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Týden od 7. do 13. ervnaLekce 11

11

Bible a proroctví
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 klíčová v budování naší identity a také motivace pro misii. V pro-
roctvích také můžeme najít potvrzení pravdivosti Božího slova. Ježíš v této souvislosti 
vyjádřil následující myšlenku: „Řekl jsem vám to nyní předem, abyste potom, až se to stane, 
uvěřili.“ (J 14,29; podobně J 13,19) Zásadní otázkou je: Jak správně interpretovat proroctví, 
abychom rozpoznali, kdy a jak se proroctví skutečně naplnilo?

Reformátoři využívali při výkladu proroctví takzvaný historizující přístup. Tato metoda 
je stejná, jakou používali Daniel a Jan při svém vlastním výkladu. Historicizmus vnímá 
proroctví jako záznam o postupném a nepřetržitém naplňování dějin, které má svůj začátek 
v minulosti a končí až příchodem věčného Božího království.

Tento týden se budeme věnovat základům historizujícího výkladu proroctví. „V dějinách 
máme vidět naplnění proroctví. Máme studovat dílo Prozřetelnosti ve velkých reformač-
ních proudech a porozumět sledu událostí při cestě národů vstříc poslednímu střetu velké-
ho sporu.“ (8T 307)   

 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:- Historicizmus a proroctví- Princip den za rok- Určení totožnosti malého rohu- Předadventní soud- Typologie a proroctví- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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HISTORICIZMUS A PROROCTVÍ
 ekl jsem vám to nyní p edem, abyste potom, až se to stane, uv ili. (J 14,29)

Osobní studium
Historicizmus je základní metoda studia 
proroctví, kterou používají adventisté sed-
mého dne. Vychází z předpokladu, že hlavní 
biblická proroctví zachycují přímý, souvislý 
proud dějin od minulosti přes současnost 
a dále do budoucnosti. Je to podobné, jako 
když ve škole studujeme dějepis. Ke studiu 
proroctví přistupujeme takovýmto způ-
sobem proto, že samotná Bible nám takto 
vykládá smysl proroctví.

 Přečti si text Da 2,27–45. Které aspekty 
uvedeného snu ukazují na plynulý, nepřeru-
šovaný sled mocností během dějin? Jakým 
způsobem můžeme přistupovat k Bibli tak, 
aby nám ona sama ukazovala, jak máme 
vykládat apokalyptická (týkající se času 
konce) proroctví?

Všimněme si, že království Nebúkad-
nesara je popsáno jako zlatá hlava. Daniel 
tedy identifikuje jako první království prá-
vě Babylón (Da 2,38). Potom Daniel pokra-
čuje: „Po tobě povstane další království, 
nižší než tvé, a pak další, třetí království...“ 

(Da 2,39) a potom povstane čtvrté králov-
ství (Da 2,40). Skutečnost, že po sobě násle-
dují bez jakéhokoli přerušení, je vyjádřena 
samotnou sochou, protože každé království 
postupně představuje část velkého celku 
ve směru od hlavy k prstům na nohou. Jed-
notlivé části sochy jsou navzájem pospo-
jovány, podobně jako na sebe během dějin 
navazovala zmíněná království.

V Da 7 a 8 jsou namísto sochy použity 
symboly šelem, ale ukazují stejný princip. 
V obou kapitolách nacházíme nepřeruše-
nou posloupnost čtyř (Da 7), respektive tří 
(Da 8) království. Tato řada začíná ve staro-
věku a postupně přechází až do současnosti 
a dále do budoucnosti, kdy se vrátí Kristus 
a Bůh ustanoví své věčné království.

Socha v Da 2 a po sobě jdoucí vidění 
v Da 7 a 8 představují základ pro protestant-
ský historizující výklad proroctví, který 
adventisté zastávají i   dnes.

 Uvažuj o textu J 14,29. Jak rozumíš těmto 
Ježíšovým slovům? Jak nám mohou pomoci 
přistupovat k proroctvím tak, abychom 
správně pochopili jejich smysl?

