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� Texty na tento týden – Da 2:27–45; J 14:29; Nu 14:34; Da 7:1–25; Da 8:14; 1K 10:1–13 
 

� Základní verš 
„�ekl mi: ‚Až po dvou tisících a t�ech stech ve�erech a jitrech dojde svatyn� spravedlnosti.‘“ (Da 8:14) 
 

   Biblická proroctví jsou klí�ová v budování naší identity a také motivace pro misii. V proroctvích také 

m�žeme najít potvrzení pravdivosti Božího slova. Ježíš v této souvislosti vyjád�il následující myšlenku: 

„�ekl jsem vám to nyní p�edem, abyste potom, až se to stane, uv��ili.“ (J 14,29; podobn� J 13,19) Zásadní 

otázkou je: Jak správn� interpretovat proroctví, abychom rozpoznali, kdy a jak se proroctví skute�n� naplni-

lo? 

   Reformáto�i využívali p�i výkladu proroctví takzvaný historizující p�ístup. Tato metoda je stejná, jakou 

používali Daniel a Jan p�i svém vlastním výkladu. Historicizmus vnímá proroctví jako záznam o postupném 

a nep�etržitém napl�ování d�jin, které má sv�j za�átek v minulosti a kon�í až p�íchodem v��ného Božího 

království. 

   Tento týden se budeme v�novat základ�m historizujícího výkladu proroctví. „V d�jinách máme vid�t 

napln�ní proroctví. Máme studovat dílo Proz�etelnosti ve velkých reforma�ních proudech a porozum�t sledu 

událostí p�i cest� národ� vst�íc poslednímu st�etu velkého sporu.“ (8T 307) 
 

� Týden ve zkratce: 
- Historicizmus a proroctví 
- Princip den za rok 
- Ur�ení totožnosti malého rohu 
- P�edadventní soud 
- Typologie a proroctví 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 7. �ervna – Historicizmus a proroctví 
J 14:29  „�ekl jsem vám to nyní p�edem, abyste potom, až se to stane, uv��ili.“ 
Da 2:27-45  „27Daniel králi odpov�d�l: „Tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sd�lit ani mudrci ani zaklína�i 
ani v�štci ani planetá�i. 28Ale je B�h v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nebúkadnesarovi poznat, co se 
stane v posledních dnech. Toto je sen, totiž vid�ní, která ti prošla hlavou na tvém l�žku: 29Tob�, králi, vyvstaly na l�žku 
starosti o to, co se v budoucnu stane, a ten, který odhaluje tajemství, ti oznámil, co se stane. 30Já pak to nemám z moud-
rosti, které bych m�l více než ostatní živé bytosti, ale to tajemství mi bylo odhaleno, aby výklad byl králi oznámen a abys 
poznal myšlení svého srdce. 31Ty jsi, králi, vid�l jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimo�ádný. 
Stála proti tob� a m�la strašný vzhled. 32Hlava té sochy byla z ryzího zlata, její hru� a paže ze st�íbra, b�icho a boky        
z m�di, 33stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny. 34Vid�l jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a ude�il 
do železných a hlin�ných nohou sochy a rozdrtil je, 35a rázem bylo rozdrceno železo, hlína, m��, st�íbro i zlato, a byly 
jako plevy na mlat� v letní dob� . Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy ude�il, se stal 
obrovskou skálou a zaplnil celou zemi. 36Toto je sen. Též jeho výklad �ekneme králi: 37Ty, králi, jsi král král�. B�h nebes 
ti dal království, moc, sílu a slávu. 38A všechna místa , kde bydlí lidé, polní zv�� a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti 
moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. 39Po tob� povstane další království, nižší než tvé, a pak další, t�etí království, 
m�d�né, které bude mít moc nad celou zemí. 40�tvrté království bude tvrdé jako železo, nebo� železo drtí a drolí vše, a to 
království jako železo, které t�íští všechno, bude drtit a t�íštit. 41Že jsi vid�l nohy a prsty dílem z hrn�í�ské hlíny a dílem ze 
železa, znamená , že království bude rozd�lené a bude v n�m n�co z pevnosti železa, nebo� jsi vid�l železo smíšené            
s jílovitou hlínou. 42Prsty nohou dílem ze železa a dílem z hlíny znamenají , že království bude z�ásti tvrdé a dílem k�ehké. 
43Že jsi vid�l železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená , že se bude lidské pokolení mísit, avšak nep�ilnou k sob� navzá-
jem, jako se nesmísí železo s hlínou. 44Ve 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, 
45nebo� jsi vid�l, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, m��, hlínu, st�íbro i zlato. Veliký B�h dal 
králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý a výklad spolehlivý.““ 
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PO 8. �ervna – Princip den za rok 
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 4:4-6  „4Polož se pak na levý bok; vložíš na n�j nepravost izraelského domu a tolik dn�, kolik budeš 

