
Kniha proroka DANIELA 

9. časť (10,1–12,13) 

KAPITOLY Z DEJEPISU… ☺☺☺☺ 

Posledné Danielovo videnie  

(10,1–21) 

Poznámky k textu: 

• V treťom roku kráľa Kýra: „Datum nesouhlasí s údajem v 1,21, podle něhož 
byl Daniel na královském dvoře pouze „do prvního roku vlády krále Kýra". 
Časové nesrovnalosti však nejsou podstatné pro zvěst knihy. Datování v 10,1 chce 
umístit vidění na sklonek Danielova života.“ (KKD) 

• Baltazár: „Daniel je zde jmenován také svým babylónským jménem Beltšasar (v 
druhé polovině knihy jen zde!). Zřejmě tím má být doloženo, že je to tentýž 
Daniel, který byl jako ,mudrc' již na dvoře babylónských králů, o němž se mluví v 
první polovině knihy.“ (KKD) 

• 24. deň prvého mesiaca: „první měsíc, počítáno od jarní rovnodennosti, byl 
nísan, v jehož polovině se slavil hod beránka. Vidění se tedy Danielovi dostává 
patrně krátce po těchto svátcích, které měly zvěstovat a zpřítomňovat Božímu lidu 
Hospodinovu péči, ochranu a moc.“ (KKD) 

• Človek odetý do plátna: „Zjeví se mu „jakýsi muž". Jeho lněný oděv připomíná 
Božího posla - písaře z Ezechielova vidění (Ez 9,2n.111 10,2.6n2). Zvláštní zjev 

                                           
1 „Vtedy mi veľkým hlasom takto volal do uší: "Priblížil sa čas navštívenia mesta (a každý má v ruke nástroj ničenia)." 2 A 
hľa, prichádzalo šesť mužov cestou od Hornej brány, ktorá hľadí na sever, a každý mal v ruke hubiaci nástroj! Medzi nimi 
bol však muž oblečený do plátna a za pásom mal pisárske náčinie. Prišli a postavili sa pri kovovom oltári. (Eze 9:1-
2 SSV)“ a „Vtom hľa, človek odiaty plátnom, ktorý mal pero za pásom, podal hlásenie: "Urobil som, ako si mi rozkázal." 
(Eze 9:11 SSV)“ 



onoho muže, který má něco podobného s bytostmi z Ez 13, ukazuje na nebešťana. 
Není uvedeno jeho jméno, svou funkcí i jednáním však odpovídá Gabrielovi. Jako 
on přichází proto, aby podal výklad toho, co bylo Danielovi zjeveno (srov. 
8,16.19 9,21.23) a podobným způsobem také Daniela oslovuje (8,22 : 10,11). … 
Někteří novodobí vykladači mají zato, že muž ve vidění je .nebeská bytost vyššího 
řádu než Gabriel', a staří křesťanští vykladači v něm viděli přímo zjevení Ježíše 
Krista, avšak vůči Danielovi nemá jiný úkol, než být zvěstovatelem, a v nebeském 
zápase není svrchovaný; potřebuje pomoci Míkaela, se kterým stojí v jedné řadě.“ 
(KKD) 

• Knieža perzského kráľovstva stálo proti mne…: „Zdržení způsobil ,ochránce 
perského království,. Je tu užito dobové představy, že každý národ má svého 
andělského ochránce, který nad ním bdí a který ho reprezentuje. Tato představa 
má patrně kořeny již ve starém izraelském přesvědčení, že pohanské národy mají 
své bohy (srov. Dt 4,74); je to z Hospodinova dopuštění (srov. Dt 29,255), a tito 
bohové jsou Hospodinu, Bohu bohů (Dt 10,176) podrobeni. Smyslem této 
představy je ukázat, že osudy a události na zemi nejsou chaotické a nahodilé, ale 
mají svůj řád, smysl a cíl. Jsou jednak odrazem (reflexí) jednání a zápolení v 
nebeské (transcendentní) sféře, jednak jsou pod její kontrolou. Svrchované slovo 
nade vším má Hospodin.“ (KKD) 

o  Táto predstava sa ďalej vyvíjala: 
� od poznania, že pohanskí bohovia (modly) nie sú ničím 

• „Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk. 
5 Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, a nevidia. 6 Majú uši, ale nepočujú, 
majú nozdry, a nečuchajú. 7 Majú ruky, ale nehmatajú; majú nohy, a 