Je výhodou, že žijeme v dob , kdy se mnohá proroctví už naplnila? Máme dnes výhodu 
nap íklad proti Danielovi, který napln ní svých proroctví nevid l? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
27Daniel králi odpověděl: „Tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdělit ani mudrci ani zaklínači ani věštci ani planetáři.28Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nebúkadnesarovi poznat, co se stane v posledních dnech. Toto je sen, totiž vidění, která ti prošla hlavou na tvém lůžku:29Tobě, králi, vyvstaly na lůžku starosti o to, co se v budoucnu stane, a ten, který odhaluje tajemství, ti oznámil, co se stane.30Já pak to nemám z moudrosti, které bych měl 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, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimořádný. Stála proti tobě a měla strašný vzhled.32Hlava té sochy byla z ryzího zlata, její hruď a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi,33stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny.34Viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je,35a rázem bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato, a byly jako plevy na mlatě v letní době . Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi.36Toto je sen. Též jeho výklad řekneme králi:37Ty, králi, jsi král králů. Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu.38A všechna místa , kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava.39Po tobě povstane další království, nižší než tvé, a pak další, třetí království, měděné, které bude mít moc nad celou zemí.40Čtvrté království bude tvrdé jako železo, neboť železo drtí a drolí vše, a to království jako železo, které tříští všechno, bude drtit a tříštit.41Že jsi viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa, znamená , že království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, neboť jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou.42Prsty nohou dílem ze železa a dílem z hlíny znamenají , že království bude zčásti tvrdé a dílem křehké.43Že jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená , že se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou.44Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky,45neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý a výklad spolehlivý.“
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PRINCIP DEN ZA ROK
„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.“ (Nu 14,34)
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 devadesát 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. (Ez 4,4–6)

Osobní studium
Jeden z interpretačních klíčů historicizmu 
je princip „den za rok“. Mnozí badatelé v prů-
běhu staletí aplikovali tento princip na ča-
sová proroctví v knihách Daniel a Zjevení. 
Princip odvodili z několika textů a z bezpro-
středního kontextu samotných proroctví.

Soustřeď se na úvodní verše Nu 14,34 
a Ez 4,6. Co tyto verše říkají? Jak a kým je 
v nich určen princip „den za rok“?

Uvedené verše velmi jasně vysvětlují 
princip „den za rok“. Jak však odůvodníme 
použití tohoto principu v takových časo-
vých proroctvích, jaká se nacházejí v Da 7,25 
a 8,14 nebo Zj 11,2.3; 12,6.14 a 13,5?

Použití principu „den za rok“ můžeme 
v proroctvích Daniel a Zjevení podpořit 
třemi argumenty: použití symbolů, dlouhá 
časová období a neobvyklá vyjádření.

Zaprvé, symbolický charakter šelem a rohů 
představujících jednotlivá království nazna-
čuje, že i časová období bychom měli chápat 
symbolicky. Šelmy a rohy nemají být vnímány 
doslovně, jsou totiž symbolem pro království 
a mocnosti. Jelikož podstatný aspekt proroc-

tví není vyjádřen doslovně, ale symbolicky, 
proč bychom měli právě časové údaje vnímat 
doslovně? Není k tomu důvod.

Zadruhé, mnohé události spojené s uvede-
nými královstvími se týkají časového období 
několika staletí. Pokud bychom časové údaje 
v těchto proroctvích brali doslovně, bylo by to 
příliš málo. Když však na uvedené časové úda-
je aplikujeme princip „den za rok“, budou po-
zoruhodně přesně pasovat na dané události. 
Něco takového by nebylo možné, kdybychom 
časová proroctví vysvětlovali doslovně.

A konečně, neobvyklá vyjádření použi-
tá pro vymezení těchto období naznačují 
symbolický výklad. Jinými slovy – způsob, 
jakým je v těchto proroctvích vyjádřen čas 
(například „dva tisíce tři sta večerů a jiter“ 
v Da 8,14), není běžným vyjádřením. To na-
značuje, že daný časový údaj bychom měli 
vnímat symbolicky, ne doslovně.

S podobným počítáním se setkáváme 
i v mimobiblické židovské literatuře. Např. 
kniha Jubileí, nalezená v Kumránu, uvádí, že 
Noe se dožil 950 let, a poté totéž období vy-
jádří jiným způsobem jako 19 jubileí, 2 týdny 
a 5 let – tedy 19 x 49 let, plus 2 x 7 let, plus 5 let.

