DANIEL
Daniel žil od raného mládí v Babylonu, zatímco svaté město Jeruzalém leželo v troskách. Babylonská říše tehdy vzkvétala, ale i ji čekal
brzký úpadek a zánik. Boží lid živořil v babylonském vyhnanství.
Mohli Izraelci doufat, že budou jednou opět žít jako Boží vyvolený
lid? Daniel byl zajatcem a posléze vládním úředníkem, kterému
Bůh ve zvláštních poselstvích zjevil svou moc a své dějinné záměry. Ukázal mu, že svůj lid vyvede ze zajetí, a dokonce i ze smrti
(12:1–3).
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Dobový kontext
Roku 605 př. n. l. babylonský král Nabukadnezar dobyl Jeruzalém a odvedl do zajetí
některé Izraelce, včetně mladíků z judského královského rodu (1:1–4). Začalo
vyhnanství, před nímž Boží lid již dlouho varovali proroci. Izraelci opustili víru v Hospodina a porušovali jeho smlouvu (Dt 28:36, 64; Jr 11:1–17; 25:11–12; 29:10–11).
Nabukadnezar II. (605–562 př. n. l.) se stal Božím nástrojem k potrestání Izraele
( Jr 25:9). Zajatci se měli podle Nabukadnezarova nařízení zcela asimilovat – měli
ztratit svou identitu Hospodinova svatého lidu (Ex 19:5–6) a přizpůsobit se pohanským zvyklostem. To se týkalo i Daniela a jeho druhů.
Babyloňané zatím pokračovali v pustošení Judy a Jeruzaléma. Roku 597 př. n. l.
byli do vyhnanství odvlečeni další Judejci. Roku 586 př. n. l. byl Jeruzalém konečně
zbořen a zbytek jeho obyvatel odvlečen do zajetí. Po roce 586 př. n. l. přestalo judské království existovat. Boží lid byl v beznadějné situaci. Byla to doba největšího
úpadku, kdy se Izrael stal mezi národy chvostem, nikoli hlavou (viz Dt 28:13,44).
Zdálo se, že Babylon Judu zcela pohltí.
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 Babylonská říše, 605–539 př. n. l. Daniel byl se svými přáteli odvlečen do Babylonu r. 605 př. n. l. Babylonská říše
se v té době pod vedením Nabukadnezara II. (605–562 př. n. l.) rychle stala dominantní velmocí celého regionu. Na
východě ale mezitím sílili Médové a Peršané, kteří r. 549 př. n. l. vytvořili jednotnou říši pod vládou perského krále Kýra II.
(559–530 př. n. l.).
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Zaslíbení o tom, že Abrahamovi potomci budou požehnáním pro všechny národy
(Gn 12:1–3), v tuto chvíli vypadala jako zcela nesplnitelná. Světu vládly velké
pohanské mocnosti starověkého Předního východu;
OBSAH
nejprve Asýrie, po ní Babylon. Co se s Izraelem ve
vyhnanství stane? Jak to bude s Božími zaslíbeními
1:1–6:29
Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi (Gn 12:1–3; 28:13;
Daniel a jeho přátelé
35:12), Mojžíšovi (Ex 19:4–6) a Davidovi (2S 7)?
7:1–12:13
Naplní Bůh prorocká slova přinášející naději (např.
Danielova vidění
Iz 43:18–21; 44:28; 45:1,13; Am 9:11–15)? Jak
Bůh vysvobodí svůj lid ze zajetí?
Daniel odešel do vyhnanství roku 605 př. n. l. Zachovával si bezúhonnost, ctil svůj
lid a vzýval svého Boha za vlády několika babylonských králů – až do konce babylonského zajetí. V dobách zahanbení a útlaku dostával Daniel prorocká vidění budoucího Božího království, v němž se jeho Král ujme moci a věčné vlády. Daniel zakoušel
hrob vyhnanství (Ez 37), ale věrně a vroucně se modlil a Bůh jeho modlitbu vyslyšel.
Roku 539 př. n. l. šokoval svět perský král Kýros II. Veliký, když napadl Babylon,
vstoupil do jeho hlavního města a podrobil si je i jeho rouhavého vládce Belšasara – tak jak to předpověděl prorok Izaiáš (Iz 44:26 – 45:7). Daniel se dožil Kýrova
ediktu, umožňujícího, aby se přesídlené národy vrátily do své vlasti (Ezd 1:2–4). Tak
se naplnilo Jeremiášovo proroctví, že Bůh po sedmdesáti letech vyhnanství v Babylonu svůj lid obnoví (viz Jr 25:11–12; 29:10–11).
Hospodin vyvedl svůj lid ze zajetí a skrze knihu Daniel jej povzbuzoval. Danielovy
sny a vidění pomohly Božímu lidu vidět budoucnost, která jej čeká. Izrael v nové
situaci vyhnanství a návratu potřeboval pomoc – a Bůh promluvil, aby dodal naději
svému lidu, který bude muset čelit novým hrozbám.
Shrnutí
Kniha proroka Daniela pokrývá období od r. 605 do cca 535 př. n. l. Kapitoly 1–6
líčí události a příběhy dosvědčující Boží věrnost Danielovi a jeho přátelům, kteří
zůstali věrní Bohu a jeho Zákonu. Tyto příběhy jsou řazeny více méně chronologicky.
Třikrát museli hebrejští zajatci čelit královským výnosům, které odporovaly Božímu
zákonu (k. 1, 3, 6). Ve všech třech případech se zachovali moudře. Poslechli Boha
a ten je ochránil před nebezpečím. Třikrát Bůh promluvil skrze Daniela, který vyložil sny a znamení, jež byla dána pohanským vladařům (k. 2, 4, 5). Danielova slova
a následné události ukázaly, že je to Bůh, kdo rozhoduje o dění na zemi.
V kapitolách 7–12 se pozornost autora přesouvá od Boží svrchovanosti k běhu
dějin. Podobně jako v k. 1–6 jsou i v této části vidění řazena více méně chronologicky. Kapitola 7 za pomoci zvířecí symboliky vypovídá o tomtéž jako k. 2: Světové
dějiny vyvrcholí ustavením Božího království, jemuž ale bude předcházet tuhý odpor
vůči Bohu a jeho záměrům. Kapitola 8 se věnuje především úloze Persie a Řecka
a vrcholí jednáním bezbožného vladaře, který utlačuje Boží lid. Kapitola 9 zachycuje Danielovu vroucí modlitbu, inspirovanou Jeremiášovým proroctvím o sedmdesátileté porobě (9:1–2). Tato modlitba došla Božího sluchu a pomohla ukončit
vyhnanství. Jako odpověď na tuto modlitbu byl k Danielovi vyslán anděl Gabriel se
zjevením o nadcházejících sedmdesáti sedmiletých „týdnech“. Šlo o zjevení Božího
plánu obnovit Boží lid a vypořádat se s jeho utlačovateli (viz „Sedmdesát týdnů“
u 9:24–27, s. 31). Kapitoly 10–12 obsahují závěrečné vidění líčící vývoj dějin od
třetího roku Kýrovy vlády (536 př. n. l.) do doby řecko-římské a dále až ke vzkříšení
(viz „Vzkříšení“ u 12:1–3,13, s. 39). Daniel ujišťuje ty, kdo zůstávají věrní Hospodinu, že je na konci věků očekává vzkříšení.
Autorství a datování
Odborníci se nadále různí v názoru, kdy nabyla kniha Daniel své konečné podoby.
Většina konzervativních badatelů má za to, že Daniel své dílo napsal ve druhé polovině 6. století př. n. l. Spis si činí nárok na to, že obsahuje předpovědi budoucnosti
(2:29–30; 4:21–23; 7:1–12:13), a pisatel klade knihu do 6. století (1:1; 2:1; 7:1;
8:1; 9:1; 10:1; 11:1). Množství detailů v textu prozrazuje důkladnou známost babylonských reálií. Některé historické otázky však zůstávají nezodpovězeny.
Jiní badatelé kladou vznik knihy do období kolem r. 164 př. n. l., zejména proto,
že Daniel líčí události i z této doby. Předpovědi obsažené v 11:2–39 a týkající se
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let 190–164 př. n. l. jim připadají příliš podrobné na to, aby mohly být prosloveny
o 300 let dříve. Pozdní datování knihy je ale problematické. Předně je kniha v současné podobě připsána Danielovi. Jedním z významných tvrzení knihy je, že Bůh může
zjevovat budoucnost (2:27–29). Pokud by předpovědi obsažené v knize byly Danielovi připsány teprve zpětně, pak kniha postrádá věrohodnost vyžadovanou od Božího
proroctví. Otázku předpovědí nelze definitivně vyřešit – kdo může rozhodnout o tom,
do jakých podrobností může Bůh prorokům zjevit budoucnost? Danielova vidění mají
rovněž všechny rysy apokalyptické literatury (viz následující odstavec) a jsou vzorem
pro řadu pozdějších apokalyps. Apokalyptické spisy byly mezi Židy velmi populární
v období mezi Starým a Novým zákonem (tedy po r. 400 př. n. l.); proto se tvrdilo,
že kniha Daniel nemohla být napsána dříve. Nyní ale některé studie prokazují, že
apokalyptické myšlení se objevuje už v biblických spisech z období babylonského
zajetí. Knihu proroka Daniela je tedy možno chápat jako vzor pro budoucí apokalypsy.
Označit spis za Danielovo dílo ze 6. stol. př. n. l. je méně problematické, než trvat na
pozdějším datování jen proto, že kniha obsahuje prorocké předpovědi.
Literární stránka knihy Daniel
Kniha Daniel se zabývá historií, má ale i jiné aspekty. Z běhu dějin vyvozuje teologická poučení tím, že poodhaluje skrytý význam pozemských událostí. V líčení
těchto událostí se zaměřuje především na to, abychom za nimi spatřili Boží ruku
a Boží prozřetelnost.
Daniel jako mudroslovná literatura. Daniel patří mezi knihy moudrosti, jejichž záměrem je poučit čtenáře, jak si počínat moudře na Božích cestách. Moudrý člověk je
pročištěn utrpením, hledá stezku spravedlnosti a přivádí na ni i jiné (11:33–35; 12:3).
Moudrý člověk ví, že Nejvyšší Bůh je nade všemi bohy, že má budoucnost ve svých
rukou a může svůj lid vysvobodit z jakéhokoli nebezpečí (3:16–18; 6:20–23; 12:1–3).
Daniel jako apokalyptická literatura. Některé části knihy Daniel patří žánru označovanému jako apokalyptika („zjevení“, „odhalení skrytého“). Tento žánr nahlíží za
oponu pozemských dějin a odhaluje, jak za nimi jedná Bůh, andělé a duchovní mocnosti. Jejich působení ovlivňuje to, co se odehrává na zemi. Apokalyptická literatura
vykresluje tyto duchovní skutečnosti a často užívá jazyk s bohatou symbolikou,
takže např. sochy, zvířata nebo rohy mohou představovat krále, království a různé
osoby.
Apokalyptickou literaturu je nutno interpretovat tak, jak si to žádají obrazy, jichž
používá. K jakým skutečnostem či pravdám tyto obrazy odkazují? Chceme-li správně
vyložit jejich symboliku, musíme zkoumat literární kontext a dobové pozadí. Klíč ke
správnému výkladu těchto obrazů nacházíme někdy přímo v textu (7:1–14,16–
17,23–25). V jiných případech nám pomůže porozumět studium společenského,
politického, vojenského nebo kulturního kontextu. Kupříkladu studujeme-li dějiny
Babylonu, pomůže nám to pochopit, proč je Babylon symbolizován zlatou hlavou
nebo lvem. Kniha odhaluje hlubší význam dějinných událostí a tím nám poskytuje
teologické poučení.
Starověká řecká verze knihy Daniel i latinská Vulgáta obsahují tři pasáže, které
nenalezneme v hebrejském textu. Tyto tzv. Přídavky k Danielovi (Tři muži v rozpálené peci, Zuzana, Bél a drak) patří mezi deuterokanonické spisy, které dnes najdeme
častěji v katolických a pravoslavných vydáních Bible, ale i v některých protestantských.
Význam a zvěst
Hlavním teologickým tématem knihy Daniel je Boží svrchovanost. Ta určuje Boží
záměry s lidstvem a s celým stvořením. Dějiny nezadržitelně směřují k Božímu království, v němž se Boží svrchovanost plně projeví. Bůh soudí i zachraňuje svůj lid,
řídí dějiny podle své vůle, pozvedá i sesazuje pohanské vladaře. Rozhodl o tom,
že doba vyhnanství skončí (9:2), a podmaňuje si a poráží mocnosti zla (4:28–32;
7:21–22; 10:13–14; 12:1). Pozemští vládcové se před ním sklánějí (2:47; 3:28–29;
4:31–34; 6:27–28). Bůh může křísit mrtvé (12:1–3). Může si ve své svrchovanosti
zvolit ty, které miluje a kteří jsou v jeho očích vzácní (9:23; 10:11, 19). Bůh navěky
zřídí své království na celé zemi a jeho lid bude vládnout se svým Králem, Synem
člověka (7:13,22; Ž 110:1; Mt 24:27–44; 25:31; 26:64; Mk 14:62; Zj 1:7).
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DANIEL A JEHO PŘÁTELÉ

1:1
2Kr 24:1
2Le 36:6

Na Nabukadnezarově dvoře (1:1–21)
Dobytí Jeruzaléma
e t etím roce vlády judského krále Joakima přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar a oblehl jej. 2Hospodin mu vydal judského
krále Joakima do rukou a s ním i část vybavení Božího chrámu. Nabukadnezar
je s sebou odvezl do chrámu svého boha v Babylonii a uložil je v chrámové
pokladnici.

V

Výchova izraelských mladíků
3Jednou král přikázal vrchnímu dvořanu Ašpenazovi, ať mu přivede některé
izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty – 4zdravé a krásné, v každém ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském
paláci. Takové měl učit babylonskému písemnictví a jazyku. 5Král jim určil
každodenní příděl pokrmů a vína z královského stolu. Tři roky měli být
takto vychováváni a po jejich uplynutí měli vstoupit do královských služeb.
6Mezi vybranými byli i Židé Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš. 7Vrchní dvořan je ale přejmenoval – Danielovi dal jméno Baltazar, Chananiášovi Šadrach,
Mišaelovi Mešach a Azariášovi Abednego.

1:1–6:29 První polovina knihy Daniel popisuje zážitky
a moudrost Daniela a jeho tří hebrejských přátel. Ukazuje,
že Bůh je vládcem světa a že Boží lid musí zachovat
věrnost Hospodinu a žít a jednat moudře v každé situaci,
v níž se ocitne.
1:1–21 Bůh naplnil slova proroků a poslal svůj vzpurný lid
do vyhnanství (viz Jr 25:11–12; 29:10). I tam ale zahrnul
pozůstatek svého lidu milostí. Chránil Daniela a další tři
mladé hebrejské zajatce a žehnal jim. Mladíkům se na
královském dvoře dostalo nejlepšího možného vzdělání té
doby. Měli proto dobré podmínky, aby v Babylonu sloužili
jako Boží svědkové. Díky nim se Hospodin stal známým
i mimo Izrael.
1:1–2 Tyto verše vysvětlují, za jakých okolností se Daniel
a jeho přátelé ocitli v Babylonu, a stručně naznačují, v jakém prostředí se Daniel ve vyhnanství octne.
1:1 Tato událost se odehrála r. 605 př. n. l., ve třetím
roce vlády judského krále Joakima. Předtím byl Joakim
(609–598 př. n. l.) vazalem Egypta. Mezi judskými králi
patřil k těm nejhorším ( Jr 25:1–38; 2Kr 23:36–24:6;
2Le 36:5–8). Zajetí Daniela a jeho přátel a jejich odchod
do vyhnanství r. 605 př. n. l. je předznamenáním vyhnanství zbývající části národa v r. 597 a 586 př. n. l. (viz 2Kr
24:1 – 25:21). Hospodin použil krále Nabukadnezara,
aby jako jeho nevědomý služebník uskutečnil jeho záměry
(sr. Jr 25:9; 27:6).
1:2 Hospodin, který má svrchovanou moc nad dějinami,
vydal judského krále Nabukadnezarovi do rukou. Nabukadnezar nezvítězil vlastní silou ani mocí svého boha
Marduka, který měl v babylonském panteonu vysoké postavení. Hospodin použil Babylon k soudu a nápravě svého
lidu, jak před tím varoval už v Mojžíšově Zákoně (např. Dt
28:64) a skrze proroky (např. Jr 25:8–14). • Část vybavení
Božího chrámu: V Božím chrámu postaveném Šalomounem byly zasvěcené vzácné předměty, určené k bohoslužbě. Nejprve ležely téměř sedmdesát let v chrámové
pokladnici boha Marduka, pak je r. 539 př. n. l. Belšasar
znesvětil (5:1–4). Později, v Ezdrášově době, se vrátily do

1:2
2Kr 24:13
2Le 36:7
Jr 27:18–20
1:3
Iz 39:7
1:5
Da 1:8,9

1:8
Lv 3:17; 8:22–27;
11:1–47
Ez 4:13–14
Oz 9:3
1:9
Ž 106:46
Př 16:7
1:12
Da 1:16

1:6
Ez 14:14,20; 28:3
Mt 24:15
1:7
Da 2:26,49;
3:12–30;
4:6,15–16;
5:12; 10:1

obnoveného chrámu (Ezd 1:7–11; 5:13–16). • v Babylonii
(hebrejsky v zemi Šinear): Izraele zavedla jeho vzpurnost
zpátky do míst, kde vzpurné lidstvo stavělo babylonskou
věž (Gn 11:2–11).
1:3–7 Hospodin splnil svoji hrozbu, že synové z královského rodu budou sloužit v Babylonu (Iz 39:7), navzdory
tomu, že jsou dědici zaslíbení davidovské královské linie.
Nabukadnezar vynaložil značné úsilí, aby mladíky přiměl
k asimilaci s novým prostředím. Použil k tomu vzdělání,
vyvinul na ně společenský i náboženský tlak, změnil jim
jména. Stal se však pravý opak. Židovští mladíci během
svého pobytu na královském dvoře výrazně ovlivnili pohanské prostředí, jež je obklopovalo.
1:3 dvořanu: Tento hebrejský výraz (saris) se často
překládá jako „eunuch“, případně „kleštěnec“ (sr. Iz 39:7).
Na tomto místě však použité slovo znamená, že Ašpenaz
a jeho podřízení byli vysoce postavení vládní úředníci
(sr. 2Kr 8:6).
1:4 zdravé: Mladíci neměli žádnou vadu ani poskvrnu,
která by je diskvalifikovala. Hospodin měl stejné požadavky na izraelské kněze (Lv 21:16–24; 22:17–25). Mladíci byli natolik moudří, vzdělaní a chápaví a měli takový
charakter, že mohli zastávat funkce na nejvyšší vládní
úrovni. • babylonskému (dosl. chaldejskému) písemnictví: To bylo velmi rozsáhlé a zahrnovalo mudroslovnou
a esoterickou literaturu, příběhy o stvoření světa, magická
zaklínadla, teogonie (mýty o původu a zrození bohů),
sbírky zákonů, dávné dějiny, dopisy, záznamy snů, návody
k výkladu vidění a matematické a astrologické spisy.
Vzdělání těchto mladíků – to všechno v cizím jazyce – se
mohlo měřit se vzděláním, kterého se dostalo Mojžíšovi
u faraona nebo Alexandrovi u Aristotela.
1:5 Král chtěl vytvořit pouto závislosti, vděčnosti a loajality. Proto jim nechal přidělovat pokrmy a víno z královského stolu.
1:6–7 Nová babylonská jména měla napomoci k asimilaci
Hebrejců do babylonské pohanské společnosti. Daniel
(„Bůh je můj Soudce“) dostal jméno Baltazar („Bel [baby-
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Neposkvrníme se!
8Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského
stolu. Žádal proto vrchního dvořana, aby se těmi věcmi nemusel poskvrňovat. 9Bůh Danielovi u vrchního dvořana daroval přízeň a náklonnost, 10ale
ten mu přesto odpověděl: „Bojím se svého pána. Sám král určil, co máte jíst
a pít. Co když uvidí, že vypadáte hůř než vaši vrstevníci? Král by mě kvůli
vám připravil o hlavu!“
11Daniel pak tedy požádal komorníka, kterého Danielovi, Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi přidělil vrchní dvořan: 12„Zkus to prosím s námi