                                                                                                                                                
2 „2

 I riekol mužovi, oblečenému do plátna: "Choď medzi kolesá pod cherubínmi a vezmi spomedzi cherubínov plné 

priehrštie žeravého uhlia a rozsyp to na mesto!" Odišiel teda pred mojimi očami. (Eze 10:2 SSV)“ + „6 A keď rozkázal 

človekovi, oblečenému do plátna: "Vezmi oheň spomedzi krútňavy, spomedzi cherubínov!", on išiel a zastal pri kolese. 
(Eze 10:6 SSV)“ 
3 „Stalo sa v tridsiatom roku, štvrtý (mesiac), piaty deň mesiaca, keď som bol medzi zajatcami pri rieke Chobar, otvorili sa 
nebesia a videl som nebeské videnie. 2

 Piaty deň mesiaca - bol to piaty rok od zajatia kráľa Joachina - 3
 prehovoril Pán ku  

kňazovi Ezechielovi, synovi Buziho, v chaldejskej krajine pri rieke Chobar; tam sa vzniesla nad neho Pánova ruka. 4 Videl 
som teda: Hľa, od severu prichádzal búrlivý vietor, veľký oblak a blčiaci oheň, okolo ktorého bola žiara, a z jeho stredu - 
zo stredu ohňa - čosi ako výzor lesklého kovu. 5

 Zo stredu tohto však podoba štyroch bytostí. Toto bol ich výzor: Mali 
podobu človeka, 6 každá mala štyri tváre a každá štyri krídla. 7

 Ich nohy boli rovné, chodidlo ich nôh ako chodidlo nohy 
teľaťa, a leskli sa ako výzor lešteného kovu. 8

 Pod krídlami mali zo štyroch strán ľudské ruky a všetky štyri z nich mali 
tváre a krídla. 9 Krídla sa im vzájomne dotýkali, pri chôdzi sa neobracali, každá kráčala pred svojou tvárou. 10

 Výzor ich 
tvárí však bol: tvár človeka, potom tvár leva po pravej strane tých štyroch, ďalej tvár býka po ľavej strane tých štyroch a 
tvár orla 11

 boli ich tváre. Ich krídla sa rozprestierali nahor, dve krídla každého sa vzájomne dotýkali a dve im zakrývali 
telá. (Eze 1:1-11 SSV)“ 
4 „7 Veď kdeže je národ taký mocný, ktorý by mal svojich bohov tak blízko, ako je Pán, náš Boh, kedykoľvek k nemu 
voláme. (Deu 4:7 SSV)“ 
5 „25 A odpovedia im: “Pretože opustili zmluvu Pána, svojho Boha, ktorú uzavrel s nimi, keď ich vyviedol z Egypta, 26 a 
slúžili iným bohom, klaňali sa tým, ktorých nepoznali, ktorým ich on nezveril. (Deu 29:25-26 SSV)“ 
6 „17 Lebo Pán, váš Boh, je Boh nad všetkými bohmi a Pán nad všetkými pánmi, Boh veľký, mocný a hrozný, ktorý 
neberie ohľad na osoby a dary neprijíma. (Deu 10:17 SSV)“ 



nechodia, z hrdla nevydajú hlas. 8 Im budú podobní ich tvorcovia a 
všetci, čo v ne veria. (Psa 115:4-8 SSV)“ 

• „ 4 O jedení mäsa obetovaného modlám teda vieme, že na svete niet 
nijakej modly a nijakého boha, iba Jeden. 5 Lebo aj keď sú takí, čo sa 
nazývajú bohmi či už na nebi alebo na zemi - ako je veľa bohov a veľa 
pánov -, 6 my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my 
sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj 
my sme skrze neho. 7 Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí sú ešte 
teraz takí zvyknutí na modly, že jedia mäso, akoby bolo naozaj 
obetované modlám, a ich svedomie sa poškvrňuje, lebo je slabé. 
(1Co 8:4-7 SSV)“ 

� až k poznaniu, že za „pohanskými božstvami“ môžeme vidieť 
diablov a rôznych „duchov“, ktorí síce nie sú bohmi (nie sú roho 
istého rádu, ako Boh, ktorý je jediný), ale na druhej strane sú 
mocní a reálne tu sú a stoja v opozícii voči Bohu. 