Uvažuj o proroctví o sedmdesáti týdnech v Da 9,24–27. teme, že „od té doby, co zazn lo slovo 
o návratu a vybudování Jeruzaléma až po pomazání knížete“ (Da 9,25), uplyne šedesát dev t 
týdn , což p edstavuje jeden rok, ty i m síce a jeden týden. Pokud by šlo o doslovný asový 
údaj, nedávalo by žádný smysl. Jak se zm ní význam a pochopení tohoto proroctví, pokud na n j 
aplikujeme biblický princip „den za rok“ a ze sedmdesáti týdn  se stane ty i sta devadesát let?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Bude 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
Řekl mi: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“

-jcHB
Zvýraznění
2Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům; ti budou pustošit svaté město po dvaačtyřicet měsíců.3A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní.“

-jcHB
Zvýraznění
6Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.14Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.

-jcHB
Zvýraznění
A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.

-jcHB
Zvýraznění
24Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých.25Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to svízelné doby.26Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již . Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení.27Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.“
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UR ENÍ TOTOŽNOSTI MALÉHO ROHU
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 Nej-
vyššímu 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 7,23–26)

Osobní studium
Po staletí protestantští reformátoři iden-
tifikovali malý roh z Da 7 a 8 jako římskou 
církev. Proč?

Přečti si Da 7,1–25 a Da 8,1–13. Než budeš 
pokračovat ve čtení lekce, pokus se vyhle-
dat všechny charakteristiky malého rohu, 
které se nacházejí v obou kapitolách sou-
časně. Jak můžeme určit totožnost malého 
rohu?

Mocnost popsaná v Da 7 a 8 jako malý 
roh je v těchto kapitolách představena sed-
mi společnými charakteristikami: (1) obě 
kapitoly ji představují jako malý roh; (2) jde 
o mocnost, která pronásleduje (Da 7,21.25; 
8,10.24); (3) jde o mocnost, která se vyvyšu-
je a rouhá (Da 7,8.20.25; 8,10.11.25); (4) útočí 
na Boží lid (Da 7,25; 8,24); (5) je vymezena 
prorockým časem (Da 7,25; 8,13.14); (6) tato 
mocnost působí až do konce času (Da 7,25.26; 
8,17.19) a (7) uvedená mocnost je zničena nad-
přirozeným způsobem (Da 7,11.26; 8,25).

Dějiny ukazují, že prvním královstvím 
byl Babylón (Da 2,38), druhým Médo-Per-
sie (Da 8,20), třetím Řecko (Da 8,21). Dějiny 
jednoznačně ukazují, že po těchto říších se 
k moci dostává Řím.

V Da 2 představují železné nohy Řím. Že-
lezo pak plynule přechází do chodidel, která 
jsou částečně ze železa a částečně z hlíny. Tato 
mocnost trvá až do konce času – dokud celou 
sochu nerozdrtí kámen, který nepochází z lid-
ských rukou. Malý roh představený v Da 7 
vyrůstá ze čtvrté šelmy, ale zároveň zůstává 
její součástí.

Která mocnost povstala z Římské říše a pů-
sobí svým politicko-náboženským vlivem 
minimálně tisíc dvě stě šedesát let (Da 7,25)? 
Existuje jen jediná mocnost, která vyhovuje 
historickému i prorockému popisu – papež-
ství. Papežství získává svou moc uprostřed 
deseti pohanských kmenů, z nichž tři sesadí 
(Da 7,24). O papežství můžeme říci, že se „bude 
od předchozích lišit“ (Da 7,24). Tím se vyjadřu-
je jeho jedinečnost v porovnání s ostatními. 
Papežství mluvilo „proti Nejvyššímu“ (Da 7,25) 
a vyvýšilo se „až k veliteli toho zástupu“ 
(Da 8,11) tím, že papeže ustanovilo Kristovým 
zástupcem. Papežství naplnilo předpovědi, 
že „bude hubit svaté Nejvyššího“ (Da 7,25) a že 
srazí „na zem část toho zástupu“ (Da 8,10) bě-
hem protireformace, kdy byli vražděni Boží 
věrní. Papežství usilovalo „změnit doby a zá-
kon“ (Da 7,25) tím, že odstranilo druhé přikázá-
ní a změnilo sobotu na neděli.