na n�m ležet, poneseš jejich nepravost. 5Za léta jejich nepravosti ti ukládám po�et dn�, totiž t�i sta deva-

desát dní, v nichž poneseš nepravost izraelského domu. 6Až skon�í tyto dny, lehneš si podruhé, a to na 

pravý bok, a poneseš nepravost domu judského po �ty�icet dní; ukládám ti za každý rok jeden den.“ 
Da 7:25  „Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit zm�nit doby a zákon. Svatí budou 
vydáni do jeho rukou až do �asu a �as� a poloviny �asu.“ 
Da 8:14  „�ekl mi: „Až po dvou tisících a t�ech stech ve�erech a jitrech dojde svatyn� spravedlnosti.““ 
Zj 11:2.3  „2Ale vn�jší chrámový dv�r vynech a nem��, protože byl vydán pohan�m; ti budou pustošit svaté m�sto po 
dvaa�ty�icet m�síc�. 3A povolám své dva sv�dky, a oble�eni v smute�ní šat budou prorokovat tisíc dv� st� šedesát dní.“ 
Zj 12:6.14  „6Žena pak uprchla na pouš�, kde jí B�h p�ipravil úto�išt�, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dv� st� 
šedesát dní. … 14Ale té žen� byla dána dv� mocná orlí k�ídla, aby mohla ulet�t na pouš� do svého úto�išt�, kde ukryta 
p�ed hadem byla zachována p�i život� rok a dva roky a polovinu roku.“ 
Zj 13:5  „A bylo jí dáno, aby mluvila pyšn� a rouhav� a m�la moc po �ty�icet dva m�síce.“ 
Da 9:24-27  „24Sedmdesát týdn� let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému m�stu, než bude skoncováno 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.““ 
 

ÚT 9. �ervna – Ur�ení totožnosti malého rohu 
Da 7:23-26  „23�ekl toto: „�tvrté zví�e – na zemi bude �tvrté království, to se bude ode všech království 

lišit; poz�e celou zemi, podupe ji a rozdrtí. 24A deset roh� – z toho království povstane deset král�. Po nich 

povstane jiný, ten se bude od p�edchozích lišit a sesadí t�i krále. 25Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude 

hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit zm�nit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do �asu 

a �as� a poloviny �asu, 26avšak zasedne soud a vlada�skou moc mu odejmou, a bude úpln� vyhlazen        