• „ 19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo 
že modla je niečo? 20 Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, a nie 
Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. (1Co 10:19-
20 SSV)“ 

• Michael: „Úsilí ochránce perského království se nezdařilo, protože zvěstovateli 
účinně zasáhl ku pomoci ochránce Izraele, Míkael. Tento ochránce je 
nejmocnější ze všech. Už jeho jméno je charakteristické. Znamená: Kdo je jako 
Bůh. Vyznává tím, v čí síle a ve jménu koho jedná. Jako ochránce lidu a Božích 
řádů zná Míkaela i Nový zákon: Ju 97 a Zj 12,78.“ (KKD) 

• Čo je napísané v spoľahlivom písme: „Židovští učenci 2. stol. př. Kr. byli 
přesvědčeni, že pozemské události a osudy národů jsou už od věků zapsány v 
nebesích ve ,spisu pravdy'. Je však pravděpodobné, že ani pisatel ani biblicky 
vzdělaní příjemci jeho spisu (a to hned ti první, kterým ,bylo jasné, že mnohé z k. 
11 je vpravdě vaticinium post eventum' [= věštba po události]; Porteous) 
nechápali ,spis pravdy' jako předpis neměnné určující běh dějin, ale jako doklad, 
že události a osudy na zemi, byť sebespletitější, podléhají Božímu řízení a 
nevymknou se z rukou svrchovaného Hospodina.“ (KKD) 

                                           
7 „9 Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal: 
"Nech ťa Pán potrestá." (JUD 1:9 SSV)” 
8 „7 Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, (Rev 12:7 SSV)“ 



(11,1–45) 

Verše 2 až 14 

Z Alexandrových následníků se líčení zabývá, již daleko podrobněji, jen těmi, kteří měli vliv na osudy 
Palestiny a zasahovali do nich.  

Králové Jihu jsou vládcové Egypta, Ptolemaiovci. Zakladatel rodu, Ptolemaios I. Sótér (323-285), byl 
původně jedním z generálů Alexandra Velikého, kteří se po Alexandrově smrti vrhli jako supi na jeho 
říši a rozdělili šiji. Ptolemaios získal Egypt a Palestinu zprvu jako správce, později se prohlásil králem 
tohoto území.  

Jiný Alexandrův generál, Seleukos, získal Sýrii a Babylónii. Neměl to však zpočátku tak lehké jako 
Ptolemaios. Dostal se do sporu s dalším z Alexandrových generálů, Antigónem Kyklópem, a musel 
před ním uprchnout do Egypta, kde se na čas stal jedním z velitelů' Ptolemaiových. S jeho pomocí se 
však po čase do Sýrie a Babylónie vrátil, vzmohl se, vytvořil mocnou říši, prohlásil se jejím králem a 
stal se zakladatelem dynastie Seleukovců. Z historie je znám jako Seleukos I. Nikátór (311-281).  

Zájmy Ptolemaiovou a Seleukovců se zatím nekřížily, a tak mezi nimi nevzniklo nepřátelství.  

Seleukův vnuk, Antiochos II. Theos (261-246), ve snaze vytvořit přátelský svazek mezi svou říší 
(královstvím Severu) a Egyptem (královstvím Jihu) zapudil svou první manželku Láodiké a oženil se s 
egyptskou princeznou, dcerou Ptolemaia II. Filadelfa, která se jmenovala Bereníké. Výsledek však 
byl zcela opačný, než byl očekáván. Když po několika letech druhého manželství dovolil Antiochos II. 
své první manželce vrátit se do paláce, vykonala hroznou pomstu; Antiocha otrávila a Bereníké s 
dítětem, které Antiochovi porodila, i s celým dvorem, který s ní přišel z Egypta, dala povraždit. Smrt 
Ptolemaia II. (toho, ,který ji zplodil') je viděna jako důsledek jeho zármutku a rozhořčení.  

Tyto události podnítily bratra Bereníké Ptolemaia III. Euergeta (,výhonek z jejího kořene'), který se 
stal egyptským králem, k vpádu do Sýrie. Porazil seleukovská vojska, pronikl do hlavního města 
Seleukovců Antiochie, vrátil se s bohatou kořistí, včetně soch syrských božstev. Svou říši rozšířil na 
úkor Seleukovců.  