V 2., 7. a 8. kapitole knihy Daniel se dozvídáme, že po ecku povstává mocnost, která 
bude existovat až do konce asu. Jaká jiná mocnost by to mohla být, pokud ne ím, 
který nyní existuje ve své papežské podob ? A koli to nezní p íliš „politicky korektn “, 
tento fakt je sou ástí poselství t í and l . Pro  je tato informace d ležitou sou ástí 
„p ítomné pravdy“?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1V prvním roce vlády Belšasara, krále babylónského, viděl Daniel sen, vidění mu prošla hlavou na jeho lůžku. Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal.2Daniel řekl: „Viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři nebeské větry rozbouřily Velké moře.3A z moře vystoupila čtyři veliká zvířata, odlišná jedno od druhého.4První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno mu lidské srdce.5Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně. Mělo v tlamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno: ‚Vstaň a hojně se nažer masa!‘6Potom jsem viděl, hle, další zvíře bylo jako levhart a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc.7Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo deset rohů.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.9Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň.10Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.11Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm.12Zbylým zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času.13Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.14A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“15Můj duch, můj, Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou.16Přistoupil jsem k jednomu z těch, kteří tam stáli, a prosil jsem ho o hodnověrný výklad toho všeho. Řekl mi to a oznámil mi výklad té věci:17„Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové povstanou v zemi.18Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž až na věky věků.“19Chtěl jsem mít jistotu o tom čtvrtém zvířeti, které bylo odlišné ode všech ostatních a bylo mimořádně strašné: mělo železné zuby, bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama,20i o deseti rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní.21Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,22až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení svatí.23Řekl toto: „Čtvrté zvíře – na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit; pozře celou zemi, podupe ji a rozdrtí.24A deset rohů – z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále.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
1V třetím roce kralování krále Belšasara ukázalo se mně, Danielovi, vidění, po onom, které se mi ukázalo na počátku.2Viděl jsem ve vidění – byl jsem ve vidění na hradě Šúšanu v élamské krajině – viděl jsem tedy ve vidění, že jsem u řeky Úlaje: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.9Z jednoho z nich vyrazil jeden maličký 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 část toho zástupu, totiž hvězd, a rozšlapal je.11Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně.12Zástup byl sveden ke vzpouře proti každodenní oběti. Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil.13Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal: „Jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu?“14Řekl mi: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“15Když jsem já, Daniel, uviděl to vidění a snažil se mu porozumět, hle, postavil se naproti mně kdosi podobný muži16a uslyšel jsem nad Úlajem lidský hlas, který takto volal: „Gabrieli, vysvětli mu to vidění.“17Přišel 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.“18Když se mnou mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří na zemi. Dotkl se mě a postavil mě na mé místo.19Řekl: „Hle, sdělím ti, co se stane v posledním hrozném hněvu, neboť se to týká konce času.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.23Ke konci jejich kralování, až se naplní míra vzpurných, povstane král nestoudný, který bude rozumět hádankám.24Bude zdatný svou silou, a nejen svou silou, bude přinášet neobyčejnou zkázu a jeho konání bude provázet zdar. Uvrhne do zkázy zdatné a lid svatých.25Obezřetně a se zdarem bude jeho ruka lstivě jednat ; ve svém srdci se bude vypínat, nerušeně uvrhne do zkázy mnohé. Postaví se proti Veliteli velitelů, avšak bude zlomen bez zásahu ruky.

-jcHB
Zvýraznění
Dvourohý beran, kterého jsi viděl, jsou králové médští a perští.

-jcHB
Zvýraznění
Chlupatý kozel je král řecký a veliký roh, který měl mezi očima, je první král.

-jcHB
Zvýraznění
A všechna místa , kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava.

-jcHB
Zvýraznění
11Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm.26avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben.

-jcHB
Zvýraznění
Obezřetně a se zdarem bude jeho ruka lstivě jednat ; ve svém srdci se bude vypínat, nerušeně uvrhne do zkázy mnohé. Postaví se proti Veliteli velitelů, avšak bude zlomen bez zásahu ruky.

-jcHB
Zvýraznění
13Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal: „Jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu?“14Řekl mi: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“

-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.20i o deseti rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní.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
Bude zdatný svou silou, a nejen svou silou, bude přinášet neobyčejnou zkázu a jeho konání bude provázet zdar. Uvrhne do zkázy zdatné a lid svatých.
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P EDADVENTNÍ SOUD
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.“ 
(Da 8,13.14)

Osobní studium
Prorocký náčrt, kterému se tento týden 
věnujeme, nacházel velkou podporu u pro-
testantských teologů zastávajících histori-
cizmus už od dob reformace. Ale až během 
mileritského hnutí na počátku 19. století 
se bibličtí badatelé začali soustředěněji vě-
novat vidění o dvou tisících třech stech 
večerech a jitrech a tématu předadventního 
(vyšetřujícího) soudu. Prostuduj tabulku 
uvedenou v lekci na pátek. 