a zahuben.“ 
Da 7:1-22  „1V prvním roce vlády Belšasara, krále babylónského, vid�l Daniel sen, vid�ní mu prošla hlavou na jeho 
l�žku. Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal. 2Daniel �ekl: „Vid�l jsem v no�ním vid�ní, hle, �ty�i nebeské v�try 
rozbou�ily Velké mo�e. 3A z mo�e vystoupila �ty�i veliká zví�ata, odlišná jedno od druhého. 4První bylo jako lev a m�lo 
orlí k�ídla. Vid�l jsem, že mu byla k�ídla oškubána, bylo pozvednuto od zem� a postaveno na nohy jako �lov�k a dáno mu 
lidské srdce. 5Hle, další zví�e, druhé, se podobalo medv�du. Bylo postaveno tvá�í k jedné stran�. M�lo v tlam� mezi zuby 
t�i žebra a bylo mu �e�eno: ‚Vsta	 a hojn� se nažer masa!‘ 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, strašné, 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�. 8Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další 
malý roh a t�i z d�ív�jších roh� byly p�ed ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly o�i jako o�i lidské a ústa, která mluvila 
troufale. 9Vid�l jsem, že byly postaveny stolce a že usedl V�kovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako 
�istá vlna, jeho stolec – plameny ohn�, jeho kola – ho�ící ohe	. 10�eka ohnivá proudila a vycházela od n�ho, tisíce tisíc� 
sloužily jemu a desetitisíce desetitisíc� stály p�ed ním. Zasedl soud a byly otev�eny knihy. 11Tu jsem vid�l, že pro ta trou-
falá slova, která roh mluvil, vid�l jsem, že to zví�e bylo zabito, jeho t�lo zni�eno a dáno k spálení ohn�m. 12Zbylým zví�a-
t�m od	ali jejich vlada�skou moc a byl jim ponechán život do ur�ité doby a �asu. 13Vid�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. 14A byla mu dána vlada�ská 
moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé r�zných národností a jazyk�. Jeho vlada�ská moc je moc v��ná, která 
nepomine, a jeho království nebude zni�eno.“ 
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15M�j duch, m�j, Daniel�v, byl uvnit� své schránky zmatený a vid�ní, která mi prošla hlavou, m� naplnila hr�zou. 
16P�istoupil jsem k jednomu z t�ch, kte�í tam stáli, a prosil jsem ho o hodnov�rný výklad toho všeho. �ekl mi to a oznámil 
mi výklad té v�ci: 17„Ta �ty�i veliká zví�ata, to �ty�i králové povstanou v zemi. 18Ale království se ujmou svatí Nejvyššího 
a budou mít království v držení až na v�ky, totiž až na v�ky v�k�.“ 19Cht�l jsem mít jistotu o tom �tvrtém zví�eti, které bylo 
odlišné ode všech ostatních a bylo mimo�ádn� strašné: m�lo železné zuby, bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšla-
pávalo svýma nohama, 20i o deseti rozích, které m�lo na hlav�, a o dalším, který vyrostl a p�ed nímž t�i spadly, totiž o tom 
rohu, který m�l o�i a ústa mluvící troufale a jevil se v�tší než ostatní. 21Vid�l jsem, že ten roh vedl válku proti svatým        
a p�emáhal je, 22až p�išel V�kovitý a soud byl p�edán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení 
svatí.“ 
Da 8:1-26  „1V t�etím roce kralování krále Belšasara ukázalo se mn�, Danielovi, vid�ní, po onom, které se mi ukázalo na 
po�átku. 2Vid�l jsem ve vid�ní – byl jsem ve vid�ní na hrad� Šúšanu v élamské krajin� – vid�l jsem tedy ve vid�ní, že jsem 
u �eky Úlaje: 3Pozvedl jsem o�i a spat�il jsem, hle, jeden beran stál p�ed �ekou a m�l dva rohy. Ty rohy byly veliké, 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. 8Kozel se velice vzmohl. Když byl na vrcholu moci, zlomil se ten velký roh       
a místo n�ho vyrostly �ty�i nápadné rohy do �ty� nebeských v�tr�. 9Z jednoho z nich vyrazil jeden mali�ký 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 �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�ilo se mu, co �inil. 
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.“ 15Když jsem já, Daniel, uvid�l to vid�ní a snažil se mu porozum�t, hle, 
postavil se naproti mn� kdosi podobný muži 16a uslyšel jsem nad Úlajem lidský hlas, který takto volal: „Gabrieli, vysv�tli 
mu to vid�ní.“ 17P�išel tedy tam, kde jsem stál; zatímco p�icházel, byl jsem ohromen a padl jsem tvá�í k zemi . �ekl mi: 
„Pochop, lidský synu, že to vid�ní se týká doby konce.“ 18Když se mnou mluvil, ležel jsem v mrákotách tvá�í na zemi. 
Dotkl se m� a postavil m� na mé místo. 19�ekl: „Hle, sd�lím ti, co se stane v posledním hrozném hn�vu, nebo� se to týká 
konce �asu. 20Dvourohý beran, kterého jsi vid�l, jsou králové médští a perští. 21Chlupatý kozel je král �ecký a veliký roh, 
který m�l mezi o�ima, je první král. 22To, že se roh zlomil a místo n�ho vyvstaly �ty�i, znamená , že vyvstanou �ty�i krá-
lovství z toho pronároda, ale nebudou mít jeho sílu. 23Ke konci jejich kralování, až se naplní míra vzpurných, povstane 
král nestoudný, který bude rozum�t hádankám. 24Bude zdatný svou silou, a nejen svou silou, bude p�inášet neoby�ejnou 
zkázu a jeho konání bude provázet zdar. Uvrhne do zkázy zdatné a lid svatých. 25Obez�etn� a se zdarem bude jeho ruka 
lstiv� jednat ; ve svém srdci se bude vypínat, nerušen� uvrhne do zkázy mnohé. Postaví se proti Veliteli velitel�, avšak 
bude zlomen bez zásahu ruky. 26Vid�ní o ve�erech a jitrech, jak ti bylo pov�d�no, je pravdivé. Ty pak podrž to vid�ní        
v tajnosti, nebo� se uskute�ní za mnoho dn�.““  
Da 2:38  „A všechna místa , kde bydlí lidé, polní zv�� a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi 
ta zlatá hlava.“ 
 