Nový vládce ,Severu', Seleukos II. Kalliníkos (246-225), se sice vzepřel a získal zpět ztracené syrské 
državy, ale jinak Ptolemaia neohrozil. V tom smyslu je třeba rozumět v. 9, neboť není odjinud známo, 
že by Seleukos II. pronikl až do Egypta. io-13  

Co neučinil Seleukos II., učinili jeho synové: Seleukos III. Keraunos, který vládl krátce (225-223), a 
zejména Antiochos III. (223-187). Napadli Egypt a vtrhli do něho. To vyvolalo řadu tažení se 
střídavými úspěchy a neúspěchy na obou stranách. V. 11 patrně naráží na vítězství Ptolemaia IV. 
Filopatóra r. 217 u Rafie. Za několik let po něm však následovala úspěšná protiofenzíva Antiocha III., 
kterou zaznamenává v. 13. 14-n Válečná tažení se zle dotýkala Palestiny, země Božího lidu 
(,nádherné země' - srov. vk 8,9-14), která ležela mezi Egyptem a Sýrií, takže jí obě vojska nejednou 
táhla. Až do vlády Antiocha III. patřila pod panství Ptolemaiovců.  



Tvrdé zásahy Ptolemaia IV. vůči židům způsobily, že když po jeho smrti nastoupil Ptolemaios V., a 
Antiochos III. v tom viděl vhodnou příležitost k novému tažení, část Judejců povstala proti 
Ptolemaiovcům, přidala se k Antiochovi, a tím umožnila, že po vítězné bitvě u Paneionu (pozdější 
Caesareje Filipovy) r. 198 připojil Antiochos III. Palestinu ke své říši. Biblické podání hodnotí 
jednání židů negativně a hovoří o nich jako o .synech rozvratníků'. Boží lid byl za Seleukovců ještě ve 

větším soužení než za Ptolemaiovců.“ (KKD) 

verše 15 až 20 

„Aby si Antiochos III. zajistil trvalý vliv v Egyptě, dal mladému egyptskému králi Ptolemaiu V. 
Epifanovi (204-188), jehož vojsko porazil, za manželku svou dceru Kleopatru. Věnem jí slíbil 
Palestinu, avšak slib nedodržel. Sňatek nesplnil, co si od něho Antiochos sliboval. Dcera se spojila s 
manželem proti otci. 18-20  

Nezdarem skončily po dílčích počátečních úspěších i Antiochovy výboje do Malé Asie (na ostrovy). 
Střetl se zde se zájmy Římanů. Římský konsul Lucius Scipio ho porazil r. 190 u Magnesia. Antiochos 
byl nucen uzavřít potupný mír, musel stáhnout svá vojska z dobytých území, zaplatit vysoké válečné 
náhrady a poslat do Říma rukojmí jako záruku, že znovu nebude zasahovat do sféry římských zájmů.  

Zřejmě proto, aby naplnil vyprázdněnou královskou pokladnu, obrátil svou pozornost na bohatství 
chrámů ve východním pomezí říše (,k pevnostem své země') . Ani tato akce se mu nezdařila. Při 
pokusu o vyloupení jednoho chrámu v Élamu v červenci r. 187 byl i s oddílem vojska, s nímž útok 
podnikal, zabit. Našel tedy smrt a hrob v končinách odlehlých od své rezidence, takže se do ní ani po 
smrti nevrátil (,nenajdou ho'). 

Nástupcem Antiocha III. se stal jeho syn Seleukos IV. Filopatór. Jeho dvanáctiletá vláda nepřinesla 
nic pozoruhodného. Zdědil zemi vyčerpanou morálně i finančně, měl co dělat s vnitřními poměry, na 
zahraniční podniky nemohl ani pomyslit. Do povědomí židů se zapsal činem, který je pobouřil . Poslal 
r. 176 svého ministra (výběrčího) Héliodóra, aby vyloupil chrámový poklad v Jeruzalémě. Pokus se 
nezdařil. A byl to právě Héliodóros, který v r. 175 Seleuka zavraždil, takže nezahynul ,ani hněvem ani 

bojem', ale zákeřnou rukou.“ (KKD) 

verše 21 až 45, Antiochus Epifanes: 

„v devatenácti verších (vv. 2-20) byl vylíčen běh událostí několika staletí, celých dvacet 
pět veršů (vv. 21-45) je věnováno jediné postavě, která jako by byla vtělením samého 
ďábla - Antiochu IV.  

Ač nesl vznešený přívlastek Epifanés (= Zářící), pro židy a Starý zákon je a zůstane 
,Opovrženíhodný'. Nejen proto, že vztáhl ruku na jeruzalémský chrám a dal zabít řádně ustanoveného 
velekněze, ale že se snažil úplně likvidovat víru v Hospodina. Cílevědomě prosazoval helénskou 
kulturu i kult.  