Přečti si texty Da 7,9–14 a 8,14.26. Co uve-
dené verše říkají o událostech v nebesích? 
Jaké pocity v tobě tyto obrazy vyvolávají? 
(Všimni si Danielovy reakce ve verši 7,15.)

Po období středověkého pronásledová-
ní, které skončilo až v roce 1798, kdy gene-
rál Berthier zajal a uvěznil papeže Pia VI. 
(Zj 13,3), nastává období soudu, o kterém mlu-
ví Da 7 a 8. Soud se má odehrávat v nebe-
sích, kde „zasedl soud a byly otevřeny knihy“ 
(Da 7,10) a „s nebeskými oblaky přicházel 
jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, 
přivedli ho k němu.“ (Da 7,13) Jde o soud, 
ke kterému mělo dojít po roce 1798 a zároveň 
před druhým příchodem Ježíše Krista.

Scéna soudu z Da 7 má svou paralelu 
v očišťování svatyně, o kterém se hovoří 

v Da 8,14. Obě kapitoly mluví o stejné udá-
losti. Podle Da 8,14 „dojde svatyně sprave-
dlnosti“ (což je vlastně terminologie dne 
smíření) po 2 300 večerech a ránech. Po apli-
kování principu „den za rok“ se dostáváme 
k časovému období 2 300 let.

Začátek období 2 300 let nacházíme 
ve verši Da 9,24. Prorocké období 70 týdnů 
(490 let) je tu „stanoveno“ (hebrejsky chatak ; 
doslova „odříznutých“) z období 2 300 večerů 
a jiter (let). Většina teologů správně rozezná-
vá, že proroctví o 2 300 večerech a ránech 
(letech) z Da 8,14 a proroctví o 70 týdnech 
(490 letech) z Da 9,24–27 jsou dvěma částmi 
téhož proroctví. Verš následující po časo-
vém údaji o 70 týdnech hovoří o začátku 
tohoto období: „Od vyjití slova o navrácení 
a vybudování Jeruzaléma až k pomazané-
mu vévodovi uplyne sedm týdnů.“ (Da 9,25) 
Tato událost se odehrála „v sedmém roce 
krále Artaxerxa“ (Ezd 7,7), což bylo v roce 457 
před Kristem. Když budeme od tohoto data 
počítat 2 300 let, dostaneme se do roku 1844, 
což spadá do požadovaného období ohrani-
čeného rokem 1798 a očekávaným druhým 
příchodem Ježíše Krista. Právě v této době 
Ježíš vstoupil do nebeské svatyně svatých, 
aby začal svou smiřující (přímluvnou) službu 
v nebeské svatyni.

Jaké pocity v tob  vyvolává skute nost, že Ježíš v nebeské svatyni i dnes d lá vše pro 
záchranu lidstva i pro tebe osobn ? Jak to ovliv uje tvou víru?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
9Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň.10Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.11Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm.12Zbylým zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času.13Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.14A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“

-jcHB
Zvýraznění
14Řekl mi: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“26Vidění o večerech a jitrech, jak ti bylo pověděno, je pravdivé. Ty pak podrž to vidění v tajnosti, neboť se uskuteční za mnoho dnů.“

-jcHB
Zvýraznění
24Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých.25Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to svízelné doby.26Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již . Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení.27Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.“

-jcHB
Zvýraznění
S ním se vydali do Jeruzaléma i někteří Izraelci, kněží a levité, zpěváci, vrátní a chrámoví nevolníci v sedmém roce krále Artaxerxa.

-jcHB
Zvýraznění
Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou
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TYPOLOGIE A PROROCTVÍ
6To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. 7A také nebu te mod-
lá 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 . (1K 10,6–11)

Osobní studium
V apokalyptických proroctvích mají symbo-
ly jedno naplnění. Například symbol kozla 
v Da 8,21 má své naplnění v jediném krá-
lovství, kterým je Řecko. Vždyť nakonec 
samotný text jasně označuje právě toto krá-
lovství.