DANIEL (1:1–12:13)
Ez 14:14,20; 28:3
Mt 24:15

Daniel je působivým příkladem víry, moudrosti a vytrvalosti v těžkých podmínkách útlaku.
Jeho život a proroctví potvrzují, že Bůh neztratil vládu a dosáhne konečného vítězství nad
zdánlivou převahou mocností zla.
Daniel byl mladík z judské královské rodiny. Když babylonská armáda r. 605 př. n. l.
poprvé dobyla Jeruzalém, Daniel byl spolu s Azariášem, Chananiášem a Mišaelem odveden
do zajetí. Král Nabukadnezar nechal tyto mladíky vzdělávat, aby sloužili jeho rostoucí říši.
Daniel a jeho přátelé patřili k nejbystřejším a nejperspektivnějším studentům a brzy tak
získali významné pozice na Nabukadnezarově dvoře.
Danielova dvorní kariéra trvala téměř 70 let (sr. 1:21). Daniel brzy vynikl svou inteligencí
i svou naprostou věrností Bohu. Když byl Nabukadnezar zneklidněn snem (k. 2), Bůh Danielovi zjevil jeho význam a Daniel králi sen vyložil. Později mu vyložil i druhý sen o jeho pýše
(k. 4). Daniel marně vyzýval krále k pokání. Nabukadnezar mu vzdoroval a za svou tvrdošíjnost byl potrestán dočasnou duševní poruchou (4:28–34).
Daniel vždy králi prokazoval úctu a svým charakterním jednáním si získal jeho respekt
natolik, že Nabukadnezar sám začal uctívat Hospodina (ačkoli ne výlučně). Danielova věrnost a prozíravost jsou dodnes povzbuzením pro čtenáře, kteří se ocitají v podobně nepřátelských podmínkách.
Když později (r. 539 př. n. l.) babylonský vicekrál Belšasar během hostiny znesvětil svaté
nádoby z jeruzalémského chrámu, objevila se ruka bez těla, která na zeď paláce napsala
slova MENE MENE TEKEL UFARSIN. Daniel tato slova vyložil jako verdikt o bezprostředním
pádu Babylona. Téže noci zabili Belšasara Peršané, kteří dobyli hlavní město (5:30).
Za Dareia Médského (539 př. n. l.) se Daniel stal správcem říše (6:2). Ve své roli byl velmi
úspěšný, čímž si udělal řadu nepřátel, kteří přesvědčili Dareia, aby vydal dekret zakazující
uctívat kohokoli jiného než krále. Trestem za porušení bylo uvržení do lví jámy. Daniel ale
zůstal věrný Hospodinu, a tak byl hozen lvům. Ti se ho však ani nedotkli a Daniel se mohl vrátit
do svého úřadu (6:17–28). Danielova poslední vidění pocházejí zřejmě z této doby (10:1,4).
Pochopit Danielova proroctví do všech detailů není snadné, přesto je jejich zvěst jasná:
I když nyní vládnou síly zla, Bůh má moc i nad nimi a zachrání svůj lid. Ježíš a nz autoři citují
Daniela a používají jeho obrazy v pasážích o konci časů (např. sr. Da 7:1–9 a Zj 13:1–10; Da
7:13 a Zj 1:7; Da 9:27 a Mt 24:15). Daniel nepochyboval, že Nejvyšší Bůh nakonec zjeví své
vítězství a ustanoví své království na zemi.

lonský bůh] chrání jeho život“). Chananiáš („Hospodin je
milost“) se nově jmenoval Šadrach (snad „Příkaz Akuův“,
což je jméno dalšího babylonského boha). Mišael („Kdo je
Bůh?“) byl nyní Mešach („Kdo je Aku?“) a Azariáš („Hospodin je má pomoc“) dostal jméno Abednego („Služebník
Negův“, což byl další babylonský bůh).
1:8–14 Daniel se rozhodl, že se nebude poskvrňovat jídlem a vínem z králova stolu a nevzdá se své náboženské
a morální svobody. Dal Bohu příležitost, aby ukázal, jak
se o své věrné služebníky umí s láskou postarat. Silné
spoléhání na Boha, které u Daniela a jeho přátel vidíme,
vystupuje jako výrazný motiv celé knihy (viz i 2:16–23;
3:16–18; 6:16).
1:8 Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní: Maso
a víno z Nabukadnezarovy tabule bylo podle židovských

měřítek rituálně nečisté. Babyloňané jedli „nečisté“ maso
(např. vepřové; viz Lv 11:1–23; Dt 14:1–21), navíc jejich
maso a víno bylo předtím patrně zasvěceno babylonským
bohům. Danielovi tři hebrejští přátelé sdíleli jeho postoj
(1:12–16). Důvěřovali Hospodinu a poslouchali jeho
příkazy a Bůh jim žehnal (sr. Dt 28:1–14).
1:9 Bůh ovlivnil Ašpenazův postoj a zapůsobil tak v Danielův prospěch (sr. Ex 11:3).
1:10 Ašpenaz se pochopitelně bál krále.
1:11–13 Daniel přišel s moudrým řešením. Díky němu mohl
zůstat věrný Bohu, aniž by ohrozil Ašpenazův život.
1:12 zeleninu a … vodu: Tímto omezením stravy se vyhnuli poskvrňujícím pokrmům (1:8). Šlo o formu půstu,
kterým mohli rovněž projevit zármutek nad vyhnanstvím
v cizině.
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na deset dní. Ať nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. 13Potom
porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu,
a ráčíš s námi naložit podle toho, co uvidíš.“ 14Komorník jim tedy vyhověl
a na deset dní to s nimi zkusil.

1:15
Ex 23:25
Př 10:20
1:16
Da 1:12
1:17
1Kr 3:12,28
Jb 32:8
Da 1:20; 2:19;
7:1; 8:1

Přijati do královských služeb
15Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli
z královského stolu. 16Komorník tedy odnášel jejich vybrané pokrmy i víno,
které měli pít, a nosil jim zeleninu. 17A Bůh ty čtyři mládence obdaroval znalostí a pochopením veškerého písemnictví a moudrosti. Daniel kromě toho
rozuměl všem viděním a snům.
18Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni
k němu, přivedl je vrchní dvořan před Nabukadnezara. 19Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná Danielovi, Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi. A tak byli přijati do královských služeb. 20Kdykoli od nich
král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že desetkrát převyšují
všechny věštce a kouzelníky v celém jeho království.
21Daniel tam pak zůstal až do prvního roku krále Kýra.

1:19
Gn 41:39–41
Neh 2:1
Da 1:5
1:20
Gn 41:8,24
Ex 7:11
Iz 19:3
Da 1:17; 2:2,27–28;
4:4–6; 5:7,11
1:21
Da 6:28; 10:1
2:1
Gn 40:5–8; 41:1,8
Est 6:1
Jb 33:15–17
Da 6:18

Nabukadnezarův sen (2:1–49)
Král žádá nemožné
Ve druhém roce své vlády měl Nabukadnezar sen, který ho rozrušil tak,
že nemohl spát. 2Král si proto nechal zavolat věštce, kouzelníky, čaroděje a mágy, aby mu pověděli, co se mu zdálo. Když přišli a stanuli před

2

1:13–14 a ráčíš s námi naložit: V Danielově uctivém postoji ke komorníkovi se odráží jeho mimořádná moudrost,
uvážlivost a zdvořilost. Komorník zareagoval vstřícně.
1:15–21 Daniel a jeho přátelé dokončili náročné studium
v kontextu nepřátelské pohanské kultury, a přesto zůstali
věrní Hospodinu. Osvojili si znalost jazyka, literatury
i vědy a dosáhli přitom vynikajících výsledků. Přinášeli tak
čest Bohu, který k jejich dovednostem a znalostem přidal
mnoho dalších darů.
1:17 Všichni čtyři mládenci byli vynikajícími studenty. Bůh
obdařil Daniela zvláštní schopností rozumět všem viděním a snům. Ty byly často prorocké (sr. s Josefem v Gn
37:5–11).
1:19 Král … hovořil nejen s Danielem a jeho třemi přáteli,
ale se všemi mladíky, kteří výuku absolvovali. Jednalo
se o důkladné ústní přezkoušení a diskusi o tématech,
kterým král přikládal velkou důležitost. Bůh zařídil, aby se
tito čtyři mladíci stali jeho svědky mezi národy. Dostalo
se jim velké cti, protože získali postavení spojené s mocí,
odpovědností a nemalými možnostmi (sr. Gn 41:37–40;
45:5; Ex 2:1–10).
1:20 Věštci tvořili třídu kněží, kteří uměli rovněž vykládat
sny (sr. Gn 44:1–15) a provádět zázraky (sr. Ex 7:11). Výraz kouzelníci (hebrejsky ašap), který najdeme jen v knize
Daniel, pochází z akkadského výrazu pro osoby vyslovující
zaklínadla.
1:21 do prvního roku krále Kýra: Kýros Veliký panoval nad
Persií (559–530 př. n. l.), Médií (od r. 549 př. n. l.) a Babylonem (od r. 539 př. n. l.). Vytvořil tak Perskou říši (539–331
př. n. l.; viz pozn. k 5:30; sr. Iz 45:1–2).
2:1–6:28 Tato část knihy obsahuje události a sny, se
kterými se Daniel a jeho přátelé setkali v Babylonu.
Daniel používal svůj zvláštní dar porozumět významu
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králem, 3řekl jim: „Zdál se mi sen, který mě rozrušil. Musím se dozvědět, co
znamená.“
4Mágové králi odpověděli (aramejsky): „Ať žiješ, králi, navěky! Rač nám
prosím ten sen vyprávět a my jej vyložíme.“
5Král ale mágům řekl: „Tímto prohlašuji: Pokud mi nesdělíte onen sen
i jeho výklad, nechám vás rozčtvrtit a vaše domy obrátit v smetiště. 6Pokud
mi však sen i jeho výklad sdělíte, zahrnu vás dary, odměnami a vysokými
poctami. Nuže, povězte mi, co se mi zdálo a co to znamená.“
7Znovu tedy králi odpověděli: „Nechť nám král prosím vypráví ten sen
a my jej vyložíme.“
8Král však řekl: „Je mi to jasné! Snažíte se získat čas, protože víte, že jsem
prohlásil: 9‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo, čeká vás jediný trest.‘ Domluvili jste se, že mi budete namlouvat lži a báchorky, dokud mě to nepřejde.
Nuže, povězte mi ten sen, ať poznám, že mi ho dovedete i vyložit!“
10Mágové na to králi odpověděli: „Žádný člověk na zemi nedokáže královské Výsosti sdělit, co žádá. Žádný král, jakkoli veliký a mocný, nikdy
nic takového od žádného věštce, kouzelníka ani mága nežádal. 11Král žádá
nemožné. Nikdo to jeho Výsosti nedokáže sdělit, kromě bohů, kteří však
mezi smrtelníky nebydlí.“

Čtyři světové říše (2:1–45; 7:1–28)

2. kapitola

7. kapitola

říše

zlatá hlava

lev

Babylon

hruď a paže

medvěd

Médsko-perská říše

břicho a boky

pardál

Řecko

železné nohy

čtvrtá šelma

Řím

 Čtyři světové říše. Obrazy v k. 2 a 7 symbolizují světové
velmoci.
snů a svých znalostí v oblasti vědy a literatury (1:17).
Druhá kapitola předkládá dalekosáhlý přehled dějin až
do příchodu Božího království (2:44–49). Třetí až šestá
kapitola popisuje pád Babylonu a vzestup Persie. Dějiny
se pak posunují ke svému nevyhnutelnému cíli – Božímu
věčnému království (2:44; 3:32–33; 4:31; 6:27).
2:1–49 Bůh seslal sen, který shrnoval průběh světových
dějin během celé řady staletí, a Daniel tajemný význam
tohoto zjevení vyložil. Ve snu a jeho výkladu se odráží
klíčové téma celé knihy – jistota, že nakonec bude
zřízeno Boží království jako konečný cíl dějin (2:44–45;
7:9–14,26–27). Tyto verše také ukazují neschopnost
pohanství rozpoznat jednání a záměry Boha
Izraele.
2:1–3 Nabukadnezara sen natolik rozrušil, že si zavolal
na pomoc své speciálně vyškolené rádce, aby mu
pomohli.
2:1 Druhý rok Nabukadnezarovy vlády byl r. 603 př. n. l.
(viz časová osa, s. 3) Pokud se tříleté studium Daniela
a jeho přátel uskutečnilo během různých částí tří kalendářních let, pak mohlo být touto dobou ukončeno (sr. 2:48).

Danielova barvitá vidění nám vyjevují Boží svrchovanost nad dějinami. Nabukadnesar měl
první vidění (k. 2) a Daniel měl druhé, prvnímu podobné (k. 7). V obou těchto viděních
figurují čtyři světové říše.
O identitě těchto čtyř říší se vždy vedly spory, nicméně v dějinách výkladu nacházíme
i určitý konsensus. Podle Hyppolita (170–236 n. l.), jednoho z raných církevních otců, jde
o Babylon, říši Médsko-perskou, Řecko a Řím. Církevní otec a historik Eusebius z Cesareje
(260–340 n. l.) původně první království ztotožňoval s Asýrií (která po určitou dobu ovládala i Babylon), později však dal za pravdu Hippolytovi – stejně jako většina církevních otců.
Později tento pohled přejali i Jeroným a Augustin a většina konzervativních vykladačů s nimi
souhlasí i dnes.
Již od starověku někteří vykladači odmítají možnost, že by čtvrtou říší mohl být Řím. Počítají proto Médii a Persii jako dvě samostatné říše, tak aby poslední říší bylo Řecko. Důvodem
pro tuto interpretaci je odmítání možnosti prediktivního proroctví a zároveň předpoklad, že
Daniel byl sepsán okolo r. 164 př. n. l., kdy Římská říše neexistovala. Nicméně Médie a Persie
jsou zpravidla pokládány za jedinou říši a v době dobytí Babylonu Kýrem II. (539 př. n. l.) bylo
Médské království již téměř zcela integrováno v rámci Persie.
Pak musí být čtvrtou říší Řím. Bestiální, démonické a nelidské prvky vidění ale ukazují dál
než jen k historickému Římu. Vidění vykreslují obraz dějin světa a jeho vlád. Všechny říše
budou nakonec zničeny a nahrazeny Božím královstvím, „kamenem vylomeným ze skály“
(2:34). Kovy, z nichž je tato skála, mají v k. 2 sestupnou hodnotu, zatímco obrazy zvířat
v k. 7 nabývají na hrozivosti a nelidskosti. Tyto rysy představují úpadek lidských civilizací
v průběhu staletí. Přichází ale Boží království, které je nahradí (2:35).

2:2 věštce, kouzelníky: viz pozn. k 1:20. • Čarodějové
byli kněží, kteří pronášeli zaříkadla nebo prováděli rituály.
• Mágové nebo astrologové (též v 2:4,5,10) zkoumali
nebeská tělesa a určovali podle nich časy a období významných událostí.
2:3 sen, který mě rozrušil: Král měl důvod k obavám, že by
jeho trůn mohl někdo ohrozit.
2:4 aramejsky: Původní text je odsud až do konce k. 7
napsán v aramejštině. Podobné přechody do aramejštiny se objevují i v Kumránských svitcích. Aramejštinu
prosadili Asyřané jako společný jazyk k dorozumívání

mezi národy ve své říši. Babyloňané pak v této praxi
pokračovali. • rač nám prosím ten sen vyprávět: Babylonští mudrci potřebovali znát obsah snu, aby ho mohli
vyhledat ve svých příručkách. S Božím zjevením nepočítali.
2:9 Sen mohl Nabukadnezarovi vyprávět jen někdo, komu
byl nadpřirozeně zjeven (sr. Mk 2:9–12).
2:10–11 Babylonští mágové snad dokázali vykládat sny,
ale pokud jim je někdo nevyprávěl, neměli s čím pracovat.
Uznávali, že člověk nic takového nedokáže. To může jen
Bůh (sr. 2:17–23,27–28).
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Popravy mudrců
12To krále rozhněvalo. Rozlítil se tak, že nařídil popravy všech mudrců
v Babylonu. 13Jakmile to nařízení vyšlo, začali mudrce popravovat a hledali
také Daniela a jeho přátele, aby je popravili.
14Když Arioch, velitel královské stráže, vyšel pobíjet babylonské mudrce,
Daniel s ním promluvil moudře a uvážlivě. 15Oslovil králova zmocněnce Ariocha takto: „Čím to, že král vydal tak přísný rozkaz?“ A když mu Arioch celou
věc pověděl, 16Daniel šel za králem a požádal o čas, aby mu mohl sen vyložit.
Danielův chvalozpěv
17Potom se Daniel vrátil domů a celou věc pověděl svým přátelům Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi: 18Ať prosí Boha nebes o slitování ohledně toho
tajemství, aby Daniel a jeho přátelé nebyli popraveni s ostatními babylonskými mudrci. 19V noci pak Danielovi bylo to tajemství zjeveno ve vidění.
Daniel proto chválil Boha nebes 20a řekl:
„Chváleno buď jméno Boží
od věků až na věky –
moudrost a síla jemu náleží!
21 On mění časy a období,
sesazuje krále a jiné nastolí.
Mudrce obdařuje moudrostí,
rozumným dává poznání.
22

Zjevuje věci skryté v hlubinách,
on ví, co leží v tmách,
a světlo u něj přebývá.