Vidění ukazuje, že jeho vláda byla jednak trestem za zpronevěru lidu, jednak dobou posledních 
nejtěžších zkoušek, v nichž obstojí jenom ti, kteří se budou kát a přes všechno dění a nesmírné utrpení 
zůstanou věrni Bohu.“ (KKD) 

„Antiochos IV. Epifanés byl vlastně uzurpátor. „Královská důstojnost mu nebyla udělena", nýbrž 

přivlastnil si ji sám. Po porážce svého otce Antiocha III. byl jedním ze syrských rukojmích odvedených 
do Říma. Až r. 176 mu jeho bratr Seleukos IV. Filopatór dopřál návrat do vlasti tím, že za něho poslal 
jako rukojmí svého syna a následníka trůnu Démétria. Nevíme, jaké byly důvody této výměny. Spíše 
než bratrská láska tu hrály roli patrně politické záměry. Měl snad Démétrios v Římě nějaké poslání? 
Nebo jen měl poznat římský svět? Anebo se vládci zdál bratr doma méně nebezpečný než syn, kterého 
se tímto způsobem dočasně zbavil? Jisto je, že Antiochos se vracel právě v době, kdy se Seleukův 
vojevůdce a ministr Héliodóros pokusil o převrat a Seleuka zabil. Antiochos se chopil vhodné 
přiležitosti. Porazil Héliodórova vojska, která vyrazila proti němu. Intrikami se zbavil Seleukova syna 
Antiocha, který byl zákonným nástupcem svého otce, když jeho bratr Démétrios byl nepřítomen a 
nemohl se vrátit.  

Jeruzalémského velekněze (,vůdce smlouvy') Oniase III., který nevyhovoval jeho záměrům, svévolně 
sesadil a uvěznil (r. 174). Za velekněze dosadil zprvu jeho bratra, servilního a helenizující politice 
nakloněného Jásona, ale později ho sesadil a dosadil (r. 171) Menelaa, který si Antiocha naklonil 
svými intrikami a úplatky. R. 170 dal Antiochos Oniase III. popravit.  

Vším jeho jednáním pronikala lstivost a zpupná svévole. Přitom ho v jednání provázel zdar, takže se 
mohlo zdát, že mu nikdo a nic nedokáže zabránit v provedení jeho záměrů. Leč bude to jen ,do času'. 
Pojednou i na něho dopadne trest Hospodina, jemuž se rouhal.  

25-28 Ve svém rozmachu se Antiochos IV. obrátil proti Egyptu, kde vládl jeho synovec Ptolemaios VI. 
Filométór, který se chystal na válku se Sýrií. Jednak byl po matce možným uchazečem o syrský trůn, 
jednak, zdá se, že se domáhal území, které Antiochos III. slíbil jeho matce jako věno. K těžké porážce 
Ptolemaia, v níž mu způsobil velké ztráty, přispěla Antiochovi IV. nejen síla vojska, ale také nemoudré 
rady Ptolemaiových rádců. Ptolemaios utekl po porážce do Samothráké. Alexandrie se však nevzdala a 
Alexandrijci si zvolili králem Ptolemaiova bratra. Antiochos, který nemohl Alexandrii dobýt, přijal v 
ochranu uprchlého Ptolemaia VI. Filométóra a ustanovil ho v Memfidě králem. Ani jeden z nich 
nejednal upřímně; Antiochos chtěl mít v Ptolemaiovi prodlouženou ruku k ovládnutí Egypta, 
Ptolemaios nechtěl být vazalem Antiochovým. Také hned, jakmile Antiochos opustil zemi, smířil se s 
bratrem a společně se postavili proti Antiochovi.  

Na zpáteční cestě z Egypta vtrhl Antiochos IV. do Jeruzaléma (r. 169). Využil sporu proradných 
veleknězi Jásona a Menelaa k tvrdému zásahu: vyplenil chrám a usmrtil řadu obyvatel.  

29-35 Nová Antiochova výprava do Egypta skončila nezdarem. Hlavní příčinou byl zásah ,loďstva 
Kitejců'. Výraz ,Kitejcť označuje ve Starém zákoně národy ostrovů východní části Středozemního moře 
(Iz 23,1-12 Jr2,10 Ez 27,6). Předpokládá se, že je odvozen od jména starofoinického města na Kypru, 
Kitionu (srov. vk Nu 24,24). V Da 11,30 má nádech apokalyptického nepřítele; jeho zpřítomněním jsou 
Římané. Antiochovy výboje zastavil zásah římského legáta C. Pompilia Laeny, který přitáhl do 
Egypta a předal Antiochovi rozhodnutí římského senátu, jímž mu senát přikazuje složit zbraně a 
vyklidit Egypt a Kypr.  



Antiochos, ač nerad a s jistým zdráháním, byl nucen senát uposlechnout. Zato opět těžce zasáhl proti 
Jeruzalému. Poslal tam svého ministra Apollónia, který na podzim r. 167 z Antiochova pověření 
zakázal židovskou bohoslužbu, dal postavit citadelu, tvrdě potlačil odpor a 7. prosince téhož roku 
zasvětil jeruzalémský chrám Diovi Olympskému. Na Hospodinově oltáři pro zápalné oběti byl 
postaven menší oltář, patrně s emblémem Diovým, k obětem Diovi (,ohyzdná modla pustošitele'). Lidé 
byli pod krutými tresty nuceni zříci se své víry a přijmout nové náboženství. Mnozí se podvolili. 
Oporou Antiochova jednání byli židé, kteří byli nakloněni přijímat různé obyčeje helénské kultury. 
Byli především z vyšších společenských vrstev. Z vyznavačského pohledu jednali .svévolně vůči 
smlouvě'. Přes tresty a represe zůstala řada věrných. Jsou nazýváni 'prozíraví'. Ti se nejen neodřekli 
Boží smlouvy, ale tím horlivěji přemýšleli v Božím zákoně (Ž 119,99) a svými slovy i příkladem 
posilovali, utvrzovali a povzbuzovali k věrnosti jiné. Zakoušeli velice těžké chvíle, byli pronásledováni, 
mučeni, zabíjeni.  

Určitou pomocí (,trochou pomoci') pro ně bylo Makabejské povstání. Avšak jejich základní a plnou 
mocí byl sám jejich Pán. Nespoléhali na vítězství zbraní, ale pevně a vytrvale doufali v Hospodina a 
vyhlíželi jeho zásah.  

Vidění je zdrženlivé vůči Makabejskému povstání. Dočasně se k němu připojili i chasidé (= 
zbožní). Byl to směr v židovstvu, který se přísně držel předpisů Zákona. Jen z nutnosti obrany 
víry se spojili s Makabejci, ač dávali přednost nenásilnému odporu. Když se zápas zvrhl 
mocensky, chasidé se od Makabejců oddělili. Chasidské hnutí dalo vznik esejcům a ovlivnilo 
i farizeje a zelóty. Za označením ,prozíraví' můžeme vidět především je. 36-39  

Reálná situace jako by nasvědčovala nesmírným možnostem a božským schopnostem Antiocha IV. I 
když mu byla zamezena expanze mimo jeho říši, v jeho říši se mu vše daň. Dělá, co si usmyslí. 
Beztrestně se rouhá Hospodinu, klidně zruší jeho kult, odsune i své rodové bohy včetně oblíbeného a 
po celém Předním orientě rozšířeného Adonisa-Tammúza (‚Oblíbence žen', srov. Ez 8,14), zavede 
kult ,cizího boha', ,boha pevností'. V nezvyklém označení je nepochybně narážka na Dia 
Olympského. Sám sebe pokládá Antiochos za zjevení onoho boha (jak lze též chápat jeho přívlastek 
Epifanés). Své ctitele bohatě odměňuje, protivníky krutě trestá.  

A přece vidění důrazně připomíná, že to bude jen dotud, „dokud se nedovrší hrozný hněv, neboť 
rozhodnutí bude vykonáno". O rouhačově pádu je již Božím úradkem rozhodnuto. V určeném čase se 
naplní. A tento čas soudu se blíží. 40-45 K líčení doby konce používá vidění ustálených obratů a 
obrazů, avšak nerozpracovává žádné konkrétní historické události ani na ně nenaráží. Odvěcí 
nepřátelé Božího lidu: Edóm, Moáb a Amónci, právě oni, zřejmě jako spřízněnci a spojenci 
modlářského krále, jím nebudou pokořeni. Účast Lúbijců a Kúšijců v jeho průvodu dokládá jeho 
světový rozmach. A tu nastane konec. Zbožštělý a Bohu se protivící král bude i se svými věrnými 
sražen a definitivně zahuben, Bůh nastolí svou vládu.  

Prostorově a časově omezená epizoda se rozrůstá do kosmických rozměrů. Jde o poslední dny celého 

světa. Ukazuje se, že i všechno, co bylo řečeno dříve, k tomu směřuje.“ (KKD)  



(12,1–13) 

V tejto chvíli už proroctvo naplno nadobúda podobu videnia o „posledných 
veciach“. 

Príbeh „prítomných dní“ sa tak scvrkáva na púhe „podobenstvo“, osvetľujúce 
a predznamenávajúce beh dejín sveta a Vesmíru… 

Súženie, vzkriesenie a odmena… 

• V tom čase povstane Michael … bude to čas úzkosti…: „Doba konce staré 
epochy světa bude velmi zlá pro všechny. Vystupňuje se krize, vyvrcholí zmatky a 
hrůza. Boží věrní budou procházet nesmírným soužením (srov. JI 2,2). Avšak 
mohou vytrvat a nepodlehnout. Bůh jim pošle ochránce, Míkaela (srov. vk 10,4-
14), který je bude podpírat a dávat jim sílu.“ (KKD) 

• V tom čase bude Tvoj ľud oslobodený…: „Boží lid má naději na záchranu. 
Zachráněn však bude jen ten, kdo zůstane věrný, kdo nezradí Boží zákon, byť na 
něho dolehlo cokoli, třeba i ztráta pozemského života. Takový má zápis v ,knize', 
rozumí se života (srov. vk 7,9n). Představa knihy života dokládá, že Hospodin zná 
své věrné a oni mají u něho místo časné i věčné.“ (KKD) 

• … čo spia v prachu zeme, sa zobudia…: „Boží věrní, kteří zemřeli, znovu 
povstanou k životu. Minulé generace se s přítomnou spojí v jedno společenství. 
Kniha Daniel strhává roušku, která zastírala to, co bude po smrti, a která ve 
starozákonní zvěsti jinak jen zřídka byla poodhalena (Jb 19,25n Iz 26,19 Ez 37,1-
14). Bůh má i nad smrtí poslední slovo, on vyvádí ze smrti (srov. Ž 68,21). Podle 
Danielova svědectví ,neprocitnou' ze spánku smrti všichni, nýbrž jen ,mnozí'. 
Protože z těchto .mnohých' jen jedni budou povoláni k životu věčnému, zatím co 
,druzí' budou odsouzeni k pohaně a věčné hrůze, lze v .mnohých' kromě těch, kteří 
věrně vytrvají až do konce, vidět i ostatní příslušníky Božího lidu, ty, kteří 
zradili.“ (KKD) 

o  mnohí…: „Na význam termínu ,mnozí' (H. rabbím) mají vykladači různé 
názory. Někteří v něm vidí synonymum .pozůstatku Izraele', čemuž 
nasvědčuje i užití tohoto termínu v kumránských textech (1QS VI. 1), kde je 
označením shromáždění vyvolených. Jiní v tom vidí náznak víry v obecné 
vzkříšení. Tvrdívá se, že představa zmrtvýchvstání je starozákonnímu 
myšlení cizí a pochází z pársismu. Ač není vyloučeno, že vliv pársismu 
podnítil její rozvinutí, přece lze právem říci, že vychází z vlastních 



starozákonních předpokladů. Mezi tyto vlastní předpoklady patří 
především víra v Hospodinovu moc nad životem a smrtí všeho stvoření 
(např. 1S 2,6) a v jeho stvořitelskou moc, která může znovustvořit a obnovit 
i to, co propadlo smrti (Ž 104,309).“ (KKD) 

• Rozumní…: „Povolanými k životu budou „prozíraví", kteří se za všech okolností 
dali vést Božím zákonem. Osvědčovali tak moudrost a zůstali věrni Bohu (srov. 
vk 11,29-35). Z textu jednoznačně nevyplývá, zda obratem „ti, kteří mnohým 
dopomáhají k spravedlnosti", j sou míněni všichni .prozíraví' anebo zda je to 
označení vůdčích a učitelských postav mezi nimi. Tito ‚dopomáhající k 
spravedlnosti' byli podle svědectví Božího posla už za svého života světly, skrze 
něž vyzařovala Boží sláva. To se zvlášť mocně projeví pak u Božího trůnu, takže 
se budou skvět jako třpytivá záře navždy.“ (KKD) 

Zapečať zjavenie… 

• „Znovu dostává Daniel příkaz (srov. 8,26), aby zjevení uchoval v tajnosti, a 
knihu, do níž je zapsal, zapečetil. Nenadešel dosud čas, aby toto poselství bylo 
zveřejněno (: : Zj 22,10). Stejně se jeho slovům nebude rozumět, dokud doba 
konce nepřijde (srov. Da 12,9). Mohla by být falešně vyložena.  

• Zvěst o konečném Božím vítězství a o přijetí věrných do života věčného zřejmě 
nemá odstranit riziko zápasu víry, který každý sám musí podstoupit. Rozpínavost 
zlého a jeho lstivost bude mást Boží lid.  

• Kdo se nebude věrně držet Božího zákona, ztratí orientaci (srov. 2Te 2,9-12) a 
bude marně hledat záchranné Boží slovo (srov. Am 8,12).  

• Věrní však, ač i oni třeba zakolísají, orientaci neztratí, ale upevní se ve víře.“ 
(KKD) 

Mnohí ju preskúmajú a rozmnoží sa poznanie… 

„Druhá polovina v. 4 není zcela jednoznačná. Kromě podaného pk a vk, lze číst v 
paralele s Am 8,12: mnozí budou zmateně pobíhat, aby se (jejich) poznání 
rozmnožilo". Pak by tato slova platila jen o přestupnících Božího zákona, kteří v 
posledním čase, čase hrůzy a soudu, budou hledat Boží slovo, ale nenaleznou.- Už staré 
verze četly v. 4b různě: „až mnozí budou poučeni a rozhojní se známost", O'; „až mnozí 
budou zmateni a země se naplní nepravostí", Th. Jako nesprávné je nutno odmítnout 

                                           
9 „29 Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú; odnímaš im dych a hneď hynú a vracajú sa do prachu. 30 Keď zošleš svojho 
ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. (Psa 104:29-30 SSV)“ 



překlady, které místo ,zmateně pobíhat' čtou ,zkoumat' nebo ‚probírat' apod. (t. slova té 
knihy). Jak by je mohli zkoumat, když kniha bude zapečetěná?“ (KKD) 

• Zmyslom je zase ono: 
o  nehľadať zo zvedavosti nejaké „tajné poznanie“,… 
o … ale byť verný Bohu v každej situácii – s istotou, že verní napokon 

predsa len zvíťazia… 

Posledné dva počty… 

„Ačkoli zvěstovatel odmítá dát Danielovi podrobnější vysvětlení o době konce, přece 
ještě uvede dva počty.  

Tyto počty dělají vykladačům nesmírné potíže.  

• Jaký význam má prodloužení doby vyřčené hned vzápětí?  

• Jak obě čísla srovnat s údajem v 8,14, který je nižší?  

• Všechna tři čísla se sice více méně blíží údaji 3 1/2 roku (jak lze rozumět údaji 
,čas a časy a půl času'; srov. vk 7,23-27), avšak údaj z 8,14 je nižší, oba údaje z 
12,1 ln jsou vyšší.  

• Jisté je, že i tato čísla mají symbolický význam. Spolu s údajem 8,14 značí určité 
mezníky .posledního času' nebo etapy konečného vyvrcholení všeho dění 
(Porteous), jež měly posílit k vytrvání ve věrnosti a utvrdit pevnou naději v 
blízké vítězství Boží a nastolení jeho vlády (srov. Zj 22,20). 

Číselné údaje knihy Daniel nechtěly být klíčem k výpočtům událostí v době svého 
vzniku, a tím méně chtějí být klíčem k výpočtům událostí pozdějších.“ (KKD) 

Posledná výzva 

„Kniha končí výzvou k věrnosti až na smrt a ujištěním Daniela (a skrze něho i 
ostatních věrných) o účasti na věčném životě. I Daniel zemře, odpočine v hrobě, ale jen 
dočasně. Nebude to konec, nýbrž „na konci dnů" bude vzkříšen, aby měl podíl na údělu 
věrných, kterým Soudce světa dává místo u svého trůnu.  

Vzniku knihy Da předcházelo aspoň půltisícileté období nesmírných převratných změn v Předním 
Orientě, kdy se rodily a zanikaly veleříše asyrská, babylónská, perská, makedonská a nastoupil už i 
Řím. Hlouček Božího lidu ve víru událostí byl neustále v nebezpečí, že zanikne - jako zanikaly 
sousední veleříše, ale pod ochranou svého Boha přečkal všechny hrůzy a zůstal podnes živým 
svědkem věrnosti a moci Hospodinovy. Lidské velikášství nad Věkovitým a Synem člověka (k. 7) 
nezvítězilo.“ (KKD) 