ST 10. �ervna – P�edadventní soud 
Da 8:13.14  „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.““ 
Zj 13:3  „Jedna z jejích hlav vypadala jako smrteln� ran�ná, ale ta rána se zahojila. A celá zem� v obdivu šla za tou 
šelmou.“ 
Da 9:24-27  „24Sedmdesát týdn� let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému m�stu, než bude skoncováno 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. 
 

3 



 

 

 

 
                                    

�  1    1 

  JERRY  

Bible a proroctví 

Pr�vodce studiem BIBLE II.Q2020 - verše         

Bible a proroctví Týden od 07.06. do 13.06. 

 

PÁ 12. �ervna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   Prostudujte si následující tabulku.  

Daniel 7 Daniel 8 
Babylon (lev) - - - -  

Médo-Persie (medv�d) Médo-Persie (beran) 

�ecko (leopard) �ecko (kozel) 

Pohanský �ím (�tvrtá šelma) Pohanský �ím (horizontální pohyb malého rohu) 

Papežský �ím (malý roh) Papežský �ím (vertikální pohyb malého rohu) 

Soud v nebesích O�išt�ní svatyn� 
 
   „Klí�ovou informací obsaženou v této tabulce je skute�nost, že scéna soudu v Da 7, která se odehrává po 

1 260 letech od pronásledování (Da 7,25), je stejná událost jako o�išt�ní svatyn� („svatyn� dojde spravedl-

nosti“) v Da 8,14. A tato scéna nebeského soudu vede k ustanovení v��ného Božího království na konci 

smutné historie zem� poznamenané h�íchem. Je to mocný biblický d�kaz o d�ležitosti, kterou Písmo p�ipi-

suje textu Da 8,14, a události, o které se v n�m mluví. 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Prostudujte si znovu 2. kapitolu knihy Daniel. Všimn�te si, jak jasn� je zde použita metoda historicizmu: 
nep�erušená posloupnost sv�tových �íší, která za�íná ve starov�ku a kon�í ustanovením v��ného Božího 
království. B�h nám dává klí� k interpretaci t�chto proroctví. Pro� podle tebe dnes již tak málo k�es�an� 
p�ijímá tuto metodu výkladu proroctví? O �em to sv�d�í? Pro� je i toto d�vod, pro který je tak d�ležité 
adventistické poselství? 
 