23

Chválím tě a oslavuji, Bože otců mých –
moudrost a sílu dal jsi mi!
Oznámil jsi mi, zač jsme tě prosili,
oznámil jsi nám sen královský!“

2:27
Da 2:2; 10–11;
5:7–8

2:13
Da 1:19–20

2:28
Gn 40:8; 41:16
Da 2:22,45

2:18
Iz 37:4
Jr 33:3
Da 2:23
2:19
Nu 12:6
2Kr 6:8–12
Jb 33:15–16
Da 7:2,7
2:20
1Le 29:11–12
Jb 12:13
Ž 103:1–2; 113:2
Da 2:21–23
2:21
1Kr 3:9–12; 5:9–10
Jb 12:18–19
Ž 75:6–7
Da 7:25
Jk 1:5
2:22
Jb 12:22; 26:6
Ž 139:12
Iz 45:7
Jr 23:24
Da 2:19,28
Jk 1:17
1J 1:5
2:23
Gn 31:42
Da 2:21
2:24
Da 2:12–13
Sk 27:24

Sen o veliké soše
24S tím se pak Daniel vydal za Ariochem, kterého král pověřil popravami
babylonských mudrců. Přišel za ním a řekl mu: „Nepopravuj babylonské
mudrce! Vezmi mě ke králi a já mu ten sen vyložím.“
25Arioch vzal Daniela rychle ke králi a takto ho ohlásil: „Našel jsem mezi
judskými vyhnanci muže, který králi vyloží jeho sen.“
26Král se tedy Daniela zvaného Baltazar zeptal: „Ty bys mi uměl sdělit, co
jsem viděl ve snu a co to znamená?“
2:12 To krále rozhněvalo, protože odmlouvat králi nebo
odmítnout jeho příkaz byla urážka, která se trestala smrtí.
S králem se mělo jednat jako s bohem. Mágové vlastně
řekli, že jím není, čímž porušili protokol. O králových mudrcích se také předpokládalo, že jsou ve spojení s bohy. Teď
však přiznali, že tomu tak není. Krále to natolik pobouřilo,
že nařídil popravy všech mudrců v Babylonu.
2:16 Skutečnost, že Daniel šel přímo za králem, vypovídá
o jeho postavení a vlivu. Uvážlivými slovy odvrátil králův
hněv (sr. Př 15:1) a ukázal tak svoji moudrost a vynikající
znalost dvorního protokolu.
2:17–23 Daniel a jeho přátelé se modlili, aby Bůh zasáhl
(sr. Fp 4:6). Když Bůh jejich modlitbu vyslyšel, chválil Daniel Boha za to, že mu dal moudrost a poznání (2:20–21).
Bůh nebes ukázal Danielovi sen i jeho výklad a projevil tak

2:12
Ž 76:11
Da 2:5; 3:13,19

2:14
Da 2:24

2:25
Gn 41:14
Da 1:6; 5:13; 6:13

svrchovanost nad všemi jinými bohy včetně babylonských.
2:18 Daniel se dovolával Božího slitování (viz Ex 34:6–7).
Bůh nebyl povinen Danielovu modlitbu vyslyšet, ale to, že
to udělal, vyplývalo z jeho charakteru.
2:20–23 Daniel uznával a chválil Boha Izraele (Bože otců
mých, 2:23) jako původce snu i jeho výkladu.
2:21 Sen ukázal Hospodina jako svrchovaného krále dějin
(viz 2:29–45).
2:24 Danielovo přímé jednání s Ariochem ilustruje, jak
vlivné postavení na královském dvoře zastával.
2:25 Kromě judských vyhnanců žili v Babylonu i zajatci z jiných národů. • Daniel, potomek Abrahama, přinesl babylonskému králi požehnání v podobě Božího zjevení (viz Gn 12:3).
2:26 Ty bys uměl? Nabukadnezara překvapilo, že by takovou schopnost mohl mít někdo, kdo nepochází z Babylonu.
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2:30
Gn 41:16
Ž 139:2
Da 1:17
2:31
Abk 1:7
2:34
Gn 3:15
Da 8:25
2:35
Ž 1:4; 37:10
Iz 17:13
Oz 13:3
2:37
Iz 10:8; 47:5
Jr 27:6–7
Ez 26:7
Oz 8:10
2:38
Ž 50:10
2:40
Da 7:7,23

27Daniel králi odpověděl: „Tajemství, na něž se král ptá, mu nedokáže vysvětlit žádný mudrc, kouzelník, věštec ani jasnovidec. 28Na nebi je však Bůh, který
zjevuje tajemství. Ten králi Nabukadnezarovi ukázal, co se stane v posledních
dnech. Sen a vidění, která jsi v mysli viděl na lůžku, jsou následující:
29Když jsi, králi, ležel na lůžku, přemýšlel jsi o tom, co se bude dít v budoucnu, a Ten, který zjevuje tajemství, ti ukázal, co se stane. 30Mně to tajemství nebylo zjeveno proto, že bych byl moudřejší než všichni ostatní, ale
proto, aby se král dozvěděl, co to znamená, a abys porozuměl tomu, o čem
jsi přemýšlel.
31Nuže, králi, měl jsi vidění a hle, spatřils jakousi velikou sochu. Byla to
ohromná socha neobyčejného vzhledu. Tyčila se před tebou a budila hrůzu.
32Hlava té sochy byla z čistého zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky
bronzové, 33stehna železná a nohy zčásti železné a zčásti hliněné. 34Díval
ses a hle, z hory se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasáhl sochu
do železných a hliněných nohou a rozdrtil je. 35Vtom se všechno to železo,
hlína, bronz, stříbro a zlato rozpadlo na kousky – jako plevy, když se v létě
mlátí obilí. Vítr je roznesl, že po nich nezbylo památky. Ale ten kámen, který
sochu zasáhl, se stal velikou horou a zaplnil celou zem.

Výklad o čtyřech královstvích
36Tolik sen. Teď povíme královské Výsosti jeho výklad. 37Ty, králi, jsi král
králů, protože ti Bůh nebes dal království a moc, sílu i slávu. 38Dal ti do rukou
celý obydlený svět, všechny lidi, zvěř i ptactvo, a učinil tě vládcem nad tím
vším. Ty jsi ta zlatá hlava.
39Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to tvé, a po něm třetí království, bronzové, které ovládne celý svět. 40Nakonec přijde čtvrté království,
silné jako železo. Železo totiž vše rozbíjí a drtí, a jako železo vše rozbíjí, tak
bude i ono království vše rozbíjet a ničit. 41A že jsi viděl nohy a prsty zčásti
hliněné a zčásti železné, znamená, že to království bude rozdělené. Bude
však mít v sobě něco ze síly železa, neboť jsi viděl do té obyčejné hlíny přimíšené železo. 42Prsty nohou zčásti železné a zčásti hliněné znamenají, že
to království bude zčásti silné a zčásti křehké. 43A že jsi viděl železo smíšené
s obyčejnou hlínou, znamená, že se lidská pokolení budou mísit, ale držet
spolu nebudou, tak jako železo nedrží s hlínou.

Babylonské náboženství a kultura totiž silně vyzdvihovaly
vlastní mudrce coby „prostředníky nebes“.
2:27–28 Daniel objasnil, že žádný člověk nedokáže královu
požadavku vyhovět (sr. 2:10–11; viz též Gn 41:16).
2:28 Na nebi je … Bůh: Daniel prohlásil, že existuje jediný
pravý Bůh, který všemu vládne (2:20–21). Nemluvil o žádném místním božstvu s omezenou působností, jako byli
bohové uctívaní Babyloňany. Bůh Danielových otců (2:23)
je Bůh … na nebi … který zjevuje tajemství. To babylonští
bohové nedokázali. • co se stane: Sny bývaly ve starověku
často chápány jako zjevení budoucnosti.
2:29–30 Bůh králi ukázal dlouhý sled budoucích dějin.
Nabukadnezar měl velký zájem o historii, zkoumal minulost a snažil se najít své místo v dějinách. Bůh chtěl, aby
Nabukadnezar porozuměl běhu dějin – především proto,
aby mu ukázal, že Bůh Izraele, Bůh nebes, je také Bohem
nad dějinami.
2:31–33 Materiály mají sestupnou kvalitu, od nejcennějšího zlata (2:32) po nejméně hodnotné části železné
a hliněné (2:33).
2:32 Kvalita zlata byla odstupňována; čisté zlato bylo
nejvyšší kvality. • boky: nebo stehna.

2:33 stehna: nebo lýtka.
2:34 Výraz z hory v aramejském textu není, ale logicky
z něj vyplývá (sr. 2:35).
2:35 zaplnil celou zem: sr. Gn 1:28; Ex 1:7; Mt 28:18–20.
Toto nové království nahradí všechna ostatní.
2:36–38 Ty … jsi král králů: Nabukadnezar si podmanil
všechny ostatní říše a jejich krále. Bůh ho ustanovil za
vládce tohoto okamžiku dějin ( Jr 25:8–9).
2:39 slabší než to tvé: Stříbro má menší hodnotu než
zlato, stejně jako hruď je níže než hlava. Nabukadnezar
vládl pevnou rukou a dokázal udržet Novobabylonskou říši
pohromadě. Naproti tomu Persii často ohrožovaly vnitřní
rozkoly a nestabilita v okrajových částech
říše.
2:41–42 zčásti hliněné … křehké: Nohy jsou pro udržení
stability rozhodující. Tento obraz ukazuje na to, že veškerá
lidská království a jejich moc jsou jen vratký kolos na
hliněných nohou.
2:43 železo smíšené s obyčejnou hlínou … budou mísit:
Mísení etnických skupin v nadnárodním impériu povede
k oslabení politické stability, spíše než ke skutečné či
trvalé jednotě. Tato říše se nakonec rozpadne.
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44Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy
nezhroutí, království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí
a ukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá navěky. 45To je smysl
vidění, v němž jsi spatřil, jak se z hory bez dotyku lidské ruky vylomil kámen
a rozdrtil železo, bronz, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh ukázal králi, co se
bude dít v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý.“

Daniel povýšen
46Král Nabukadnezar padl před Danielem na tvář a klaněl se mu. Nařídil
také, ať se na jeho počest obětují oběti a vonné kadidlo. 47Potom král řekl
Danielovi: „Váš Bůh je opravdu Bůh bohů, Pán králů a zjevovatel tajemství –
vždyť tys mi to tajemství dokázal vyjevit!“
48Král pak Daniela povýšil a zahrnul ho množstvím vzácných darů. Jmenoval ho správcem celé provincie Babylon a také nejvyšším ze všech babylonských mudrců. 49Na Danielovu žádost pak správou babylonské provincie
pověřil Šadracha, Mešacha a Abednega. Sám Daniel ovšem zůstával na královském dvoře.
Záchrana před zuřivým králem (3:1–30)
Klanějte se zlaté soše!
Král Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou sochu. Byla 60 loktů vysoká
a 6 loktů široká. Nechal ji postavit na pláni Dura v provincii Babylon.
2Potom dal shromáždit satrapy, hejtmany, místodržící, radní, pokladníky,
soudce, hodnostáře a všechny úředníky provincií, aby se dostavili k zasvěcení té sochy, kterou vztyčil král Nabukadnezar.
3Satrapové, hejtmani, místodržící, radní, pokladníci, soudci, hodnostáři
a všichni úředníci provincií se tedy shromáždili k zasvěcení té sochy, kterou
vztyčil král Nabukadnezar. Když stanuli před sochou, kterou Nabukadnezar vztyčil, 4zvolal hlasatel mocným hlasem: „Lidé všech národů a jazyků,
přikazuje se vám toto: 5Jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál,
buben a všechnu tu hudbu, padněte a klanějte se zlaté soše, kterou vztyčil
král Nabukadnezar. 6Kdokoli by nepadl a neklaněl se, bude ihned hozen do
rozpálené ohnivé pece!“

3

2:44 těch králů: Jde pravděpodobně o vládce čtvrtého
království, kteří chtěli posílit svou moc vzájemnými svazky
napříč národnostmi. Výraz se však může vztahovat i na
všechny krále, které socha znázorňuje, protože Boží království zasahuje do běhu dějin neustále. • potrvá navěky:
Pouze království, jehož moc a autorita pochází od Boha
(viz J 18:36), se nikdy nezhroutí. Všechna pozemská
království se rozpadnou.
2:45 Babyloňané často znázorňovali zemi jako horu (nebo
zikkurat, tj. věž). Proto jim byl srozumitelný výjev, kdy se
kámen stane horou, která zaplní celou zem (2:35). • sen
je pravdivý: Sen i jeho výklad byl zjevením Boží pravdy.
• a jeho výklad jistý: Bůh zaručoval, že to, co sen králi
sdělil, se určitě stane.
2:46 Aramejské slovo přeložené jako klaněl se mu lze
také, ne však nezbytně, přeložit jako „vzdal mu božskou
poctu“. Nabukadnezar byl pohan a jeho náboženství
zahrnovalo množství bohů. Myslel si, že v Danielovi je
duch bohů (4:6; sr. 5:11). Bylo mu zřejmé, že to, co Daniel
dokázal, nepochází z běžného lidského ducha (sr. Gn
41:38).
2:47 Bůh bohů, Pán králů: Nabukadnezar oplatil kompli-

2:44
Ž 2:9; 145:13
Iz 9:6–7; 60:12
Ez 37:25
Mi 4:7

3:8
Ezd 4:12–16
Est 3:8–9

2:45
Gn 41:28,32
Dt 10:17
2S 7:22
Da 2:29
Zj 22:6

3:13
Da 2:12; 3:19

2:46
Lv 26:31
Da 3:5,7
Sk 10:25; 14:13
Zj 19:10; 22:8
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Ex 5:2
Iz 36:18–20
Jr 50:2
Da 2:47

2:47
Dt 10:17
Da 3:15; 4:25
Am 3:7

3:16
Da 1:7; 3:12

2:48
Gn 41:39–43
Da 2:6; 3:1,12,30;
5:16
2:49
Est 2:19,21
Da 3:12–30
Am 5:15
3:1
Iz 46:6;
Jr 16:20
Da 2:31
Abk 2:19
3:2
Da 3:3,27; 6:1–7
3:4
Da 3:7,29,31; 5:19;
6:26
3:6
Jr 29:22
Da 3:11,15,21; 6:7
Mt 13:42
Zj 9:2; 14:11

ment (2:37–38) a svými slovy i činy (2:46) uznal, že Bůh je
svrchovaný a převyšuje všechny včetně jeho.
2:48 Daniel byl jmenován správcem … Babylonu jako
králův zástupce – vezír (sr. Gn 41:37–46).
2:49 Daniel delegoval správu provincie na své tři přátele,
aby mohl zůstat na královském dvoře jako králův rádce.
3:1–30 Nabukadnezarovo velikášství, snad povzbuzené
viděním z k. 2, ho podnítilo ke stavbě pozlacené sochy,
jíž se měli všichni obyvatelé říše klanět. Nepoučil se, že
Bůh je nade vším a žádnému výtvoru nenáleží božská
čest. Tři mladí Hebrejci odmítli uctívat sochu jako boha.
Byli věrní Hospodinu a on je zachránil před důsledky
králova hněvu.
3:1 60 loktů vysoká a 6 loktů široká: 27 m a 2,7 m. • Pláň
Dura mohla být pláň v babylonském předměstí, případně
mohl aramejský výraz označovat velkolepou vnější hradbu
Babylonu, kterou popisuje řecký historik Hérodotos.
• sochu: doslova zpodobení, modlu.
3:2 Vyjmenováni jsou vládní úředníci všech úrovní říšské
správy.
3:5 roh … buben a všechnu tu hudbu: V některých případech není jasné, o jaké hudební nástroje se přesně jednalo.
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7Jakmile tedy všichni ti lidé ze všech národů a jazyků uslyšeli roh, píšťalu,
citeru, harfu, cimbál a všechnu tu hudbu, padali a klaněli se té zlaté soše,
kterou vztyčil král Nabukadnezar.

Intriky proti Židům
8Tehdy ale přišli jistí mágové s obviněním proti Židům. 9„Ať žiješ, králi,
navěky!“ pozdravili krále Nabukadnezara. 10„Sám jsi, Výsosti, ráčil vydat
nařízení, že každý, kdo uslyší roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben
a všechnu tu hudbu, musí padnout a klanět se té zlaté soše, 11a kdokoli by
nepadl a neklaněl se, bude hozen do rozpálené ohnivé pece. 12Jsou tu ale
jistí Židé, které jsi ráčil pověřit správou provincie Babylon – Šadrach, Mešach
a Abednego – a tito muži si z tebe, králi, nic nedělají. Tvé bohy nectí a zlaté
soše, kterou jsi vztyčil, se neklanějí.“
13Nabukadnezar soptil hněvem. Poručil, ať mu Šadracha, Mešacha
a Abednega přivedou, a když ty muže ke králi přivedli, 14Nabukadnezar jim
řekl: „Je to pravda, Šadrachu, Mešachu a Abednego, že nectíte mé bohy
a neklaníte se zlaté soše, kterou jsem vztyčil? 15Jste teď připraveni, jakmile
uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu hudbu, padnout a klanět se té soše, kterou jsem vyrobil? Jestli se nepokloníte, budete
ihned hozeni do rozpálené ohnivé pece! A který bůh by vás mohl zachránit
z mé moci?“
16„Na to ti, Nabukadnezare, nepotřebujeme sami odpovídat,“ řekli králi
Šadrach, Mešach a Abednego. 17„Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít
zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. 18A i kdyby
ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou jsi
vztyčil, se nepokloníme.“
V ohnivé peci
19Nabukadnezar se na Šadracha, Mešacha a Abednega rozzuřil. S tváří zkřivenou vztekem ihned poručil rozpálit tu pec sedmkrát více, než se rozpalovala obvykle, 20a největším silákům ze svého vojska přikázal, ať Šadracha,
Mešacha a Abednega svážou a hodí je do rozpálené ohnivé pece.
21A tak ty muže svázali, jak byli – v pláštích, kalhotách i čepicích – a hodili
je do rozpálené ohnivé pece. 22Protože byl králův rozkaz tak přísný, rozpálili
pec tak silně, že ty muže, kteří do ní Šadracha, Mešacha a Abednega házeli,
sežehl plamen. 23Tito tři muži, Šadrach, Mešach a Abednego, pak dopadli
svázaní doprostřed rozpálené ohnivé pece.
24Náhle se král Nabukadnezar zděsil. Vstal a ohromen se ptal svých rádců:
„Copak jsme nehodili do plamenů tři svázané muže?“
„Jistě, Výsosti,“ odpověděli.

Buben lze rovněž přeložit jako „dudy“. Také se mohlo jednat o hudební termín s významem „ladit“ s ostatní
hudbou.
3:7 lidé ze všech národů: Mimo Izrael bylo uctívání model
běžné. Všichni kromě Židů tedy králův rozkaz uposlechli.
3:11 Hospodinův lid musí v některých situacích odmítnout
poslušnost vládnoucím autoritám a neklanět se jim, aby
zachoval věrnost Hospodinu (sr. Sk 4:19; 5:29; Ř 13:1–7).
3:12 Když se tito Židé odmítli klanět králově soše, odmítli
tím jeho autoritu. To se rovnalo hrdelnímu zločinu velezrady (sr. 2:10–13).
3:13 Nabukadnezar byl schopen záchvatů vražedného
hněvu i vůči svým nejvyšším hodnostářům (sr. 2:12,
48–49).

3:14 Je to pravda? Aramejský výraz je v SZ použit pouze
zde. Král tím možná myslel: „Uvědomujete si, co děláte?“
3:15 Jste teď připraveni: Král dal třem židovským hodnostářům ještě jednu šanci – zřejmě na základě dřívějšího
vztahu s nimi.
3:16–18 Obvinení muži prohlásili, že je jim věrnost Bohu
nade vše. Svěřili se do rukou Hospodina, který kdysi
zachránil celý izraelský národ z moci faraona (Ex 18:10).
Kniha Daniel odhaluje, že ti, kdo Bohu zůstanou věrní
až do konce, budou zachráněni i před samotnou smrtí
(12:1–3).
3:23 V řecké Septuagintě a latinské Vulgátě je po tomto
verši zařazena Azariášova modlitba a Píseň tří mládenců
(viz „Literární stránka knihy Daniel“, s. 5).

DANIEL 3:25
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25„Jenže já vidím čtyři muže,“ on na to, „a rozvázané! Procházejí se v plamenech, vůbec nic jim není a ten čtvrtý vypadá jako boží syn!“
26Nabukadnezar přistoupil k otvoru rozpálené ohnivé pece a zvolal: „Šadrachu, Mešachu, Abednego, služebníci Nejvyššího Boha, pojďte ven!“
A tak Šadrach, Mešach a Abednego vyšli z ohně ven. 27Satrapové, hejtmani,
místodržící i královští rádcové se shromáždili, aby viděli ty muže, kterým
oheň vůbec neublížil. Ani vlasy na hlavě neměli ožehlé, ani na pláštích
nebylo nic znát a nebyli ani cítit ohněm.

3:25
Ž 91:3–9
Iz 43:2
Jr 1:8,19

Nabukadnezar uznává Boží moc
28Nabukadnezar tehdy prohlásil: „Požehnán buď Bůh Šadrachův, Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého anděla a zachránil své služebníky,
kteří se na něj spolehli! Vzepřeli se dokonce i královskému rozkazu
a raději by položili život, než aby sloužili a klaněli se jinému bohu, než
je jejich Bůh. 29Proto nařizuji lidem všech národů a jazyků: Kdokoli by
se rouhal Bohu Šadrachovu, Mešachovu a Abednegovu, bude rozčtvrcen
a jeho dům obrácen v smetiště. Žádný jiný Bůh přece nedokáže zachránit
jako tento!“
30Král se pak postaral, aby se Šadrachovi, Mešachovi a Abednegovi v babylonské provincii dobře dařilo.

3:28
Ž 34:7–8
Da 3:25; 6:23
Sk 5:19; 12:7

3:26
Dt 4:20
1Kr 8:51
Da 3:17; 4:2
3:27
Iz 43:2
Da 3:2
Žd 11:34

3:29
Ezd 6:11
Da 3:12,15
3:30
Da 2:49; 3:12

NABUKADNEZAR II. (1:1–4:37)
2Kr 24:1–25:30
2Le 36:6–21
Jr 21:1–10;
22:24–27; 24:1;
25:1–14; 27:4–8;
28:14; 29:1–23;
32:1–5,26–31;
34:1–3; 37:1;
39:1–14;
43:10–13;
46:2,13–26;
49:28–33;
50:17; 51:34;
52:4–16,28–30
Ez 26:7; 29:18–20;
30:10–11

Král Nabukadnezar II. panoval nad Babylonem v letech 605–562 př. n. l. Rozšířil a upevnil říši
svého otce Nabopolassara (626–605 př. n. l.). O Nabukadnezarových úspěších svědčí kromě
Písma i mnohé babylonské dokumenty.
Původně byl Babylon podobně jako Juda pod nadvládou Asýrie. V r. 626 př. n. l. ale Nabopolassar zahájil povstání, které změnilo svět. Roku 612 př. n. l. Babyloňané dobyli Ninive,
hlavní město Asýrie, a pak znovu porazili Asyřany u Cháranu r. 609 př. n. l. Během této bitvy
už sehrál vůdčí úlohu v armádě Nabopolassarův syn Nabukadnezar. Roku 605 př. n. l. porazil
zbytky asyrské armády u Karkemiše; toto vítězství rovněž odkázalo Egypťany do jejich hranic. Téhož roku Nabopolassar zemřel a na trůn nastoupil jeho syn.
Po vítězství u Karkemiše r. 605 př. n. l. dobyl Nabukadnezar Sýrii a přilehlá území včetně
Judska. Onoho roku Nabukadnezar poprvé oblehl Jeruzalém (1:1–2; 2Kr 24:1). Odvezl mnoho
chrámových nádob a odvedl některé významné judské mladíky, mezi nimi i Daniela a jeho tři
druhy. Nabukadnezar dobyl Jeruzalém znovu r. 597 př. n. l. (2Kr 24:10–17). Později oblehl
Jeruzalém r. 588 př. n. l. a o dva roky později zničil město i chrám. Většinu obyvatel odvedl do
zajetí (2Kr 25:1–21).
Nejpodrobnější a nejzajímavější popis Nabukadnezara nacházíme v knize proroka Daniela.
Tento vladař odvedl Daniela a jeho druhy do Babylona, aby je naučil babylonským způsobům. Bůh si ale Daniela použil, aby se dal Nabukadnezarovi poznat. Nabukandezar poznal
Boží moc a moudrost, ačkoli zřejmě nedospěl k tomu, aby ctil výhradně Hospodina. Poté,
co byl pro svou velkou pýchu pokořen (4:28–33), uznal Hospodinovu svrchovanost i moc
(4:34–37).

3:25 Procházejí se: Obdobný tvar slovesa je použit v Gn
3:8. • jako boží syn (doslova jako syn bohů, tj. božská
bytost): Král chápal, že postava, kterou spatřil, je Boží
anděl (3:28).
3:26 Titul Nejvyšší bývá často opisem pro Boha (např.
3:32,21–22; 7:25; Gn 14:18; Nu 24:16; Dt 32:8–9;
Ž 73:11; Iz 14:14). V kanaánském náboženství se užíval
pro Baala.
3:28 Krále překvapilo, že Hospodin dokáže své služebníky
zachránit. Právě na to však tři židovští mladíci spoléhali
(3:17).
3:30 dobře dařilo: Tentýž výraz je použit v Gn 39:2. Tři
mladíci byli za svoji věrnost Hospodinu odměněni.

3:31–4:34 Nabukadnezar ve své pýše nabyl dojmu, že
vybudoval Babylon vlastními schopnostmi (4:27; sr. Gn
11:1–9). Nejvyšší Bůh jej proto varoval skrze další sen
(4:7–14) a Danielův výklad (4:16–24). Nabukadnezar
musel být pokořen dočasnou ztrátou rozumu (4:13,30),
aby přijal poučení, že skutečným vládcem světa a dějin je
Hospodin a že se mu žádný člověk nemůže rovnat (4:14,
31–32; sr. Př 16:18).
3:31–33 Vyprávění začíná od konce příběhu, dopisem,
který Nabukadnezar napsal po svém uzdravení, za něž
děkuje Nejvyššímu Bohu. List je adresován lidem všech
národů a jazyků – stejné skupině, kterou předtím nutil
uctívat jeho zlatou sochu (3:4,7).

DANIEL 4:14

15
3:31
Da 6:26
3:32
Da 2:28; 3:26–27;
4:30
3:33
Dt 4:34; Iz 25:1
Da 2:44; 4:31; 6:27
4:1
Ž 30:7
Iz 47:7–8

Nabukadnezarovo šílenství a uzdravení (3:31–4:34)
Sen o velikém stromu
31Král Nabukadnezar lidem všech národů a jazyků v celém obydleném
světě:
Hojný pokoj vám!
32S potěšením vám dávám na vědomost divy a zázraky, které při
mně vykonal Nejvyšší Bůh.
33

4:2
Da 4:7,10
4:3
Gn 41:8; Da 2:2
4:4
Iz 44:25
Jr 27:9–10
Da 2:7
4:5
Da 1:7; 4:6,15
4:6
Gn 41:38
Ez 28:3
Da 1:20; 2:4–5;
2:47–48; 4:5; 5:11
4:7
Ez 31:3–4
4:9
Jr 27:6–7
Ez 31:6
Mt 13:32
L 13:19
4:10
Gn 28:12
Da 4:14,20; 8:13
Mt 28:2
J 1:51
Zj 10:1; 18:1; 20:1
4:11
Jr 51:6
Ez 31:10–14
Mt 3:10; 7:19
Zj 18:2–4
4:12
Jb 14:7–9
4:13
Da 7:25
4:14
1S 2:8
Da 4:22

Jak nesmírné jsou jeho divy,
jak mocné jeho zázraky!
Jeho království trvá navěky,
jeho vláda nad všemi pokoleními!

4

Já, Nabukadnezar, jsem žil šťastně a spokojeně doma ve svém
paláci. 2Vtom se mi ale zdál hrůzný sen. To, co jsem v mysli viděl
na lůžku, mě ohromilo. 3Nařídil jsem proto, ať se ke mně dostaví
všichni babylonští mudrci, aby mi ten sen vyložili. 4Když se věštci,
kouzelníci, mágové a jasnovidci dostavili, vyprávěl jsem jim ten sen,
ale nedokázali mi ho vyložit. 5Nakonec přede mne předstoupil Daniel, který se podle mého boha jmenuje Baltazar a přebývá v něm
duch svatých bohů.
Vyprávěl jsem mu tedy svůj sen: 6„Baltazare, nejvyšší z věštců, vím,
že v tobě přebývá duch svatých bohů a že ti žádné tajemství není
těžké. Toto jsem viděl ve snu; pověz mi, co to znamená.
7Na lůžku jsem měl v mysli toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak se
uprostřed země tyčí obrovský strom. 8Rostl a sílil, až jeho vrchol
dosáhl k nebi, a ten strom byl vidět ze všech konců světa. 9Měl krásné
listí a hojné ovoce, kterým se všichni sytili. Zvěř odpočívala v jeho
stínu, ptáci hnízdili v jeho větvích a všem tvorům dával obživu.
10Vidění, které jsem v mysli spatřil na lůžku, pokračovalo: Hle,
z nebe sestoupil svatý posel 11a volal mocným hlasem: ‚Porazte ten
strom a osekejte mu větve, zbavte ho listí a rozházejte ovoce! Ať
uteče zvěř, jež byla pod ním, tak jako ptáci z jeho větví! 12Pařez
i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli. Nebeská rosa ať jej napájí a o pastvu ať se
dělí se zvěří. 13Lidský rozum ať jej opustí a dostane rozum zvířecí,
dokud mu neuplyne sedm období. 14Toto je výrok oznámený posly,
rozsudek vydaný svatými, aby všichni živí poznali, že nad lidským

4:1 Bůh králi nedovolil, aby si dál žil šťastně a spokojeně
v paláci. Ve městě totiž panovala nespravedlnost a útisk
(4:24) a král se dmul pýchou (4:27).
4:2 Nabukadnezar nežil, jak by měl. Jeho falešný klid proto
narušil hrůzný sen.
4:4 Profesionálům se nepodařilo sen vyložit, ani když jim ho
král tentokrát vyprávěl (sr. 2:1–11). Jejich příručky k výkladu snů jim nebyly nic platné (viz pozn. k 2:4). • Pro přehled
státních poradců viz i pozn. k 2:2. Některé funkce se překrývaly. • mágové: tj. astrologové (viz i 2:5,10; 3:8; 5:7,11).
4:5–6 Nakonec: Nabukadnezar se nejprve obrátil na své
babylonské rádce. Daniel, Žid žijící ve vyhnanství, představoval i přes své vysoké postavení až poslední možnost.
• přebývá v něm duch svatých bohů: viz 2:47; sr. 5:11. Nabukadnezar i přes svoji předchozí zkušenost s Nejvyšším
stále věřil v mnoho bohů. Egyptský farao kdysi podobně
prohlásil o Josefovi, že je v něm Boží Duch (nebo: duch

bohů). Takové prohlášení znamenalo pro Daniela velikou
poctu. Tento respekt také zřejmě vysvětluje, proč Daniel
nebyl pro svou víru nadále pronásledován (sr. k. 3).
4:8 Strom, jehož vrchol dosáhl k nebi, je pravděpodobně
narážkou na Babylonskou věž (Gn 11:1–9).
4:10 posel: doslova strážce též v 4:20. • svatý: Tento výraz
se v semitských jazycích mimo Bibli příliš nepoužívá. Označuje prostě někoho neobyčejného nebo nadlidského. Nabukadnezar zde slovo pravděpodobně používá v tomto smyslu.
4:11–14 Posel měl jako zástupce Nejvyššího plnou autoritu oznamovat Boží výroky a požadovat jejich splnění.
4:13 rozum zvířecí: viz 4:28–30. • sedm období: Délka „období“ zde není specifikována, ale nejspíše jde o roky (sr. 9:24–27).
4:14 posly: doslova strážci. • vládne Nejvyšší: Bůh uděluje
královské postavení, komu uzná za vhodné, třeba i nejnižšímu člověku (např. Josefovi, Gn 41:41–57; Davidovi,
1S 16 – 2S 5).

DANIEL 4:15

16

královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí, a že nad ním
může postavit i nejnižšího z lidí.‘
15Toto je tedy sen, který jsem já, král Nabukadnezar, viděl. Ty mi jej
teď, Baltazare, vylož, neboť mi jej žádný z mudrců mého království
vyložit nedokáže. Ty to však dokážeš, neboť v tobě přebývá duch
svatých bohů.“

4:15
Gn 41:8
Da 4:4; 5:8

Ten strom jsi ty
16Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo na
mysl, ho děsilo. Král ho však vyzval: „Neboj se, Baltazare, toho snu ani jeho
výkladu.“
Baltazar odpověděl: „Kéž by ten sen, můj pane, byl o tvých nepřátelích
a jeho výklad o tvých odpůrcích! 17Ten strom, který jsi viděl růst a sílit, až jeho
vrchol dosáhl k nebi, strom, který byl vidět z celého světa, 18který měl krásné
listí a hojné ovoce, jímž se všichni sytili, strom, v jehož stínu odpočívala zvěř
a v jehož větvích hnízdili ptáci – 19ten strom jsi, králi, ty! Vyrostl jsi a zesílil,
tvá mohutnost rostla, až dosáhla k nebi, a tvá vláda sahá až na kraj světa.
20Viděl jsi, králi, svatého posla, jak sestupuje z nebe a říká: ‚Porazte ten
strom a zničte jej, pařez i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech
železných a bronzových mezi trávou na poli, ať jej nebeská rosa napájí
a o pastvu ať se dělí se zvěří, dokud mu neuplyne sedm období.‘
21Zde je tedy výklad, Výsosti; zde je výrok Nejvyššího o mém královském
pánu: 22Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst
trávu jako býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než
poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí.
23Onen rozkaz, že stromu má být ponechán pařez i s kořeny, pak znamená,
že své království znovu dostaneš, až uznáš vládu Nebes. 24Kéž proto královská Výsost ráčí přijmout moji radu: Naprav své hříchy spravedlností a svou
vinu laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ!“

4:21
Jb 40:11–12
Ž 107:40

4:16
Da 7:15,28; 8:27
4:19
2S 12:7
Jr 27:6–7
Da 2:37–38

4:22
Ž 75:7
Jr 27:5
Da 4:17,33; 5:21
4:23
Da 4:31
4:24
Gn 41:33–37
1Kr 21:29
Ž 41:1–3
Př 28:13
Iz 55:6–7
Ez 18:21–22
Jon 3:9
4:25
Nu 23:19
Za 1:6

4:30
Da 4:25; 5:21
4:31
Jr 10:10
Da 3:33; 4:19; 6:27;
7:14
4:32
Jb 42:2
Ž 135:6
Iz 40:17; 43:13; 45:9
Da 6:27
Ř 9:20

30V tom okamžiku se to slovo o Nabukadnezarovi splnilo. Byl odehnán
pryč od lidí, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, až mu narostly
vlasy jako orlí peří a nehty jako ptačí pařáty.

Nabukadnezarův chvalozpěv
31Já, Nabukadnezar, jsem po té době nakonec pozvedl oči k nebi
a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobrořečil Nejvyššímu a chválil
jsem a velebil Věčně živého:

4:33
2Le 33:12–13
Př 22:4

32

4:34
Ex 18:11
Ž 33:4–5
Mt 23:12

uznával, že Bůh se může rozhodnout něco učinit,
ale také nemusí (sr. 3:16–18). Protože Bůh je milosrdný, snad se nad odsouzeným králem smiluje (sr.
Ex 32:30; 1S 14:6; 2S 12:22; Jl 2:14; Am 5:15; Sf 2:3;
2Tm 2:25).
4:25–30 Král na Danielovo varování nedbal, a tak se
hrozný sen naplnil.
4:27 Babylon byl obehnán velkolepými hradbami pokrytými keramickými dlaždicemi s královsky modrou glazurou
a motivy zlatých lvů a draků. K velebnosti města přispívaly
také visuté terasovité zahrady a oslňující Ištařina brána.
Král to všechno považoval za odlesk své vlastní slávy
a moci, nikoli za dar Nejvyššího Boha.
4:29 Král, který odvedl Izrael na sedmdesát let do vyhnanství, pak sám po sedm období prožíval vlastní vyhnanství,
dokud se neočistil od pýchy.

Jeho vláda trvá navěky,
jeho království nad všemi pokoleními.
Všichni, kdo bydlí na zemi,
jsou před ním zcela nicotní.
Jak se mu zlíbí, zachází s nebeskými zástupy
i s těmi, kdo bydlí na zemi.
Jeho ruku nemůže nikdo zastavit,
nikdo mu neřekne: „Cos to učinil?“

5:1
Est 1:3
Iz 22:12–14
5:2
2Kr 24:13
Ezd 1:7–11
Da 1:2

33Když mi byl navrácen rozum, vrátila se mi také má vznešenost
a vzhled příslušný ke královské velebnosti. Tehdy mě našli moji rádcové a velmoži, byl jsem znovu nastolen na královský trůn a dostalo
se mi ještě nesmírnější moci než předtím.
34Já, Nabukadnezar, teď proto chválím, velebím a oslavuji Krále
nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé; on
umí pokořit ty, kteří žijí v pýše!

5:4
Ex 20:23
Zj 9:20

4:27
Abk 2:4

Naplnění snu
25To vše se potom králi Nabukadnezarovi stalo. 26Uběhlo dvanáct měsíců.
Když se král jednou procházel po terasách babylonského královského
paláce, 27zvolal: „Veliký Babylon! Svou vlastní mocí a silou jsem ho vybudoval
v královské sídlo ke slávě své velebnosti!“
28Král to ještě ani nedořekl, když z nebe zazněl hlas: „Slovo pro tebe, králi
Nabukadnezare: Ztratil jsi království! 29Budeš odehnán pryč od lidí, budeš
bydlet mezi zvířaty a budeš jíst trávu jako býk. Tak strávíš sedm období, než
poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí!“
4:19 Strom jako univerzální symbol představuje zdroj
potravy, odpočinku a bezpečí (sr. Gn 2:15–17; Zj 22:14).
• dosáhla k nebi: sr. Gn 11:1–9.
4:20 Porazte ten strom: Důvodem skácení stromu je
Nabukadnezarova pýcha (4:24–27).
4:22–23 než poznáš, že … vládne Nejvyšší: Božím cílem
bylo, aby Nabukadnezar uznal jeho vládu.
4:24 Naprav své hříchy spravedlností: Spravedlnost
a právo pozvedají národ a upevňují vládu. Jejich absence
naopak lid ničí. Daniel krále pokorně prosil, aby se
změnil. • laskavostí k trpícím: Vyžadoval to Boží zákon
(Ex 23:6–11; Dt 15:10–11; Př 29:14; 31:9) i zákon
babylonský. Předchozí významný babylonský král Chammurapi (asi 1792–1750 př. n. l.) ve svém zákoníku tvrdil,
že ho jeho bůh Marduk pověřil, aby se staral o osiřelé,
ovdovělé a utlačované a chránil je. • Kéž bys: Daniel
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Pád Babylonu (5:1–30)
Neslavná slavnost
Král Belšasar jednou vystrojil velikou hostinu pro tisíc svých velmožů
a v jejich společnosti popíjel víno. 2Napit tím vínem pak Belšasar poručil, ať přinesou zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nabukadnezar
odnesl z jeruzalémského chrámu: „Král z nich bude pít se svými velmoži,
manželkami a konkubínami!“ 3A tak přinesli ty zlaté nádoby odnesené z Božího chrámu v Jeruzalémě a král se svými velmoži, manželkami a konkubínami z nich pil. 4Popíjeli víno a oslavovali bohy ze zlata a stříbra, z bronzu
a železa, ze dřeva i kamene.

5

4:30 Tato choroba zvaná boantropie působí, že postižený
sám sebe považuje za býka a jedná podle toho. Toto je podepřeno několika starověkými zdroji. Babylonské královské
kroniky jsou v období 582–575 př. n. l. nápadně prázdné.
4:31–34 Nabukadnezar nakonec nad sebou uznal autoritu Nejvyššího, Krále nebes, a podřídil se jí (viz pozn.
k 4:22–23).
4:32 Jak se mu zlíbí: Bůh má absolutní moc v nebeských
výšinách i na zemi.
4:34 Nejvyšší Bůh je Králem nebes i země. Lidská pýcha
před ním neobstojí, ani když se jedná o nejmocnějšího
pozemského vládce.
5:1–30 Všechna pozemská království jednou zaniknou.
Jak ukázal už Nabukadnezarův sen, také Babylon zmizí ze
scény a nahradí ho jiná říše (2:39). Po Nabukadnezarově
smrti r. 562 př. n. l. se v babylonských palácích rozmohlo
násilí a hýření. Nakonec při něm byly během Belšasarovy
hostiny r. 539 př. n. l. znesvěceny a poskvrněny dokonce
posvátné nádoby z jeruzalémského chrámu. Boží soud se

dostavil ještě té noci rychlostí blesku (5:30) a moci se
ujalo další království (viz 2:32,39; 6:1).
5:1 jednou: Tato kapitola začíná v říjnu 539 př. n. l. (viz
pozn. k 5:30). • Jméno Belšasar znamená „Bel ochraňuje
[krále]“ (Bel – babylonský bůh.) Belšasara dosadil na
babylonský trůn jeho otec Nabonid (556–539 př. n. l.), aby
vládl na jeho místě po dobu jeho nepřítomnosti. Poté vzal
s sebou babylonské modly a odcestoval do Temy v severozápadní Arábii, kde zůstal deset let. Do Babylonu se vrátil
jen při neúspěšném pokusu postavit se Peršanům.
5:2–4 Zlaté a stříbrné nádoby z jeruzalémského chrámu
vzali Babyloňané s sebou jako kořist spolu s vyhnanci
(1:2). Předchozí babylonští králové je však chovali v úctě
a neznesvětili je. Nádoby se nakonec vrátily do Jeruzaléma
(Ezd 1:7–11). • otec: ve smyslu předek, předchůdce (též
v 5:11,13,18). Belšasar byl nejstarší syn krále Nabonida.
Jeho vztah k Nabukadnezarovi je nejasný. • Popíjeli víno
a oslavovali bohy: Pokud Belšasar vůbec věděl, že Nabukadnezar o několik desítek let dříve uctíval Nejvyššího
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5Vtom se přímo před svícnem objevily prsty lidské ruky a začaly psát na
omítku královského paláce. Když král spatřil tu píšící ruku, 6zbledl hrůzou.
Kolena se mu roztřásla, že se sotva držel na nohou.
7Vykřikl, ať přivedou kouzelníky, mágy a jasnovidce. Potom těm babylonským mudrcům řekl: „Kdokoli ten nápis přečte a vyloží mi ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se třetím nejmocnějším
v království!“
8Všichni královští mudrci tedy předstupovali, ale nedovedli králi ten
nápis přečíst ani vyložit. 9To krále Belšasara vyděsilo ještě víc a byl čím dál
bledší. I jeho velmoži byli zděšení.
10Když královna matka uslyšela hlasy krále a velmožů, vešla do hodovní
síně. „Ať žiješ, králi, navěky!“ řekla. „Neděs se tolik a nebuď bledý. 11Máš
ve svém království muže, v němž přebývá duch svatých bohů. Ten za dnů
tvého otce prokázal jasnozřivost, důvtip a moudrost, jakou mívají bohové.
Král Nabukadnezar, tvůj otec, jej proto ustanovil nejvyšším z věštců, kouzelníků, mágů a jasnovidců. 12Daniel, jemuž král dal jméno Baltazar, totiž
prokázal vzácného ducha, rozumnost a důvtip ve vykládání snů, odhalování tajemství a řešení záhad. Nech proto zavolat Daniela – on ti ten nápis
vyloží.“

Mene tekel
13A tak Daniela přivedli před krále. „Ty jsi ten Daniel z židovských vyhnanců, které můj královský otec přivedl z Judska?“ zeptal se ho král. 14„Slyšel
jsem, že je v tobě duch bohů a že jsi prokázal jasnozřivost, důvtip a vzácnou
moudrost. 15Před chvílí ke mně přivedli mudrce a kouzelníky, aby mi přečetli a vyložili tento nápis, ale vůbec to nedokázali. 16O tobě jsem ale slyšel,
že dovedeš vykládat smysl a řešit záhady. Nuže, dokážeš-li ten nápis přečíst
a vyložit, budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš zlatý řetěz a staneš se
třetím nejmocnějším v království.“
17Daniel na to králi odpověděl: „Nech si své dary. Odměnit můžeš někoho
jiného. Ten nápis ale králi přečtu a jeho smysl vyložím.
18Slyš, králi! Nejvyšší Bůh dal tvému otci Nabukadnezarovi království, velikost, slávu a velebnost. 19Pro tu velikost, kterou ho obdařil, jej s bázní a chvěním ctili lidé všech národů a jazyků. Koho chtěl, zabil, a koho chtěl, ušetřil.
Koho chtěl, povýšil, a koho chtěl, ponížil. 20Když ale zpyšněl v srdci a zatvrdil se v nadutosti, byl ze svého královského trůnu sesazen a o svou slávu
Boha (4:31–34), dávno na to zapomněl. Dva starověcí
řečtí historikové, Hérodotos a Xenofón, zaznamenali, že
když se města zmocnili Peršané, právě se celou noc oslavovalo, tančilo a nezřízeně pilo.
5:5–6 Nadpřirozený úkaz v podobě ruky přítomné šokoval
a vyděsil. Belšasar však stejně nečinil pokání (5:29; sr.
Jr 38:19–24; Sk 24:25).
5:7 mágy: tj. astrology; též v 5:11. • Purpur a zlatý řetěz
jsou znaky královského postavení a moci. • třetím nejmocnějším: po Nabonidovi a Belšasarovi (viz pozn. k 5:1).
Dokud nebyly objeveny mimobiblické prameny o existenci
Nabonida, badatele mátlo, proč Belšasar nenabízí mudrcům druhé, ale až třetí nejvyšší postavení v říši. I tento
detail dokládá historickou věrohodnost knihy Daniel.
5:8 Babylonští mudrci stejně jako předtím nebyli schopni
znamení vyložit (sr. 2:4–11; 4:4; 5:15).
5:10 královna matka (doslova královna): Pravděpodobně
se nejednalo o Belšasarovu manželku, ale o matku. • Ať
žiješ, králi byl běžný pozdrav (též v 2:4). Je ironií, že

5:6
Ex 19:16; 20:18
Da 10:8; 7:28
Mt 28:4
5:7
Gn 41:42–44
Iz 44:25; 47:13
Ez 16:11
Da 5:11,16,29;
6:2–3

5:21
Ex 9:16
Ez 17:24
5:22
Ex 10:3
2Le 33:23; 36:12

5:9
Jb 18:11–14
Iz 21:2–4
Jr 6:24
Da 5:6

5:23
Dt 4:28; 29:16
Jb 12:10
Ž 115:4–7;
135:15–17
Př 16:9; 20:24
Jr 10:23
Da 5:4
Abk 2:18–19

5:10
Da 3:9; 6:6

5:26
1Pt 4:5

5:11
Gn 41:11–15
Da 2:47; 4:8–9; 5:14

5:27
Jb 31:6
Ž 62:10

5:12
Da 4:18

5:28
Iz 13:17; 21:2;
45:1–2
Jr 50:41–43
Da 6:1,29

5:13
Da 1:1; 2:25
5:15
Iz 47:12
Da 5:8
5:16
Gn 40:8
5:17
2Kr 5:16
5:18
Jr 25:5–7
Da 2:37; 4:2,17;
5:21
5:19
Př 16:14
Da 2:12; 3:6; 11:3
5:20
Ex 9:17
Iz 14:13–15
Jr 13:18
Da 4:30
L 18:14

Belšasar ještě té noci zemřel (5:30). • Neděs se tolik
a nebuď bledý: sr. 1S 28:20–25.
5:11–12 Královna matka usoudila, že někdo, kdo má ducha svatých bohů a poradí si s vykládáním snů (viz 1:17),
by měl být také schopen vyložit nápis.
5:15 Nikdo z babylonských mudrců nedokázal rozluštit
nebeský vzkaz (sr. 2:27; 4:4). Jen skuteční mudrci nebo
proroci dokáží vykládat zprávy od Boha. Daniel věděl, že
mu to umožnil Boží Duch (sr. 2:28; 5:24).
5:17 Daniel nápis vyložil, ale nenechal si od zkaženého
krále zaplatit (sr. Gn 14:21–24; 2Kr 5:15–16).
5:18–21 Daniel uvedl Nabukadnezara jako názorný příklad
k ponaučení, jímž se jeho následovníci měli řídit. Belšasar
však místo toho udělal stejnou chybu. Vyvyšoval sám sebe
a zneuctil Nejvyššího Boha.
5:20 Je typické, že ten, kdo se bouří proti Bohu, zpyšní
v srdci a zatvrdí se v nadutosti (viz Ex 7:13; Joz 11:20;
Iz 14:3–5). Když Nabukadnezar kdysi zpyšněl a zatvrdil se,
byl sesazen. Totéž se stane Belšasarovi.
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5:30
Iz 21:4–9
Jr 51:11,31,39,57

připraven. 21Byl odehnán pryč od lidí a dostal rozum zvířecí. Žil mezi divokými osly, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, než poznal, že nad lidským královstvím vládne Bůh Nejvyšší, a koho chce, nad ním může postavit.
22Ale ty, jeho syn Belšasar, ses v srdci nepokořil, přestože jsi to všechno věděl. 23Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal sis přinést nádoby z jeho
chrámu a popíjel jsi z nich se svými velmoži, manželkami a konkubínami. Oslavoval jsi bohy ze stříbra, zlata, bronzu, železa, dřeva i kamene, kteří nevidí,
neslyší ani nic nevědí – ale Bohu, který má v moci každý tvůj dech a každý tvůj
krok, jemu jsi slávu nevzdal! 24To proto poslal onu ruku, která napsala ten nápis.
25Ten nápis zní takto:
MENE MENE TEKEL UFARSIN.
26

Smysl těch slov je následující:
27
28

Mene – Bůh tvé kralování ‚sečetl‘ a podtrhl.
Tekel – byl jsi ‚zvážen‘ na vahách a shledán příliš lehkým.
Peres – tvé království je ‚rozpolceno‘ a dáno Médům a Peršanům!“

29Belšasar hned na to přikázal, ať Daniela obléknou purpurem, na krk mu
dají zlatý řetěz a prohlásí ho třetím nejmocnějším v království. 30Ještě té noci
pak byl babylonský král Belšasar zabit.

6:2
Est 1:1

Ve lví jámě (6:1–29)

6:3
Ezd 4:22
Est 7:4
Da 2:48–49; 5:16,29

Danielova věrná služba
Království pak obdržel Darjaveš Médský ve věku dvaašedesáti let. 2Darjaveš se rozhodl ustanovit po celém královském území sto dvacet satrapů
3a nad nimi tři vezíry, z nichž jedním byl Daniel. Satrapové se zodpovídali
vezírům, aby tím nebyl obtěžován král. 4Daniel pak mezi vezíry a satrapy
natolik vynikal svým vzácným duchem, že mu král zamýšlel svěřit celé království. 5Vezíři a satrapové se proto snažili najít na Danielově vládní službě
nějakou chybu. Nemohli ale žádnou chybu ani nedbalost najít, protože byl

6:4
Gn 41:40
Da 5:12
6:5
Gn 43:18
L 23:14–15
Fp 2:15

6

5:21 vládne Bůh Nejvyšší, a koho chce, … může postavit:
Právě o tom Bůh Nabukadnezara poučil a bylo to i jádrem
jeho sdělení Belšasarovi. Bůh ještě tu noc ustanoví nového
vládce (5:30; 6:1).
5:22 syn: ve smyslu potomek, nástupce; viz pozn.
k 5:2–4.
5:25–28 MENE MENE TEKEL UFARSIN: Tato aramejská
slova označují měrné jednotky (v sestupném pořadí), používané při nákupu a prodeji zboží. Belšasar samotná slova
znal, ale Daniel mu vysvětlil, co znamenají v této situaci.
Bůh Izraele poměřuje krále a království na vahách práva
a spravedlnosti (sr. 4:24).
5:26 Mene znamená sečetl: V tomto kontextu „ocenil,
důkladně prozkoumal“.
5:27 Tekel – byl jsi ‚zvážen‘ … a shledán lehkým: Babylonský král bude zničen, protože nesplňuje Boží požadavky
na spravedlnost a milosrdenství (viz 4:24; 5:22–24).
5:28 Peres ( jedn. č. pro farsin) … je ‚rozpolceno‘: Babylonská říše bude rozdělena a dána dvěma národům, Médům
a Peršanům.
5:29 Místo aby Belšasar na zprávu nějak zareagoval, zahrnul Daniela poctami. • prohlásí ho třetím nejmocnějším
v království: Daniel po poctách netoužil; během několika
hodin navíc nebudou k ničemu. Bůh ho odmění v patřičný
čas (12:13).
5:30 babylonský: dosl. chaldejský. • byl … zabit: Peršané

spolu s Médy dobyli Babylon v říjnu r. 539 př. n. l. To znamenalo nástup nové éry a vznik Perské říše.
6:1–29 Živý Bůh zachránil a osvobodil svého věrného
služebníka Daniela, zatímco Belšasara jeho mrtvé modly
zachránit nedokázaly (5:23; 6:21).
6:1 Darjaveš Médský je někdo jiný než pozdější perští králové jménem Darjaveš. V r. 539 př. n. l. dobyl Babylon Kýros
Veliký a mimobiblické prameny se o Darjaveši Médském
nezmiňují. Nabízí se dvojí vysvětlení: (1) Kýros mohl jmenovat Darjaveše Médského, aby přibližně rok vládl jako „král
Babylonu“ místo něj (sr. 6:29; 9:1; 11:1); nebo (2) Darjaveš
a Kýros mohla být dvě trůnní jména pro tutéž osobu – jedno
médské a druhé perské (viz též pozn. k 6:29). Způsob,
jakým je Darjaveš vylíčen v k. 6, naznačuje, že skutečně šlo
o Kýra, vládce Médie, Persie a Babylonie.
6:3 Tři vezíři ustanovení nad celým územím se zodpovídali
přímo králi. Museli být naprosto důvěryhodní, protože
zrádci v tomto postavení by mohli způsobit pád celé říše.
6:4–6 Danielova spolehlivost byla nenapadnutelná
a schopnostmi se mu nikdo nevyrovnal. Závistiví hodnostáři našli zdánlivou slabinu pouze v tom, co byla ve
skutečnosti Danielova nejsilnější stránka: jeho oddanost
Bohu. Danielovi bylo v té době 80–85 let. Celý život vedl
v Babylonu příkladně.
6:4 že mu král zamýšlel svěřit celé království: sr. 2:48–49;
5:29; Gn 41:40–43.
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spolehlivý a žádného pochybení ani nedbalosti se nedopustil. 6Nakonec si ti
muži řekli: „Na toho Daniela nikdy nic nenajdeme, leda by se to týkalo jeho
náboženství.“

6:6
Sk 24:13–16
6:7
Neh 2:3
6:8
Ž 59:3; 62:4; 64:2–6
Da 6:16
Mt 12:14

Intriky královských dvořanů
7A tak se ti vezíři a satrapové nahrnuli ke králi a zvolali: „Ať žiješ, králi Darjaveši, navěky! 8Všichni královští vezíři, hejtmani, satrapové, rádci a místodržící se usnesli, že by se mělo vydat královské nařízení potvrzující tento
výnos: Každý, kdo by se v příštích třiceti dnech modlil k jakémukoli bohu
nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy. 9Nuže, králi, potvrď
ten edikt svým podpisem, aby podle nepomíjivého zákona Médů a Peršanů
nemohl být změněn.“ 10A tak král Darjaveš ten edikt podepsal.
11Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde
měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. Třikrát denně
tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako
předtím.
12Vtom se ale dovnitř nahrnuli ti muži a přistihli Daniela, jak se modlí
k Bohu a prosí ho o pomoc. 13Šli tedy za králem a připomněli mu onen
královský edikt: „Nepodepsal jsi snad výnos, že každý, kdo by se v příštích

6:9
Est 1:19; 3:12
Iz 10:1
Da 6:13
6:11
1Kr 8:48–49
Ž 34:2; 118:9
Da 9:4–19
1Te 5:17–18
6:12
Ž 37:32–33
Da 6:7
6:13
Est 1:19
Da 3:8–12; 6:8
Sk 16:19–21
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6:18
Pl 3:53
Mt 27:66
6:19
2S 12:16–17
Est 6:1
Zj 18:22
6:21
Jr 32:17
Da 3:17
Oz 12:6

6:27
Da 3:33; 4:31; 7:14

Babylon

třiceti dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi,
bude hozen do lví jámy?“
„To slovo platí,“ přisvědčil král, „podle nepomíjivého zákona Médů a Peršanů.“
14Na to králi řekli: „Daniel, ten židovský vyhnanec, si z tebe, králi, ani z ediktu, který jsi podepsal, nic nedělá. Třikrát denně se modlí ty své modlitby!“
Kéž tě tvůj Bůh zachrání
15Když to král uslyšel, velice se zarmoutil. Rozhodně chtěl Daniela zachránit,
a usiloval o jeho záchranu až do západu slunce. 16Tehdy se ale ke králi znovu
nahrnuli ti muži a naléhali na něj: „Pamatuj, králi, že podle zákona Médů
a Peršanů nemůže být žádný královský edikt ani rozkaz změněn!“
17Nakonec tedy král vydal rozkaz, ať Daniela přivedou a hodí ho do lví jámy.
Král tehdy Danielovi řekl: „Kéž tě tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachrání!“
18Když pak přinesli kamennou desku a přikryli s ní ústí té jámy, král ji zapečetil svým prstenem i prsteny svých velmožů, aby se na Danielově osudu už
nedalo nic změnit. 19Potom se král odebral do paláce. Odmítl jídlo i obvyklé
radovánky a celou noc nespal.
20Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví jámě. 21Jakmile se k ní
přiblížil, zavolal sevřeným hlasem na Daniela: „Danieli, služebníku živého
Boha! Dokázal tě tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachránit před lvy?“
22„Ať žiješ, králi, navěky!“ odpověděl mu Daniel. 23„Můj Bůh poslal svého
anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili, neboť jsem byl před
Bohem shledán nevinným. A ani tobě, králi, jsem neprovedl nic zlého.“
24Král se velice zaradoval a hned přikázal, ať Daniela vytáhnou z jámy.
Když ho z té jámy vytáhli, nenašli na něm ani škrábnutí, protože věřil ve
svého Boha. 25Na králův rozkaz pak přivedli ty muže, kteří Daniela napadli,
a hodili je do lví jámy i s jejich ženami a dětmi. Ještě než dopadli na dno, lvi
se na ně vrhli a roztrhali je na kusy.
Darjavešův chvalozpěv
26Král Darjaveš pak napsal lidem všech národů a jazyků:
Hojný pokoj vám!
27Tímto nařizuji, aby všude, kam sahá má královská moc, lidé
s bázní a chvěním ctili Danielova Boha.
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 Perská říše, 539–331 př. n. l. (5:30–6:2; 8:3–4,20). Kýros II. obsadil Babylon a r. 539 př. n. l. ho připojil ke své říši.
Tím vznikla největší říše, jaká do té doby kdy existovala (viz 2Le 36:23; Ezd 1:2). Po Danielově době byla k říši připojena
také Thrákie a Egypt. Perská říše přetrvala – byť ne v plném rozsahu – až do r. 331 př. n. l., kdy ji porazil Alexandr Veliký.
• V perském období byl Izrael nazýván „Zemí za Eufratem“ (viz pozn. k Ezd 4:10 a Neh 2:7).
6:6 jeho náboženství: doslova Zákonu jeho Boha (sr. 6:9,
16; Ezd 7:12,14,25).
6:8 by se mělo vydat královské nařízení: Žádost se tvářila
jako prosba o prosazování práva a spravedlnosti, ve skutečnosti ale šlo o mstivou intriku využívající královy pýchy
(6:5–6). • Je zřejmé, že Daniel neporuší Boží zákon a lidský příkaz neuposlechne (sr. 1:5–8; 3:4–12).
6:9 podle nepomíjivého zákona … nemohl být změněn:
sr. Est 1:19. Všechny lidské zákony jsou pomíjivé, Boží
zákon však trvá navěky (Ž 93:5; 119:151–152). Toto
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trvání na stanovených zákonech bylo specifickým rysem
Perské říše. Obrovské množství zákonů nakonec vedlo
ke vzniku složité byrokracie. Nebylo možné je důsledně
uplatňovat.
6:11–12 tak jako předtím: Daniel dodržoval pravidelnou
modlitební dobu, kdy každodenně uctíval Boha. • Jeruzalém bylo Bohem vyvolené město (1Kr 11:36). I když už
v něm nestál chrám, nebylo možné na něj zapomenout
(Ž 137:5–6). Jednou měl být chrám znovu vybudován
(Iz 2:2–4; 44:28).

Neboť on je Bůh živý,
on trvá navěky.
Jeho království se nezhroutí
a jeho vláda nikdy neskončí.

6:15 Král nedomyslel všechny důsledky podpisu zákona.
• velice se zarmoutil: nebo velmi se rozezlil, protože
ho obelstili. Nechtěl nechat popravit svého nejlepšího
služebníka.
6:17 Král se chytil do pasti nastražené svými hodnostáři
a musel dát zákonu průchod. Vážil si však věrnosti, s níž
Daniel uctíval svého Boha (sr. 3:15; 6:21).
6:18 zapečetil svým prstenem i prsteny svých velmožů:
Několikeré zapečetění lví jámy znemožnilo tajné vysvobození. Ani král, ani velmoži nemohli lví jámu otevřít, aniž by
rozlomili i další pečeti a druhá strana se tak o tom dozvěděla.
6:19 Král odmítl jídlo, protože ho rmoutilo, co způsobil, a doufal, že Danielův Bůh proroka zachrání. Také celou noc nespal,
protože věděl, že Daniel je bezúhonný, ušlechtilý člověk.
6:20 hned za úsvitu: nejdříve, jak to bylo možné.

6:21 živého Boha: Král pravděpodobně věděl, co Danielův
Bůh vykonal za Nabukadnezarovy a Belšasarovy vlády.
Výraz živý Bůh se v Bibli používá zvláště proto, aby vynikl
rozdíl mezi Hospodinem a mrtvými modlami (viz např.
Dt 5:26; Joz 3:10; Iz 37:17). • Dokázal tě tvůj Bůh: Bylo
nepochybné, že Daniel slouží Bohu věrně. Jedinou otázkou
tedy bylo, zda ho jeho Bůh dokáže vysvobodit.
6:22–23 Můj Bůh poslal svého anděla: Zákon Médů a Peršanů se ukázal jako bezzubý. Bůh má moc ochránit svého
věrného služebníka i svou pověst.
6:26–28 Král Darjaveš pak napsal: Vládce tehdejšího
civilizovaného světa dosvědčil totéž, co před ním Nabukadnezar (sr. 3:28–29; 4:30–34), totiž že Danielův Bůh je
Bůh živý. Disponuje skutečnou mocí a jeho království se
nikdy nezhroutí.
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On umí vysvobodit a zachránit,
on koná divy a zázraky
jak na nebi, tak i na zemi.
On Daniela zachránil ze spárů lvích!

6:29
2Le 36:22–23
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Iz 44:28; 45:1,13
Da 1:21; 6:1
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A tak se Danielovi za vlády Darjaveše a Kýra Perského dobře dařilo.

7:1
Jb 33:14–16
Da 2:1, 26–28; 4:5–9
Jr 36:4
Jl 3:1

DANIELOVA VIDĚNÍ (7:1–12:13)

7:2
Zj 7:1

Králové země a Věčný král (7:1–28)

7:3
Zj 13:1

Vidění čtyř šelem
V prvním roce babylonského krále Belšasara měl Daniel ve snu vidění.
To, co v mysli spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde začíná záznam onoho snu:
2Já Daniel jsem v noci měl toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak nad velikým
mořem bouří čtyři nebeské větry. 3Vtom se z moře vynořily čtyři obrovské
šelmy, každá jiná.
4První vypadala jako lev, ale měla orlí křídla. Potom jsem viděl, jak jí ta
křídla byla vylomena; byla zvednuta ze země, takže stála na nohách jako
člověk, a dostala lidské srdce.
5A hle, vtom se objevila druhá šelma, podobná medvědu. Na jedné straně byla
vztyčená, v zubech držela tři žebra a bylo jí řečeno: „Vstaň, sežer mnoho těl!“
6Díval jsem se dál a hle, objevila se další šelma, podobná pardálu, ale na
zádech měla čtyři ptačí křídla. Měla čtyři hlavy a byla jí dána moc.
7Potom to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem čtvrtou šelmu. Byla
děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými zuby
hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Lišila se od všech šelem, které
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7:4 Lev a orel jsou důstojnými vládci své říše. Lvi představovali výrazný motiv starověkého umění a architektury.
Nabukadnezar a Babylon jsou znázorněni jako lev a orel
útočící na Edom ( Jr 49:19, 22). • Tato šelma stála jako
člověk a dostala lidské srdce. Nabukadnezar zešílel
a choval se jako zvíře (4:13,30; 5:21). Když mu pak byl
navrácen lidský rozum, pokořil se a začal ctít Nejvyššího
Boha (4:31–34).
7:5 Druhá šelma zřejmě představuje Persii (2:39–40; 6:9,
13,16; 8:20). • Medvěd byl znám svou zuřivou útočností
(Př 28:15). Zmíněná tři žebra snad označují Babylon, Médii
a Lydii – všechny tyto říše Kýros dobyl. • mnoho těl: Bůh
pověřil Kýra a Persii dobytím mnoha národů (Iz 41:2–3;
44:28; 45:1,13; 46:11).
7:6 Pardál (nebo levhart) byl znám svou rychlostí a hbitostí (Abk 1:8). Čtyři ptačí křídla a čtyři hlavy naznačují
bleskové celosvětové výboje tohoto hrozivého národa.
Tomuto symbolu dobře odpovídalo Řecko, zvláště za
Alexandra Velikého, jehož říše se po jeho smrti rozdělila
na čtyři části (kolem r. 323 př. n. l.).
7:7 Čtvrtá šelma se lišila nejen obrovskou silou, ale
celým svým vzezřením. Byla z neživého kovu. Téměř to
ani nebylo zvíře; byla neosobní, nesmírně násilná
a nemilosrdná. Její železné zuby byly dokonalým strojem na zabíjení. Většina starověkých i novodobých
komentátorů se shoduje na tom, že tuto šelmu nejlépe
ztělesňuje Římská říše a její vládci. • deset rohů: V apokalyptické literatuře rohy zpravidla představují krále, moc
a sílu.
7:8 Podle mnoha vykladačů Řím představoval čtvrté
království jen částečně a předběžně. Skrze vládu malého

ji předcházely, a měla deset rohů. 8Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal
mezi nimi růst jiný, malý roh a tři z těch dřívějších rohů byly vyvráceny, aby
mu udělaly místo. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla
pyšné řeči.
Odvěký na trůnu
9Díval jsem se dál a uviděl toto:
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Da 8:9–12;
9:26–27
Mk 13:14
2Te 2:3–12
2J 1:7
Zj 13:1–10; 20:10

6:28 On umí vysvobodit a zachránit … On Daniela
zachránil: Toto prohlášení začíná všeobecně a končí konkrétním příkladem. Daniel představoval konkrétní příklad
zachraňující Boží moci. Bůh i nadále jedná ve prospěch
svého lidu, jako to dělal vždycky.
6:29 za vlády Darjaveše a Kýra Perského: nebo za vlády
Darjaveše, totiž Kýra Perského.Takové použití spojky „a“
je v aramejštině běžné. Podle řady badatelů byl Kýros
a Darjaveš jedna a tatáž osoba (viz pozn. k 6:1).
7:1–12:13 Druhá polovina knihy obsahuje Danielova vidění od Boha. Tato vidění ukázala Danielovi a jeho lidu –
těm, kdo zůstali ve vyhnanství, i těm, kdo se vrátili do
Judska – že Bůh má budoucnost pevně ve svých rukou.
Všechny říše se nakonec skloní před nebeským královstvím. Danielův lid bude zachráněn ze všeho svého trápení
(12:1–3). Bůh vzkřísí celé lidstvo a podrobí je soudu
(12:13). Danielovi tato vidění pomohli vyložit Boží poslové
(7:16,23; 8:15; 9:22; 10:14; 12:7).
7:1–28 V této kapitole je zapsáno děsivé vidění (7:2–14)
a jeho výklad (7:17–27). Sled jednotlivých království připomíná Nabukadnezarův sen z doby zhruba o pětačtyřicet
let dříve (2:1–45).
7:1 Belšasar vládl jako regent v době panování svého otce
Nabonida. Jeho první rok byl r. 556 (případně až 553) př. n. l.
Daniel tedy viděl a sepsal toto vidění ještě před událostmi
popsanými v k. 6.
7:2 Moře je v SZ obrazem zla nebo chaosu (viz Ž 89:10;
Iz 5:30; 57:20); stejně tomu bylo na celém starověkém
Předním východě.
7:3–7 Království světa znázorňují čtyři obrovské šelmy
(7:17; sr. Zj 13:1–2).
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Byly rozestaveny trůny
a Odvěký se posadil.
Roucho měl bílé jako sníh,
vlasy na hlavě jak vlnu beránčí.
Jeho trůn – žhnoucí plameny
a jeho kola – oheň hořící!
Proud ohnivé řeky od něj vychází,
miliony jsou jeho sloužících
a miliardy před ním stojících.
Soudní dvůr se posadil
a byly otevřeny knihy.

Malý roh (7:8,11,20–21,24–26)
Malý roh v Danielově vidění představuje krále. Má rysy člověka – např. oči a ústa. Takové obrazy
jsou pro apokalyptický žánr typické (viz Úvod – „Literární stránka knihy Daniel“, s. 5).
Daniel věnoval pozornost malému rohu pro jeho „pyšné řeči“ a surové výpady proti jiným
králům, proti Božímu lidu i proti Nejvyššímu.
Co nebo kdo je tento malý roh? Malý roh ze 7:8 je úzce spjat se zápornými postavami
z 9:27 a 11:40–45. Antiochos IV. Epifanés (8:9–14,23–25; 11:21–39) má rysy podobné
malému rohu ze 7:8, nicméně nezdá se, že je možné jej s ním plně ztotožnit. Starověcí
i moderní vykladači se shodují, že malý roh představuje přicházejícího antikrista. Některé
postavy řeckých či římských dějin tyto charakteristiky naplňují, i když ne ještě ve finálním
smyslu (po Antiochu Epifanovi také Nero, Caligula nebo Domitianus). Podle tohoto názoru
tato bytost teprve přijde a bude to člověk, nikoli démon či satan.
Na malý roh se můžeme rovněž dívat jako na ztělesnění zla, které se staví proti Bohu
a jeho lidu. Někteří vykladači jsou přesvědčeni, že toto vidění nenaplní nějaký jednotlivec,
ale že vidění představuje démonické mocnosti působící v tomto světě. Jiní soudí, že antikrist
již přišel. Symboly malého rohu a antikrista mají své finální naplnění, to však plněji odhaluje
až NZ (sr. Mt 24:15; Mk 13:14; J 2:18–22; 4:3; 2Te 2:5–12; 2J 1:7; Zj 13:1,5; 16:13–14;
17:11; 19:20–21; 20:10).
Malý roh Božímu lidu připomíná, že zlo se ztělesňuje v pyšném vládci a v systému pozemské vlády, která se násilně staví vůči Bohu a jeho lidu. Tento vládce se zmocňuje království
tohoto světa (7:8), nicméně jeho démonický systém neobstojí, protože zlo bude přemoženo. Boží lid se může posilovat vědomím, že tento závěrečný útok a projev zla bude mít
krátké trvání (Zj 12:12) a působení pekelného království bude zničeno (7:11–12). Místo něj
nastoupí Syn člověka, vyvolený a ustanovený Odvěkým (7:9–10,13–14). Bude vládnout
z Božího rozhodnutí a Boží mocí a jeho království bude neotřesitelné. Boží lid je zde povzbuzován k vytrvalosti a věrnosti. Žije v naději na spravedlivé království, v němž bude Bůh
přebývat uprostřed svého lidu (Ex 19:5–6; 25:8; Zj 21:3). „Horlivost Hospodina zástupů to
způsobí!“ (Iz 9:6).

rohu – nebývale arogantního a mocného člověka – nastoupí další říše, podobná Římu, ale ještě krutější (sr.
8:9–12,23–25; 9:25–27; 11:36–45; 12:1–7).
7:9–10 Království světa byla znázorněna divokými
šelmami. Boží království reprezentuje božská postava
podobná člověku (též v 7:13–14) a svatý lid. • Odvěký:
nebo Věkovitý či Stařec, doslova Starý dnů; též v 7:13,22.
Toto jméno je opisem pro Boha, jehož existence

předchází existenci všech pozemských národů a etnických skupin. • bílé … roucho a vlasy symbolizují čistotu
a moudrost. Ohnivá řeka vypovídá o Boží očistné přítomnosti.
7:10 Miliony a miliardy představují nevyčíslitelné množství. • knihy: Bůh vede záznamy, které používá jako základ
pro svůj soud (sr. 10:21; 12:1; Ex 32:32; Ž 69:29; 139:16;
Mal 3:16; Fp 4:3; Zj 20:12,15; 21:27).
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Malý roh a Syn člověka
11Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh.
Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a její tělo vydáno zkáze v plamenech. 12Ostatní šelmy směly ještě určitou dobu zůstat naživu, byly však
zbaveny své moci.
13Potom to noční vidění pokračovalo:

14

Hle, přichází s nebeskými oblaky
synu člověka podobný.
Před Odvěkého předstoupil,
před jeho tvář ho přivedli.
Byla mu dána vláda, sláva i království,
aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky.
Jeho vláda je věčná – nikdy neskončí,
jeho království se nezhroutí!

7:11
Zj 19:20; 20:10
7:13
*Mt 26:64
*Mk 13:26
*L 21:27
Zj 1:13; 14:14
7:14
Ž 2:6–8; 72:17;
102:22
Da 7:27
Ef 1:20–22
Žd 12:28
Zj 1:6
7:15
Da 4:19; 7:28
7:16
Da 8:13–16;
10:5–6,11–12
Za 1:8–11
Zj 5:5; 7:13–14

Výklad o čtyřech královstvích
15To, co jsem já Daniel v mysli viděl, mě velmi rozrušilo. 16Přistoupil jsem
tedy k jednomu z těch, kdo tam stáli, a ptal se jej, co to všechno znamená.
On mi to tedy pověděl a vyložil: 17„Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové,

Mk 13:26
L 21:27
J 12:34
Zj 1:13; 14:14

Hebrejský a aramejský výraz „syn člověka“ znamená „lidská bytost“. Majestátní a přitom
pokorná postava ze 7:13–14 byla „jako syn člověka“, tj. vypadala jako člověk, ale přitom byla
zřejmě víc než pouhý člověk. Daniel blíže nespecifikuje, kdo byl tento „syn člověka“, nicméně
jeho role je zřejmá: Nejvyšší ho ustanovil, aby panoval ve věčném všeobjímajícím království,
jež zahrne všechny národy. Rovněž je představitelem svého lidu, svatého lidu Nejvyššího,
který se bude podílet na vládě Syna člověka nade všemi národy (7:22).
Scéna, v níž se Syn člověka objevuje, naznačuje, že má božské rysy. Přichází „s nebeskými
oblaky“ (7:13), což svědčí o jeho nebeském původu (sr. Ž 68:5; 97:2; Na 1:3). O tom, že se
Hospodin přikryl oblakem, čteme v knize Exodus (13:21–22; 19:9). Boží lid bude uchvácen
do oblak (1Te 4:17) při vzkříšení, podobně jako byl Ježíš vzat do nebe v oblaku (Sk 1:9).
Tento Syn člověka přijímá své království s pokorou a svatostí; nesnaží se ho pyšně uchvátit.
Charakterově je protikladem „malého rohu“ (7:8).
Ježíš se ztotožňuje s tímto Synem člověka (Mt 24:30; 25:11; 26:24; Mk 13:26; L 21:27;
J 12:34; viz i Sk 7:56; Žd 2:6; Zj 1:13; 14:14). I Zj 1:7 propojuje tuto postavu s Ježíšem Kristem, který byl proboden pro naše hříchy. Bůh Otec dal Ježíšovi vládu a moc, aby panoval
nade vším (7:14; Mt 28:18) a aby získal lidi ze všech národů a království světa (Mt 28:19–
20). Když Bůh povolal Abrahama, zaslíbil mu, že jeho símě přinese požehnání všem národům
na zemi (Gn 12:1–3; sr. Da 2:44–45). Ježíš toto zaslíbení naplnil.

7:11 Šelma byla zabita ohněm, který představuje Boží
soud.
7:12 ještě určitou dobu (doslova do doby a času): Bůh,
Soudce národů, může národům a jednotlivcům prodloužit
život (sr. 4:24). Poražené národy, které ztratily politickou a vojenskou nadvládu, mohou po kulturní a etnické
stránce nadále existovat a uchovat si svoji národní
identitu. Tak tomu bylo v případě Asyřanů, Babyloňanů,
Peršanů i Řeků.
7:13–14 Tato bytost synu člověka podobná se na rozdíl
od výbojného malého rohu nechvástala a nechovala
násilně. Nesvrhávala pozemské krále násilím a dostalo se
jí přízně a požehnání od Boha. Přivedli … ho do Boží přítomnosti a uvedli před Boha. Bůh ho učinil králem a svěřil
mu království. Touto postavou je Mesiáš, Boží vyvolený
a pomazaný Král.

7:18
Iz 60:12–14
Da 7:22,25,27
Zj 2:26–27; 20:4
7:21
Zj 13:7
7:22
Da 7:10
1K 6:2–3
7:24
Zj 17:12
7:25
Da 4:2; 11:36; 12:7
Zj 12:14; 13:6–7
7:26
Zj 17:14; 19:2
7:27
Ž 2:6–12; 22:27;
86:9; 145:13
Iz 60:12
Da 2:44; 4:34;
7:14,18,22
L 1:33
Zj 11:1,5; 20:4

kteří povstanou ze země. 18Království ale obdrží svatí Nejvyššího a budou jím
vládnout na věky a věky věků.“
19Potom jsem chtěl vědět, co znamená ta čtvrtá šelma, která se lišila od
všech ostatních: Byla strašná a děsivá, se železnými zuby a bronzovými drápy,
hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. 20Také jsem chtěl vědět, co znamená těch deset rohů na její hlavě a proč vyrostl další roh a tři vypadly, aby
mu udělaly místo, a proč ten roh měl oči a ústa, jež vedla pyšné řeči, a proč
vypadal mohutněji než ostatní. 21Díval jsem se tedy dál a viděl jsem, jak ten roh
vede válku proti svatým a přemáhá je. 22Vtom ale přišel ten Odvěký a rozhodl
ve prospěch svatých Nejvyššího. Tehdy nastal čas, aby se svatí ujali království.
23Ten, který tam stál, mi tedy odpověděl:
„Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi,
jež bude odlišné ode všech ostatních:
Pohltí celou zemi,
podupe ji a rozdrtí.
24 Těch deset rohů je deset králů,
kteří povstanou z toho království.
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Syn člověka (7:13–14)
Mt 24:30; 26:24

DANIEL 8:28
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7:13 synu člověka podobný (nebo jakoby Syn člověka): Vypadal jako lidská bytost (sr. 3:25 a pozn.). • Pokud přichází
s nebeskými oblaky, znamená to, že je božskou bytostí (sr.
Ž 68:5; 97:2; Mt 24:30; 26:64; Mk 13:26; 14:62; L 21:27;
Zj 1:7; 1Te 4:17).
7:14 Na rozdíl od pozemských vládců a království, jež
pomíjejí, je jeho vláda … věčná a nikdy neskončí. Jeho
království bude odevzdáno svatému lidu Nejvyššího (7:27)
a „zaplní“ zem (2:35,44–45).
7:15–16 Daniel se odvážil přistoupit k tvorům, kteří stáli
u Božího trůnu. Neublížili mu, naopak mu pomohli.
7:17 šelmy jsou … králové: Bůh dal Danielovi vidění běhu
dějin, něco, co nemohlo pocházet od žádného člověka.
Tato království povstanou ze země (sr. 7:3). Nejsou to
nebeské, ale lidské vlády tohoto světa.

26
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Po nich povstane jiný král,
odlišný od těch předešlých,
a ty tři krále sesadí.
Povede řeči proti Nejvyššímu,
jeho svatým bude činit příkoří
a pokusí se změnit i časy a předpisy.
Svatí budou vydáni do jeho rukou
na čas a časy a půl času.
Potom však zasedne soud
a odejme mu jeho moc,
aby byl zahuben a zničen navěky.
Království, moc i sláva
všech království pod nebem
pak bude odevzdána svatému lidu,
který náleží Nejvyššímu.
Jeho království potrvá věčně
a budou jej ctít a poslouchat všechny mocnosti.“

28Tím ta řeč skončila. Z toho, co mi přicházelo na mysl, jsem já Daniel
zbledl hrůzou. To slovo jsem si ale uchoval v srdci.

7:18 Svatí (též v 7:21,22,25,27) jsou lidé, kteří se plně
oddali Bohu a odrážejí jeho charakter. V Danielově době se
toto označení vztahovalo na izraelský lid. • Pouze Nejvyšší
Bůh může prohlásit, jaký bude konec dějin. Různí starověcí
autoři hovořili o obdobích či érách pozemských dějin, ale
nikdo z nich nevěděl, jaký bude jejich závěr.
7:19–28 Daniel na své dotazy dostal další odpovědi
o čtvrté šelmě … deseti rozích a malém rohu.
7:21 Předmětem nenávisti a zuřivosti malého rohu byli
svatí. V tom se podobal faraonovi a Hamanovi (viz Ex
1:22; Est 3:8–9; sr. Da 11:36–40).
7:22 Odvěký … rozhodl ve prospěch svatých a zvrátil tak
průběh konfliktu. V Bohem stanoveném čase se jeho lid
ujme království spolu se svým Králem (7:13–14).
7:24–25 Těch deset rohů je deset králů: Toto číslo se mohlo
vztahovat na deset konkrétních jednotlivců nebo mohlo jít
o symbolický počet znamenající, že toto království trvalo po

dobu vlády mnoha králů (sr. Zj 13:1). • Nato jiný král, který
odpovídá popisu „malého rohu“ (7:21), povede řeči proti
Nejvyššímu a jeho svatým bude činit příkoří. Bude se rouhat Hospodinu a pokusí se zamezit jeho uctívání. Bude se
snažit přinutit svatý lid, aby přijal cizí náboženství, a bude
jej neustále ohrožovat. • čas a časy a půl času: Snad 3,5
roku (rok, [dva] roky a půl roku); text ale výslovně neuvádí,
o jak dlouhá období se jedná. Období útlaku svatého lidu
bude nicméně omezené a skončí náhle a nečekaně.
7:26 Boží soudní dvůr má oprávnění vydat rozsudek. Má
rovněž moc tohoto arogantního krále zbavit … moci
a zničit.
7:27 Po svržení tohoto zpupného krále bude nastoleno
království Nejvyššího, jež potrvá věčně nad všemi královstvími pod nebem (sr. Ž 2; Iz 9:5–6). Uskutečňování
Božího království bude svěřeno jeho svatému lidu (sr.
L 22:29–30; 1K 6:2–3; Zj 3:21; 20:4).

Otřesná vzpoura (8:1–27)

8

8:3
Da 8:20
8:4
Dt 33:17
1Kr 22:11
Ez 34:21
8:5
Da 8:8,21; 11:3
8:8
Jr 48:26
Da 5:20; 7:3; 8:22

8:15
Da 7:13; 10:16,18
8:16
Da 9:21
L 1:19,26
8:17
Ez 1:28; 6:2; 44:4
Da 2:46; 8:19;
11:34,40
Zj 1:17
8:18
Ez 2:2
Da 10:9–10,16,18
8:19
Da 8:15–17

8:9
Da 8:23; 11:16,41

Gabrielův výklad
15Já Daniel jsem sledoval to vidění a snažil se je pochopit, když vtom přede
mnou náhle stanula jakoby mužská postava. 16Nad Ulajem jsem tehdy uslyšel lidský hlas, jak volá: „Gabrieli, vysvětli mu to vidění!“
17Vykročil tedy směrem ke mně, a když se přiblížil, padl jsem v hrůze
tváří k zemi. Tehdy mi řekl: „Rozuměj, lidský synu, že to vidění platí pro poslední čas.“
18Když ke mně mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří k zemi. Potom se mě
dotkl, postavil mě na nohy 19a řekl: „Hle, ukážu ti, co se stane v čase posledního hněvu; to vidění totiž platí pro určený poslední čas. 20Ten dvourohý
beran, jehož jsi viděl, jsou králové Médie a Persie. 21Ten bradatý kozel je král
Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první řecký král. 22To, že se zlomil
a místo něj povstaly čtyři jiné, znamená, že z jeho národa povstanou čtyři
království, ale ne s jeho silou.

8:10
Iz 14:13–14
Da 7:7; 8:7; 11:31
Zj 12:3–4

8:13
Ž 74:10; 79:5
Da 9:27; 11:31;
12:6,8,11
Mt 24:15
Mk 13:14
L 21:24
Zj 6:10; 11:2
8:14
Da 7:25; 12:7,11
Zj 11:2–3; 12:14;
13:5

i ck

8:12
Iz 59:14

sp

8:11
Ez 46:14
Da 11:31,36–37;
12:11

Ka

Vidění berana a kozla
Ve třetím roce vlády krále Belšasara jsem já Daniel měl další vidění, jež
následovalo po onom předchozím. 2V tomto vidění jsem se viděl v královském sídelním městě Súsách v provincii Elam; stál jsem v tom vidění
u řeky Ulaj. 3Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem na břehu jakéhosi berana se
dvěma rohy. Oba rohy měl dlouhé, jeden však byl delší než druhý, ačkoli vyrostl později. 4Viděl jsem toho berana trkat na západ, na sever i na jih; žádné
zvíře nemělo sílu mu odolat a nebylo před ním žádné pomoci. Dělal si, co
chtěl, a stále mohutněl.
5Zatímco jsem o tom přemýšlel, hle, od západu uháněl přes celou zemi
kozel s velkolepým rohem mezi očima, sotva se země dotýkal. 6Jakmile se
přiblížil k tomu dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát na břehu,
zuřivě proti němu vyrazil. 7Viděl jsem, jak na berana vztekle útočí, vráží do
něj a láme mu oba rohy. Beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho srazil k zemi,
dupal po něm a beranovi nebylo žádné pomoci.
8Kozel mohutněl dál a dál. Když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se
zlomil a místo něj vyrostly do čtyř světových stran čtyři jiné velkolepé rohy.
9Z jednoho z nich potom vyrazil jakýsi nepatrný roh, který se však nesmírně
rozmáhal k jihu, k východu i k Nádherné zemi. 10Rozmohl se až k nebeskému
zástupu a některé hvězdy toho vojska strhl na zem a pošlapal je. 11Ve svém
rozmachu se postavil dokonce i proti Knížeti nebeského zástupu, když
zrušil každodenní oběť a zpustošil jeho svatyni. 12Vojsko i každodenní oběť
mu při té vzpouře byly vydány do rukou. Srazil pravdu na zem a dařilo se
mu vše, co podnikal.
13Potom jsem slyšel mluvit jednoho svatého a jiný svatý se ho zeptal: „Jak
dlouho potrvá, co bylo v tom vidění – ta otřesná vzpoura, zrušení každodenní oběti, vydání svatyně a pošlapání vojska?“
14„Bude to 2300 večerů a jiter,“ odpověděl mu. „Pak bude svatyně znovu
obnovena.“

8:2
Gn 10:22; 14:1
Est 1:2
Iz 11:11
Jr 25:25
Da 7:2,15

DANIEL 8:22
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8:9 Nádherná země: tj. Země zaslíbená, Izrael (viz Ex 3:8;
Nu 14:7–8; Dt 11:8–12; Ez 20:6, 15).
8:10 Nebeský zástup může označovat (1) božské bytosti;
„nepatrný roh“ se pokoušel zničit náboženství, které Izrael
dostal od Boha, avšak Izrael byl chráněn Boží prozřetelností a jeho vojskem; (2) lidské obránce, kteří bojovali za
Izrael a za Boží chrám; (3) obě výše uvedené možnosti.
8:11 Bůh je Kníže nebeského zástupu (sr. Joz 5:13–15;
1S 4:4; 1Kr 22:19). Jemu byly obětovány každodenní
oběti v jeho svatyni, v níž spočívalo Boží jméno a v níž
Izrael uctíval svého Krále (Iz 18:7; Ez 43:6–7). • zpustošil
(doslova strhnul ): Byla znemožněna náboženská funkce
chrámu.
8:12 Bůh vydal své vojsko nepříteli do rukou z důvodů,
které znal jen on sám. • I pravda Božího zákona, ztělesněná řádnou bohoslužbou, byla sražena … na zem (viz
pozn. k 8:11).
8:13 Jak dlouho: Boží lid, otřesený dosud nevídaným rouháním a zpupností proti Hospodinu, je povzbuzován, že
tato zkouška potrvá jen omezenou dobu.
8:14 2300 večerů a jiter: tj. necelých 7 let (2300 dnů),
nebo necelých 3,5 roku (2300 večerních a jitřních obětí
– tedy 1150 dnů). • Svatyně pak bude obnovena: nikoli
stavebně, ale duchovně, aby znovu sloužila k přinášení
obětí (viz pozn. k 8:26).

Damašek
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Jeruzalém
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E
Memfis

Théby
8:1–27 Toto vidění navazuje na k. 7. Hovoří o druhé
a třetí šelmě z předchozího vidění (7:5–6), ovšem za
použití jiných zvířecích symbolů. Líčení nepatrného rohu
vyrostlého na hlavě kozla vykazuje podobnosti s popisem
„malého rohu“ ze 7:8,20–25, „vůdce“ z 9:26–27
a „opovrženíhodného muže“ z 11:21–45.
8:1 Zde v původním textu končí aramejská pasáž a kniha
až do konce pokračuje hebrejsky (viz pozn. k 2:4). Autor
se vrací k hebrejštině zřejmě proto, že se nyní znovu
zaměřuje ( jako v 1:1 – 2:4a) na svatý lid, Izrael, a na jeho
budoucí osud. • Třetí rok vlády krále Belšasara připadal
do let 554–551 př. n. l., tj. zhruba dva roky po vidění z k. 7
a více než deset let před pádem Babylonu r. 539 př. n. l.
(6:1).
8:2 Súsy ležící v nížině pod pohořím Zagros byly jedním
z královských sídelních měst Persie (sr. Neh 1:1; Est 1:2).
Město bylo mohutně opevněno a jeho stavby byly zdobeny
glazovanými gryfy, okřídlenými býky a lvy. • řeka Ulaj
(nebo Ulajská brána; též v 8:16) byl pravděpodobně uměle
vybudovaný kanál.
8:3–4 Beran se dvěma rohy symbolizuje království, v němž
žily dva významné národy (viz 8:20–21). • Bůh vládci
této říše dovolil, aby si dělal, co chtěl, přesto měl události
i nadále pod kontrolou (sr. Iz 45:1–4).
8:5–12 Symbolika je vysvětlena v 8:20–25.
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Říše Alexandra Velikého
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 Řecká říše, 331–323 př. n. l. (8:20–25). Alexandr Veliký vládl od roku 336 př. n. l. Makedonii. Roku 333 př. n. l. porazil
perskou armádu u Issu a roku 331 př. n. l. u Gaugamely a anektoval oblasti ovládané Perskou říší. Po Alexandrově smrti
r. 323 př. n. l. si říši rozdělili jeho generálové – Kassandros vládl v Makedonii, Lysimachos u Černého moře, Antigonos v Asii
a Sýrii, Ptolemaios v Egyptě a Seleukos v Babylonii a Persii. Antigonovi nástupci opanovali Makedonii, a tím se počet
větších království snížil z pěti na čtyři. Tito generálové a jejich nástupci, zejména Ptolemaiovci a Seleukovci, střídavě
ovládali Judsko od roku 323 př. n. l. až po dobu Římské říše.
8:15–16 Jméno Gabriel znamená „Boží muž“. Danielovi se
jevil jako mužská postava (viz též 9:21; L 1:19,26).
8:17 Lidský syn znamená „lidská bytost“, „člověk“ (viz 7:13;
Ez 2:1,3,6,8), na rozdíl od božských bytostí, „Božích synů“
(sr. Gn 6:2–4; Jb 1:6; 2:1).
8:19–26 Gabriel vykládá Danielovi jeho vidění (viz 8:3–14)
o budoucnosti celého Předního východu. Výklad má Boží
lid především připravit na nadcházející kruté pronásledování pod vládou Antiocha Epifana.
8:19 určený poslední čas: Pro konec dějin je stanovena
konkrétní doba.
8:20 dvourohý beran má nestejně dlouhé rohy – kratší
roh je Médie, která se r. 670 př. n. l. stala nezávislým královstvím. Delší roh je Persie, která za Kýrovy vlády Médii
ovládla (viz 7:5).

8:21 Řecka: hebrejsky Javana (sr. Gn 10:2,4; 1Le
1:5,7). • Veliký roh představuje Alexandra Velikého,
mocného prvního … krále, který vytvořil Řeckou říši.
Dvě století po Danielovi Alexandr nevídanou rychlostí
dobude svět (8:5). R. 331 př. n. l. si podmanil Persii
a zemřel v třiatřiceti letech r. 323 př. n. l. Předtím se
však ještě troufale opovážil nechat se nazývat bohem.
• Josephus Flavius zaznamenal, že někteří židovští kněží
ukázali Alexandrovi knihu Daniel. Ten však za svoji Bibli
považoval Homérovu Iliadu a hledal v ní inspiraci pro
svůj život.
8:22 Po Alexandrově smrti r. 323 př. n. l. bylo jeho království rozděleno na čtyři velká království, kterým vládli
Alexandrovi generálové (viz mapka nahoře).

DANIEL 8:23
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23Ke konci jejich kralování povstane k dovršení vzpoury král nesmírně
surový a záludný. 24Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způsobí
nevídanou zkázu a podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníky i svatý lid 25a díky jeho chytrosti se bude dařit bludu. Ve své nadutosti
znenadání zpustoší mnohé národy, až se nakonec postaví proti Knížeti knížat, a tehdy bude bez přispění lidské ruky zničen.
26Vidění o večerech a jitrech, které ti bylo sděleno, je pravdivé. Ty ho však
zachovej v tajnosti, neboť se týká vzdálené budoucnosti.“
27

Já Daniel jsem tehdy klesl vyčerpáním a dlouhé dny jsem stonal, než jsem
mohl znovu vstát a věnovat se službě králi. I nadále jsem však byl tím viděním otřesen a nemohl je pochopit.
Budoucnost Božího lidu (9:1–27)
Danielova modlitba
V prvním roce Darjaveše, syna Ahasverova (původem Méda), jenž byl
ustanoven vládcem babylonského království – 2nuže v prvním roce jeho
vlády jsem já Daniel porozuměl z knih, že podle Hospodinova slova k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát let. 3Tehdy jsem se
obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbách a prosbách, s postem,
v pytlovině a popelu.
4Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a toto jsem vyznával:

9

8:23–25 Nepatrný roh (8:9) byl nesmírně surový … král.
Popis se hodí na Antiocha IV. (175–163 př. n. l.), vládce
Seleukovské říše (sr. 11:21–45). Měl přídomek „Epifanés“
(„Zjevený [bůh]“), ale mnozí, včetně Židů, mu posměšně
přezdívali „Epimanés“ („Zblázněný“). Znesvěcením chrámu
a likvidací židovské bohoslužby (8:11–12) se Antiochos
pokoušel vyhladit judaismus a zavést ve svém království
jednotný helénský kult. Někteří Židé na jeho program
přistoupili a přijali řecký způsob života.
8:24 ne svou vlastní silou: Antiocha přivedly k moci
zrádné, tajnůstkářské duchovní pletichy a zdánlivě nahodilé historické události. Bůh měl však všechno svrchovaně
pod kontrolou. • nevídanou zkázu: viz 1Mak 1:10–64,
kde jsou popsány bezprecedentní hrůzy, které Antiochos
Epifanés napáchal, zejména vyplenění jeruzalémského
chrámu, zavedení pohanského kultu a pronásledování
Hospodinových věrných.
8:25 Kníže knížat je Král Izraele, vládce nebe a země (7:9–
10,13–14). Antiochos se v době své smrti vyvyšoval jako
bůh a měl v úmyslu zničit Jeruzalém. • bude … zničen:
Stejně jako se Antiochos dostal neobvyklým způsobem
k moci (8:24), tak i jeho zkázu nepřivodila lidská ruka,
ale Boží. Skončil rozežrán červy (1Mak 6:7–16 a 2Mak
9:4–29; sr. Herodes Agrippa, Sk 12:20–23).
8:26 o večerech a jitrech: míněno období necelých 7 let,
nebo necelých 3,5 roku (viz pozn. u 8:14). Antiochos r. 171
př. n. l. zbavil Oniáše III. jeho velekněžského úřadu. V prosinci
r. 167 př. n. l. (tedy asi po 3,5 letech) znesvětil chrám a obětoval v něm nečisté oběti. V prosinci r. 164 př. n. l. (asi 7 let
po sesazení Oniáše) Juda Makabejský znovu očistil chrám
i oltář a obnovil bohoslužbu (viz 1Mak 1:54; 4:52–53; 2Mak
10:5). • Ty ho však zachovej v tajnosti: Nebylo by moudré,
aby Daniel tehdy za Belšasarovy vlády o vidění mluvil. Mohl
by být podezřelý ze zrady či přípravy povstání.
9:1–19 Když Daniel četbou Jeremiášova proroctví zjistil,
že končí sedmdesát let, během nichž má Jeruzalém ležet

8:24
Da 8:11–13; 11:36;
12:7
Zj 13:3–9; 16:6;
17:12–17

9:5
Ž 106:6; 119:176
Iz 53:6
Pl 1:18,20
Da 9:11

8:25
Jb 34:20
Da 2:34,45

9:6
2Le 36:16
Jr 44:4–5,21

8:27
Da 7:28; 8:17
Abk 3:16

9:7
Ezd 9:6–7
Ž 44:15
Jr 2:26–27; 3:25;
23:6; 33:16
Da 9:18

9:1
Da 5:31; 11:1
9:2
2Le 36:21
Ezd 1:1
Jr 25:11; 29:10
Za 7:5
9:4
Dt 7:9,21
Neh 9:32

v troskách, obrátil se k Bohu s modlitbou za svůj lid. Jeho
modlitba připomíná modlitbu Šalomouna (1Kr 8:14–61),
Ezdráše (Ezd 9) a Nehemiáše (Neh 9). Bůh Danielovu
modlitbu vyslyšel velmi rychle (viz pozn. k 9:19; viz též
9:20–27).
9:1 Darjaveše … (původem Méda): viz pozn. k 6:1. • Ahasver (Achašvéroš) je hebrejský přepis perského jména
přejatého do řečtiny v podobě „Xerxes“. Otec Darjaveše
Médského musel být jiný Xerxes než pozdější Xerxes I.,
který vládl od r. 486 do r. 465 př. n. l. (viz Est 1:1). Toto vidění se totiž odehrálo r. 539 př. n. l. Uvádí se také, že jméno
Xerxes/Ahasver je tradiční trůnní jméno perských králů.
9:2 podle … slova … Jeremiášovi: Daniel měl zřejmě
k dispozici opis Jeremiášova proroctví. • sedmdesát let: viz
Jr 25:11–12; 29:10. Jeruzalém byl zničen r. 586 př. n. l. (viz
2Kr 25:8) a k prvnímu návratu z vyhnanství došlo r. 538
př. n. l. – asi o 48 let později. S obnovou města se začalo
téměř okamžitě (viz Ezd 3; Iz 44:28) a obnova chrámu byla
dokončena r. 515 př. n. l. – tedy jednasedmdesát let po jeho
zničení (Ezd 6:15). Daniel rovněž mohl za začátek zkázy
Jeruzaléma považovat svůj vlastní odchod do vyhnanství
v r. 605 př. n. l. (viz Jr 25:11–12) a připočítat k němu šedesát sedm let mezi r. 605 a 538 př. n. l.
9:3 Daniel si uvědomoval, že sedmdesát let je téměř u konce. Obrátil se tedy k Pánu Bohu s prosbou o obnovu svého
lidu a Jeruzaléma. • Lidé často truchlívali v pytlovině a popelu (sr. Neh 9:1; Est 4:1; Pl 2:10; L 10:13). • Soustředěná
modlitba bývala obvykle doprovázena postem. Duchovní
zájmy se tak viditelně kladly před tělesné potřeby.
9:4–11a Boží věrnost ostře kontrastovala s nevěrou
a vzpurností jeho lidu. Když Daniel vyznával hříchy svého
lidu, počítal se k němu také (9:5), ačkoliv svým životem
dělal Bohu čest (viz „Identita společenství“ u Lv 4:3,13–
21). Ve své modlitbě za lid (která je obdobou velekněžské
modlitby) Daniel používá mnoho přímých i nepřímých
citací z Tóry, proroků a žalmů.
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9:9
Neh 9:17–21
9:10
2Kr 17:13–15;
18:12
9:11
Iz 1:2–4
Jr 8:5–10
9:12
Jr 44:2–6
Za 1:6
9:13
Dt 28:15–68
Jr 2:30; 5:3
9:14
Jr 31:28; 44:27
9:15
Dt 5:15
Neh 9:10
Jr 32:20
9:16
Ž 87:1–3
Ez 5:14
9:17
Nu 6:24–26
Ž 80:3,7,19
Pl 5:18