Typologie se zaměřuje na skutečné oso-
by, události nebo ustanovení Starého záko-
na, které už žily nebo se staly v minulosti, 
ale zároveň jsou předobrazem důležitějšího 
naplnění v budoucnosti. S použitím typolo-
gie jako metody výkladu biblického textu se 
setkáváme nejen u Ježíše a novozákonních 
autorů, ale dokonce i ve Starém zákoně. 
Jediným návodem k rozpoznání typu a an-
titypu (tedy předobrazu a naplnění) je iden-
tifikace samotným inspirovaným autorem.

Přečti si text 1K 10,1–13. Jakým způsobem 
Pavel využívá události z minulosti při na-
pomínání sboru v Korintu? Jak se to týká 
nás dnes?

Apoštol Pavel odkazuje na historickou 
událost vyjití z Egypta a rozvíjí typologii za-
loženou na zkušenosti, kterou prožili Židé 
na poušti. Takovým způsobem Pavel ukazu-

je, že Bůh, který inspiroval Mojžíše k zazna-
menání těchto událostí, plánoval, aby se to 
„stalo nám na výstrahu“ (1K 10,6). Napomenutí 
Božího lidu na poušti se stává předobrazem 
napomenutí duchovního Izraele žijícího v po-
sledních dnech, aby odolával přicházejícím 
pokušením.

Pokus se v těchto biblických textech roz-
poznat předobraz a naplnění, jak je popisují 
Ježíš a novozákonní autoři.
Mt 12,40

J 19,36

J 3,14.15

Ř 5,14

J 1,29

Ve všech uvedených verších Ježíš a no-
vozákonní pisatelé aplikují princip výkladu, 
který vychází z typu a antitypu (předobrazu 
a naplnění). Tak je zdůrazňován prorocký 
charakter daných slov a poukazuje se na dů-
ležitější naplnění historické skutečnosti.

Uvažuj o služb  v pozemské svatyni, která sloužila jako p edobraz celého plánu spasení. 
Co nám to íká o významu svatyn  pro nás dnes?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Chlupatý kozel je král řecký a veliký roh, který měl mezi očima, je první král.

-jcHB
Zvýraznění
Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.

-jcHB
Zvýraznění
Neboť se to stalo, aby se naplnilo Písmo: ‚Ani kost mu nebude zlomena.‘

-jcHB
Zvýraznění
14Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, 15aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný

-jcHB
Zvýraznění
Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít.

-jcHB
Zvýraznění
Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.

-jcHB
Zvýraznění
1Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem,2všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem,3všichni jedli týž duchovní pokrm4a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.5A přece se většina z nich Bohu nelíbila; vždyť ‚poušť byla poseta jejich těly‘.6To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni.7A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno: ‚Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům.‘8Ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den třiadvacet tisíc.9A také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich, a hynuli od hadího uštknutí,10ani nereptejte jako někteří z nich, a byli zahubeni Zhoubcem.11To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků.12A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.13Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Prostudujte si následující tabulku.

Daniel 7 Daniel 8

Babylon (lev) –––––
Médo-Persie (medvěd) Médo-Persie (beran)
Řecko (leopard) Řecko (kozel)
Pohanský Řím (čtvrtá šelma) Pohanský Řím (horizontální pohyb malého rohu)
Papežský Řím (malý roh) Papežský Řím (vertikální pohyb malého rohu)
Soud v nebesích Očištění svatyně

 
Klíčovou informací obsaženou v této tabulce je skutečnost, že scéna soudu v Da 7, která 

se odehrává po 1 260 letech od pronásledování (Da 7,25), je stejná událost jako očištění svaty-
ně („svatyně dojde spravedlnosti“) v Da 8,14. A tato scéna nebeského soudu vede k ustanove-
ní věčného Božího království na konci smutné historie země poznamenané hříchem. Je to 
mocný biblický důkaz o důležitosti, kterou Písmo připisuje textu Da 8,14, a události, o které 
se v něm mluví.

Otázky k rozhovoru
1.  Prostudujte si znovu 2. kapitolu knihy Daniel. Všimn te si, jak jasn  je zde použita me-

toda 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 ch-
to 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 sva-
tých. 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?

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:
_______________________________________   ______________________________________

 21:14

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Řekl mi: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“

-jcHB
Zvýraznění
18Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž až na věky věků.“21Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,22až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení svatí.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,26avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben.27Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých




