apokalyptických proroctví. Jaké 
další p�íklady obou typ� proroctví z Bible m�žete uvést? 
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s nev�rností, než budou zape�et�ny h�íchy, než dojde k zprošt�ní viny, k uvedení v��né spravedlnosti, k zape�et�ní vid�ní 
a proroctví, k pomazání svatyn� svatých. 25V�z a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až             
k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdn�. Za šedesát dva týdny bude op�t vybudováno prostranství a p�íkop. Ale budou 
to svízelné doby. 26Po uplynutí šedesáti dvou týdn� bude pomazaný zahlazen a nebude již . M�sto a svatyni uvrhne do 
zkázy lid vévody, který p�ijde. Sám skon�í v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. 27Vnutí svou 
smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovin� toho týdne zastaví ob�tní hod i ob�� p�ídavnou. Hle, pustošitel na k�ídlech 
ohyzdné modly, než se naplní �as a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.““ 
Nu 14:34  „Podle po�tu dn�, v nichž jste d�lali pr�zkum zem�, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za �ty�icet dn� 
�ty�icet let. Tak pocítíte mou nevoli.“ 
Ez 4:5.6  „5Podpláceli proti nim rádce, aby rušili jejich plány, po všechny dny perského krále Kýra až do kralování 
perského krále Dareia. 6I za kralování Xerxova, na za�átku jeho kralování, sepsali na obyvatele Judska a Jeruzaléma 
žalobu.“ 
Da 8:14  „�ekl mi: „Až po dvou tisících a t�ech stech ve�erech a jitrech dojde svatyn� spravedlnosti.““ 
 

�T 2. ledna – D�ležitost knihy Daniel pro sou�asnost 
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.“ 

Da 10:11.12  „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. 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.““ 
Mt 10:29-31  „29Neprodávají se dva vrabci za halé�? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopušt�ní vašeho Otce.    
30U vás pak jsou spo�teny i všecky vlasy na hlav�. 31Nebojte se tedy; máte v�tší cenu než mnoho vrabc�.“ 
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PO 30. prosimce – B�h – svrchovaný vládce d�jin 
Da 4:31.32  „31Když uplynuly ty dny, pozdvihl jsem já, Nebúkadnesar, své o�i k nebi a rozum se mi vrátil. 

Dobro�e�il jsem Nejvyššímu a chválil jsem a velebil V��n� živého, nebo� jeho vlada�ská moc je v��ná, 

jeho království po všechna pokolení. 32Všichni obyvatelé zem� jsou považováni za nic. Podle své v�le 

nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli zem�. Není, kdo by mohl zabra�ovat jeho ruce a ptát se ho: „Co 

to d�láš?““ 
Gn 41:1-7  „1Po dvou letech se stalo, že farao m�l sen: Stojí u Nilu. 2Pojednou z Nilu vystupuje sedm krav nápadn� 
krásných a vykrmených a popásají se na �í�ní tráv�. 3A hle, za nimi vystupuje z Nilu jiných sedm krav, nápadn� šeredných 
a vyhublých, a postaví se vedle t�ch sedmi krav na b�ehu. 4A ty nápadn� šeredné a vyhublé sežraly sedm krav nápadn� 
krásných a vykrmených. Vtom farao procitl. 5Když zase usnul, m�l druhý sen. Sedm klas� bohatých a p�kných vyr�stá      
z jednoho stébla. 6A hle, za nimi vyráží sedm klas� hluchých a sežehlých východním v�trem. 7A ty hluché klasy pohltily 
sedm klas� bohatých a plných. Farao procitl; takový to byl sen.“ 
Da 2:44  „Ve dnech t�ch král� dá B�h nebes povstat království, které nebude zni�eno nav�ky, a to království nebude 
p�edáno jinému lidu. Rozdrtí a u�iní konec všem t�m královstvím, avšak samo z�stane nav�ky.“ 
Ž 9:8-13  „8Hospodin však bude tr�nit v��n�, soudnou stolici má p�ipravenu. 9Rozsoudí sv�t spravedliv�, povede p�i 
národ� dle práva. 10Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. 11V tebe 
nech� doufají, kdo znají tvé jméno. Vždy� ty, kdo se dotazují po tvé v�li , neopouštíš, Hospodine. 12P�jte žalmy Hospodinu, 
který na Sijónu tr�ní, oznamujte mezi lidmi jeho skutky. 13Za prolitou krev k odpov�dnosti volá, pamatuje na ni, na úp�ní 
ponížených nezapomn�l.“ 
2Pt 3:11-13  „11Když tedy se toto vše rozplyne, jak svat� a zbožn� musíte žít vy, 12kte�í dychtiv� o�ekáváte p�íchod Božího 
dne! V n�m se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. 13Podle jeho slibu �ekáme nové nebe a novou zemi, ve 
kterých p�ebývá spravedlnost.“ 
 