2. Jak dob�e rozumíte proroctví o 2 300 ve�erech a jitrech z Da 8,14? Co byste mohli ud�lat pro to, abyste 
mu lépe porozum�li? S kým byste mohli toto proroctví studovat? 
 

3. P�e�t�te si verše Da 7,18.21.22.25 a 27. Všimn�te si, jak se texty zam��ují na osud svatých. Jak se k nim 
chová malý roh? A naopak, co pro n� d�lá B�h? Co je pro svaté dobrou zprávou v souvislosti se soudem? 
Co pro n� soud znamená? 
 

 
� 

 
 

5 

 

 

 

 
                                    

�  1    1 

  JERRY  

Bible a proroctví 

Pr�vodce studiem BIBLE II.Q2020 - verše         

Bible a proroctví Týden od 07.06. do 13.06. 

 

 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.““ 
Ezd 7:7  „S ním se vydali do Jeruzaléma i n�kte�í Izraelci, kn�ží a levité, zp�váci, vrátní a chrámoví nevolníci v sedmém 
roce krále Artaxerxa.“ 
 

�T 11. �ervna – Typologie a proroctví 
1K 10:6-11  „6To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. 7A také nebu�te 

modlá�i jako n�kte�í z nich, jak je psáno: „Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tanc�m.“ 8Ani 

se neoddávejme smilstvu jako n�kte�í z nich, a padlo jich za jeden den t�iadvacet tisíc. 9A také necht�jme 

zkoušet Pána, jako to d�lali n�kte�í z nich, a hynuli od hadího uštknutí, 10ani nereptejte jako n�kte�í z 

nich, a byli zahubeni Zhoubcem. 11To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno  k napomenutí 

nám, které zastihl p�elom v�k�.“ 
Da 8:21  „Chlupatý kozel je král �ecký a veliký roh, který m�l mezi o�ima, je první král.“ 
1K 10:1-13  „1Cht�l bych vám p�ipomenout, brat�í, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli 
mo�em, 2všichni byli k�tem v oblaku a mo�i spojeni s Mojžíšem, 3všichni jedli týž duchovní pokrm 4a pili týž duchovní 
nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. 5A p�ece se v�tšina z nich Bohu nelíbila; 
vždy� ‚pouš� byla poseta jejich t�ly‘. 6To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. 7A také 
nebu�te modlá�i jako n�kte�í z nich, jak je psáno: ‚Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tanc�m.‘ 8Ani se 
neoddávejme smilstvu jako n�kte�í z nich, a padlo jich za jeden den t�iadvacet tisíc. 9A také necht�jme zkoušet Pána, jako 
to d�lali n�kte�í z nich, a hynuli od hadího uštknutí, 10ani nereptejte jako n�kte�í z nich, a byli zahubeni Zhoubcem. 11To, 
co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl p�elom v�k�. 12A proto ten, kdo si 
myslí, že stojí, a� si dá pozor, aby nepadl. 13Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. B�h je v�rný: nedopustí, abyste byli 
podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám p�ipraví i východisko a dá vám sílu, abyste 
mohli obstát.“ 
Mt 12:40  „Jako byl Jonáš v b�iše mo�ské obludy t�i dny a t�i noci, tak bude Syn �lov�ka t�i dny a t�i noci v srdci zem�.“ 
J 19:36  „Nebo� se to stalo, aby se naplnilo Písmo: ‚Ani kost mu nebude zlomena.‘“ 
J 3:14.15  „14Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn �lov�ka, 15aby každý, kdo v n�ho v��í, m�l 
život v��ný.“ 
� 5:14  „Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad t�mi, kdo h�ešili jiným zp�sobem než Adam. On je prot�jšek 
toho, který m�l p�ijít.“ 
J 1:29  „Druhého dne spat�il Jan Ježíše, jak jde k n�mu, a �ekl: „Hle, beránek Boží, který snímá h�ích sv�ta.““ 
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