ÚT 31. prosimce – Apokalyptická proroctví v knize Daniel 
Da 7:6.7  „6Potom jsem vid�l, hle, další zví�e bylo jako levhart a m�lo na h�bet� �ty�i pta�í k�ídla. Bylo to 

zví�e �ty�hlavé a byla mu dána vlada�ská moc. 7Potom jsem v no�ním vid�ní vid�l, hle, �tvrté zví�e, straš-

né, p�íšerné a mimo�ádn� mocné. M�lo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma 

nohama. Bylo odlišné ode všech p�edešlých zví�at a m�lo deset roh�.“ 
Jon 3:1-10  „1I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: 2„Vsta�, jdi do Ninive, toho velikého m�sta, a provolávej 
v n�m, co ti uložím.“ 3Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké m�sto p�ed Bohem; 
muselo se jím procházet t�i dny. 4Jonáš vešel do m�sta, procházel jím jeden den a volal: „Ješt� �ty�icet dní, a Ninive bude 
vyvráceno.“ 5I uv��ili ninivští muži Bohu, vyhlásili p�st a oblékli si žín�né suknice od nejv�tšího až po nejmenšího. 6Když 
to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého tr�nu, odložil sv�j pláš�, zahalil se do žín�né suknice a sedl si do 
popela. 7Potom dal v Ninive rozhlásit: „Podle v�le krále a jeho mocných rádc� ! Lidé ani zví�ata, skot ani brav a� nic 
neokusí, a� se nepasou a nepijí vodu. 8A� se zahalí do žín�né suknice, lidé i zví�ata, a naléhav� a� volají k Bohu. Každý a� 
se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. 9Kdo ví, možná že se B�h v lítosti obrátí a odvrátí od svého 
planoucího hn�vu a nezahyneme.“ 10I vid�l B�h, jak si po�ínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim cht�l 
u�init zlo, které ohlásil. – A neu�inil tak.“ 
Žd 1:1  „Mnohokrát a mnohými zp�soby mluvíval B�h k otc�m ústy prorok�.“ 
2Tm 2:15  „Usiluj o to, aby ses p�ed Bohem osv�d�il jako d�lník, který se nemá za� styd�t, protože správn� zv�stuje 
slovo pravdy.“ 
 

ST 1. ledna – D�jinné a �asové souvislosti v Bibli 
Da 9:1.2  „1V prvním roce vlády Darjaveše, syna Achašveróšova, který byl médského p�vodu a byl králem 

nad královstvím kaldejským, 2v tom prvním roce jeho kralování jsem já, Daniel, porozum�l z knih po�tu 

rok�, o nichž se stalo slovo Hospodinovo proroku Jeremjášovi; vyplní se, že Jeruzalém bude po sedmde-

sát let v troskách.“ 
Da 9:22-27  „22Pou�il m� , když se mnou mluvil (Gabriel). �ekl: „Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k pou�ení. 
23Prve 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. 24Sedmdesát týdn� let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému m�stu, než bude skoncováno 
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