„Ach Pane Bože veliký a hrozný, zachovávající smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a dodržují tvá přikázání! 5Zhřešili jsme,
zkazili se, jednali jsme zle! Vzbouřili jsme se a odvrátili se od tvých
přikázání a zákonů. 6Neposlouchali jsme tvé služebníky proroky,
kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim
otcům a všem obyvatelům země.
7Tobě, Pane náš, přísluší spravedlnost, nám je ale dnes hanba –
nám všem z Judy, Jeruzaléma i z celého Izraele, v zemích blízkých
i vzdálených, kamkoli jsi nás vyhnal za všechnu tu nevěru, jíž jsme
se vůči tobě dopouštěli. 8Hanba nám, Hospodine – nám, našim
králům a vůdcům, jakož i našim otcům, neboť jsme zhřešili proti
tobě! 9Náš Pán Bůh však má soucit a odpuštění, ačkoli jsme se proti
němu vzbouřili. 10Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha,
a neřídili se jeho zákony, které nám předkládal skrze své služebníky proroky. 11Celý Izrael přestoupil tvůj Zákon a odvrátil se, aby
neslyšeli tvůj hlas.
To proto na nás dopadla zlořečení a kletby zapsané v Zákoně
Božího služebníka Mojžíše, neboť jsme zhřešili proti tobě. 12Naplnil
jsi své hrozby, jimiž jsi nás i naše vládce varoval, a dopustil jsi na
nás hrozné neštěstí. Nikde pod celým nebem se nestalo nic takového, jako se stalo v Jeruzalémě! 13Ani když na nás přišlo všechno
to neštěstí popsané v Zákoně Mojžíšově, nesnažili jsme se usmířit
Hospodina, svého Boha, tím, že bychom se odvrátili od svých hříchů
a uvědomili si jeho pravdu. 14Hospodin proto neopomněl dopustit
na nás to neštěstí. Hospodin, náš Bůh, je totiž spravedlivý ve všech
svých skutcích, my jsme ho ale neposlouchali.
15Ano, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta a získal sis jméno, které máš až dodnes; my jsme však zhřešili a jednali jsme zle! 16Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě,
odvrať prosím svůj prudký hněv od svého města Jeruzaléma, od
své svaté hory. Vždyť kvůli našim hříchům, kvůli nepravostem
našich otců se Jeruzalém i tvůj lid stal terčem posměchu pro
všechny okolo.
17Nyní tedy, Bože náš, vyslyš modlitby a prosby svého služebníka.
Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni svou tvář nad svou zpustošenou

9:4 Hospodin (hebrejsky Jahve): Boží smluvní jméno (Ex
6:2–3; 20:2) se v knize Daniel vyskytuje pouze v této kapitole. • Bůh věrně zachovává smlouvu těm ze svého lidu,
kdo ho milují a dodržují, co říká (sr. Ex 34:6–7; Dt 7:9;
Ř 8:28). Milosrdenství (hebrejsky chesed, překládané na
jiných místech jako „láska“ nebo „laskavost“) je nejzákladnější Boží přirozeností, která je v celé Bibli důvodem pro
víru, naději a uctívání (viz Nu 14:18; Neh 9:17; Ž 108:5;
136:1–26; Jon 2:5; 1J 4:7–8).
9:5 Daniel použil pro hřích čtyři různá slova: lid zhřešil
(doslova minul cíl ), zkazil se, jednal zle (tj. dopustil se
zvráceného nebo pokřiveného jednání), vzbouřil … se proti
smlouvě a odvrátil se od Hospodinových příkazů.
9:6 Boží služebníci proroci byli Božími zvlášť povolanými
a inspirovanými mluvčími (9:10; Dt 18:15–22; 2Kr 17:23;
21:10–15; Jr 7:25; 25:4).
9:7–14 Tobě, Pane náš, přísluší spravedlnost: Bůh byl
v právu, když dopustil vyhnanství jako soud nad nevěrným
Izraelem (9:11b–14). Opakovaně svůj lid před tímto trestem varoval (viz Dt 28:36–37,49–68).
9:12 Fakt, že Bůh dopustil vyhnání svého nevěrného lidu

ze zaslíbené země, byl bezprecedentní. Exodus z Egypta,
exil v Babylonu a návrat z něj se staly základními milníky
izraelské historie (viz i Jr 29:10).
9:13 Všechno to neštěstí popsané v Zákoně Mojžíšově je
shrnuto v Lv 26 a Dt 27–28. Když lid do smlouvy vstupoval, přísahal poslušnost a svolával na sebe kletby pro případ, že by smlouvu porušil (viz Ex 24:7–8; Joz 8:34–35).
9:15–19 Daniel volal k Bohu, aby zachránil svůj lid
a ukončil vyhnanství. Spoléhal přitom na Boží milosrdenství a Boží touhu prokázat čest svému vlastnímu jménu.
Danielova modlitba patří mezi významné přímluvné
modlitby sz Božího lidu (viz též Ex 32:11–14; Ezd 9:1–15;
Neh 9:1–37).
9:15 Když Bůh vyvedl svůj lid z Egypta, získal si tím
jméno (tj. pověst) jako zachránce Izraele. Totéž se stane,
když vyvede svůj lid z Babylonu (sr. Ez 36:19–24).
9:16 terčem posměchu: Když se národy Božímu vyvolenému městu a lidu kvůli jeho bezmoci před nepřáteli
vysmívaly, bylo tím zneuctěno Boží jméno. Vypadalo to, že
Bůh Izraele je bezmocný (9:19; sr. Ez 36:19–20).
9:17 Kvůli sobě samému: tedy k Boží vlastní cti (9:19).

DANIEL 9:18
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svatyní. 18Nakloň své ucho, Bože můj, a slyš! Otevři své oči a pohlédni
na naše trosky, na město, jež nese tvé jméno! Neprosíme tě pro svou
vlastní spravedlnost, ale pro tvůj veliký soucit. 19Ach Pane, slyš! Ach
Pane, odpusť! Ach Pane, naslouchej a jednej! Kvůli sobě samému,
Bože můj, neotálej, vždyť tvé město i tvůj lid nese tvé jméno!“
Sedmdesát týdnů
20Ještě když jsem se modlil a vyznával svůj hřích i hřích svého lidu Izraele a prosil jsem Hospodina, svého Boha, o slitování nad jeho svatou horou – 21nuže
ještě když jsem se modlil, vtom ke mně náhle přiletěl onen Gabriel, jehož jsem
předtím spatřil ve vidění, a dotkl se mě. Bylo to v době večerní oběti.
22„Danieli,“ promluvil ke mně zřetelně, „ jsem tu teď proto, abych ti zjevil
tajemství. 23Hned, jakmile ses začal modlit, byla vyslána odpověď a já jsem
ti ji přišel vyřídit. Jsi velmi drahocenný. Dobře tedy poslouchej má slova
a porozuměj tomu vidění:
24

Sedmdesát týdnů je lhůta určená
tvému lidu i svatému městu,
aby ta vzpoura skončila
a nastal konec hříchu,
aby očištěna byla nepravost
a spravedlnost přišla navěky,
aby se zpečetilo prorocké vidění
a pomazán byl Nejsvětější ze svatých.

9:18
2Kr 19:16
Neh 1:5–11
Ž 71:2; 88:3; 102:3
Iz 37:17

9:21
Ex 29:39
1Kr 18:36
Ezd 9:4
Da 8:16
9:22
Da 8:16; 10:21
Za 1:9,14
9:23
Mt 24:15
9:24
Lv 25:8
Nu 14:34
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A proto věz a rozuměj:
Od vydání nařízení,
aby byl Jeruzalém obnoven,
až k Mesiáši vůdci

9:18 pro tvůj veliký soucit: Daniel čerpal naději z Božího
soucitného charakteru plného milosrdenství (sr. Ex 34:6;
Jon 4:1–3; Mi 6:8).
9:19 naslouchej a jednej! … neotálej: Daniel se tuto
modlitbu modlil r. 539 př. n. l. (viz 9:1). Brzy nato (r. 538
př. n. l.) vydal král Kýros dekret povolující Židům návrat
do Judska (Ezd 1:1–4). Jeruzalémský chrám byl obnoven
r. 515 př. n. l. (Ezd 6:15). Bůh navrátil Izraelce z vyhnanství v odpověď na jejich modlitby a pokání, stejně jako
bylo vyhnanství jeho odpovědí na hříchy a vzpouru lidu.
• tvé město a tvůj lid nese tvé jméno: Boží pověst byla
spjatá s Jeruzalémem (Neh 1:9) a jeho lidem, Izraelem
(Ex 5:22–6:1).
9:20–27 Bůh Danielovu modlitbu okamžitě vyslyšel
a poslal svého posla Gabriela. Ten Danielovi vidění vysvětlil
(viz pozn. k 9:23). Gabrielovo vysvětlení se týkalo blízké
i daleké budoucnosti Božího lidu.
9:20 svůj hřích i hřích svého lidu: viz pozn. k 9:4–11a.
9:21 Gabriel, jehož jsem před tím spatřil: viz 8:15–16.
• večerní oběti: Před zkázou chrámu se v Izraeli denně
obětovaly dvě oběti v podobě beránka – jedna ráno, druhá
večer (Ex 29:41). Daniel i ve vyhnanství dodržoval tento
určený čas pro modlitbu (6:11,14; sr. Ž 55:18).
9:22 zjevit tajemství odhalení smyslu Božích zjevení je klíčovým motivem knihy Daniel (sr. 1:4; 9:13,25; 11:33,35).
9:23 byla vyslána odpověď: Odpovědí mohlo být Boží
rozhodnutí o ukončení exilu a návratu Božího lidu do
Jeruzaléma a Judska nebo pokyn, aby Gabriel odhalil

Sedmdesát týdnů (9:24–27)
„Jednoduše předložím různá mínění… a nechám na čtenářově úsudku,
kterého výkladu se přidrží.“
Sv. Jeroným, Komentář k Danielovi

9:19
Ž 44:23; 74:10–11
9:20
Ž 145:18
Iz 6:5; 58:9

Danielovi budoucnost (9:24–27). • Jsi velmi drahocenný:
též v 10:11,19. • Není jisté, čeho se výraz to vidění týká.
Mohlo jít o Jeremiášovo proroctví o obnově Jeruzaléma
a Božího lidu (viz 9:2), nebo o Danielovo předchozí vidění
(viz 8:27).
9:24–27 Gabriel zde Danielovi vysvětluje význam vidění
(9:22–23). Předchozí vidění v k. 8 ukazovalo k Antiochu
Epifanovi (viz 8:23–25; sr. 11:21–39 ), a proto mnozí
interpreti vztahují i tento Gabrielův výklad na Antiocha.
Jiní zde vidí proroctví o smrti Ježíše Krista, po níž následuje
zničení Jeruzaléma r. 70 n. l. a příchod antikrista.
9:24 Mnozí chápou sedmdesát týdnů (doslova sedmdesát sedmic) jako sedmdesát „týdnů let“, tedy 490 let.
V hebrejském textu však výraz „roky“ není a ukázalo se,
že je obtížné tento časový údaj identifikovat s nějakým
konkrétním dějinným obdobím o délce 490 let. Mnozí
vykladači se proto domnívají, že čísla nemají označovat
kalendářní roky, ale symbolická časová období, v nichž se
mají vidění vyplnit. Stejně jako Jeruzalém ležel v troskách
po dobu jednoho lidského života (9:2; viz pozn. k Jr
25:11), bude město zažívat obnovu trvající řadu lidských
životů. • Časové období platilo pro tvůj lid (Židy) i svaté
město ( Jeruzalém). Zdá se, že uvedený šesterý účel se
vztahuje k obnově Židů a města Jeruzaléma. Jiní interpreti
chápou těchto šest záměrů tak, že shrnují Boží univerzální spasitelné dílo ve světě. • Bůh skončí se vzpourou
Izraelců a ukončí také vzpouru lidských vládců, kteří se
staví proti Hospodinu a pronásledují jeho svatý lid
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Da 7:8,11,20–21;
7:24–27;
8:9–14;
11:29–31;
11:40–45;
12:7,11

Smysl výrazu sedmdesát týdnů (doslova sedmic) byl pro biblické vykladače od nepaměti
záhadou. Zde jsou dvě jeho nejčastější interpretace:
SCÉNÁŘ A: VLÁDA ANTIOCHA IV. (175–163 př. n. l.). Termín „sedmdesát týdnů“ označuje
dějinné období od Kýra II. (539 př. n. l.; viz 9:25; Ezd 1:2–4) po Antiocha IV. (175–163
př. n. l.; viz 8:23–25; 11:21–39). Podle tohoto scénáře je „Pomazaným“ míněn velekněz
Oniáš III. (viz pozn. k 9:26) a „vůdcem“ (9:26–27) je Antiochos IV., jehož smlouva s judským lidem z r. 174 př. n. l. měla umožnit pokojné praktikování židovské víry. R. 170 př. n. l.
ale Antiochos zaútočil na Jeruzalém, povraždil množství obyvatel a vyplenil chrám. R. 167
př. n. l. pak zastavil přinášení obětí, pod trestem smrti zakázal Židům praktikovat jejich víru
a znesvětil chrám „otřesnou ohavností“ – na oltář zápalných obětí postavil sochu boha Dia
a obětoval mu prasata a jiná nečistá zvířata (sr. 11:21–35). Antiochos byl raněn bolestivou
chorobou a zemřel r. 163 př. n. l. – byl „zničen“ a nastal „konec mu určený“ (9:27; viz 8:25; sr.
1Mak 1:10–64; 6:7–16; 2Mak 9:4–28). Pokud Ježíš mluví o „otřesné ohavnosti“, pak podle
scénáře A hovoří o tom, co prožívali Židé za Antiochovy vlády a co se stalo předobrazem
budoucích událostí (viz pozn. k 9:27; Mt 24:15; sr. L 21:20; 2Te 2:3–4).
SCÉNÁŘ B: KRISTOVA SMRT (30 nebo 33 n. l.). Pasáž o „sedmdesáti týdnech“ je proroctvím
o Mesiáši Ježíši. Podle tohoto scénáře začalo „sedmdesát sedmiletí“ buď Kýrovým výnosem
(538 př. n. l.; Ezd 1:1–4), nebo některým z ediktů Artaxerxových (458 nebo 445 př. n. l.;
Ezd 7:8–26; Neh 2:1–10). Kristova smrt pak nastala buď na konci 69. sedmiletí (7 + 62,
9:25–26), nebo uprostřed 70. sedmiletí (9:27). Tyto dvě alternativy ovlivňují, jak těchto
sedmdesát sedmiletí skončí. Podle první možnosti leží sedmdesáté sedmiletí ještě někde
v budoucnosti. Podle druhé možnosti skončilo, když Římané roku 70 zničili chrám. Pokud je
počátkem Kýrův edikt, je časový údaj 490 let pouze orientační. Pokud však začneme počítat
od Artaxerxova ediktu (r. 445 př. n. l.), podle něhož měl Nehemiáš obnovit Jeruzalém (9:25;
sr. Neh 1:1–8), pak mezi tímto datem a Kristovou smrtí (r. 30 nebo 33 n. l.) uplynulo necelých 480 let, což téměř přesně odpovídá 69 sedmiletím.
Možnost 1: Sedmdesát sedmiletí se naplní až v budoucnosti. Podle mnoha interpretů
Kristova smrt nastala na konci 69. sedmiletí, zatímco 70. sedmiletí se teprve musí naplnit.
V takovém případě žijeme v dlouhé mezeře mezi 69. a 70. sedmiletím. Sedmdesáté sedmiletí leží v budoucnosti a odpovídá Antikristově vládě v době soužení na konci dějin (sr. 2Te
2:5–12; 1J 2:18–22; 4:3; 2J 1:7; Zj 13:1,5; 16:13–14; 17:11; 19:20–21; 20:10).
Možnost 2: Sedmdesát sedmiletí se naplnilo, když Římané zničili Jeruzalém a chrám
r. 70 n. l. Podle tohoto názoru se sedmdesát sedmiletí dovršilo Kristovým příchodem, jeho
smrtí a vzkříšením a následným zničením Jeruzaléma a chrámu roku 70 n. l. V takovém případě začal Kristus svou službu na konci 69. sedmiletí, kolem r. 28 n. l. Sloužil zhruba tři a půl
roku a uprostřed posledního sedmiletí byl zabit. Zbývající polovina sedmiletí skončila, když
„vůdce“ – římský generál Titus – zničil Jeruzalém a chrám r. 70 n. l. Mezi královstvím tohoto
světa a Božím lidem nyní pokračuje krutý boj. Ten skončí až Kristovým příchodem, kdy bude
soudit všechno zlo a nastolí své království.
Je těžké zařadit Danielových sedmdesát týdnů do dějinné linky. Přesto jde o důležitý údaj:
Svědčí o tom, že Bůh svrchovaně vládne dějinami a je schopen uskutečnit záměry, které má
se svým lidem. Číslo 70 (7 × 10) vyjadřuje úplnost. Boží lid pobýval 70 let ve vyhnanství (9:2).
To stačilo k jeho potrestání. Tato léta jsou bohatě vyvážena obdobím jeho obnovy (9:24).

(7:8,22,25–26; 8:13–14; 11:29–45). • Výraz zpečetit
prorocké vidění znamená naplnit obsah vidění, jež bylo
odpovědí na Danielovu modlitbu. • Nejsvětější ze svatých
(nebo nejsvětější svatyně): Někteří vykladači chápou text
tak, že hovoří o obnově nejsvětější svatyně v chrámu
r. 164 př. n. l. Podle jiných je míněno pomazání Nejsvětějšího, tj. Krista a jeho církve jako Božího vlastního chrámu
(Mt 12:6; Ef 2:19–22).

9:25 sedmero týdnů … a šedesát dva týdny: doslova
sedm sedmic a šedesát dva sedmic. • Zmíněné nařízení,
aby byl Jeruzalém obnoven i se svým chrámem vyznačuje počátek sedmera týdnů. Událost, jež tomuto popisu
nejlépe odpovídá, je výnos Kýra Velikého z r. 538 př. n. l.,
který Židům umožnil vrátit se do Jeruzaléma a zahájit
obnovu (viz 6:1; 9:1; Ezd 1:2–4). Méně pravděpodobné
jsou výnosy Artaxerxe I. z r. 458 př. n. l. (viz Ezd 7:12–26)

DANIEL 9:26
sedmero týdnů uplyne
a šedesát dva týdny.
Jeruzalém bude obnoven
i s náměstím a příkopem,
přestože časy budou zlé.
26

27

Až dvaašedesát týdnů uplyne,
Mesiáš bude zabit a opuštěn.
To město i svatyni uvrhne do zkázy
lid vůdce, který přichází.
Jeho konec přijde jako povodeň;
i když boj potrvá až do konce,
je rozhodnuto o zkáze!
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9:26
Iz 53:8
Na 1:8
Mt 24:2
Mk 9:12; 13:2
L 19:43–44; 24:26

10:1
Da 1:17,21; 2:21;
6:28

9:27
Iz 10:23; 28:22
Da 11:31
*Mt 24:15
*Mk 13:14
*L 21:20

10:4
Ez 1:3; Da 8:2

a 445 př. n. l. (viz Neh 2:5–8). • Mesiáši vůdci: nebo
pomazanému, knížeti; podobně v 9:26; doslova Mesiáši,
knížeti. Mnozí interpreti vidí naplnění tohoto proroctví
v Kristu. Proto tuto pasáž chápou jako popis dějin od
Daniela po Krista. Titul „pomazaný“ (hebr. mašiach) však
může označovat kteréhokoli izraelského krále nebo kněze,
který byl uveden do úřadu pomazáním olejem. Pokud se
text naplnil za Antiocha Epifana, byl pomazaným zřejmě
tehdejší velekněz Oniáš III. (sr. 11:22). • s příkopem (tj.
s hradebním opevněním): Vidění se vztahuje k fyzickému
obnovení … Jeruzaléma. Obnova chrámu byla dokončena
r. 515 př. n. l. (Ezd 3–6). V r. 445 př. n. l. pak Nehemiáš
dostavěl jeruzalémské hradby (Neh 2–6). • Předpovězené zlé … časy se mohou týkat dějin Jeruzaléma a jeho
chrámu od vydání dekretu do konce sedmera týdnů (viz
11:2–45).
9:26 Až dvaašedesát týdnů uplyne: doslova po dvaašedesáti sedmicích. • Mesiáš (nebo pomazaný): Ti,
kdo dávají tuto pasáž do souvislosti s Antiochem a jeho
dobou, poukazují na to, že se toto proroctví naplnilo
r. 171 př. n. l. vraždou velekněze Oniáše III. (viz pozn.
k 11:22). Ti, kdo mluví o splnění tohoto textu v Kristově
době, odkazují na Ježíšovo ukřižování r. 30 nebo 33 n. l.
• Vůdce, který přichází, může označovat Antiocha Epifana, který se v l. 171–164 př. n. l. snažil způsobit zkázu
židovského lidu a ukončit uctívání Hospodina v chrámu
(viz 1Mak 1:20–40). Mnozí se však domnívají, že se zkáza
města i svatyně vztahuje ke zničení Jeruzaléma Římany
v l. 66–70 n. l. • Výraz jeho konec označuje dovršení sedmdesáti týdnů. Z textu vyplývá, že výrazem až do konce
je míněn konec časů, který má nastat později. Do té doby
bude nadále pokračovat boj (sr. Mt 24:4–8; Mk 13:5–8).
• Výraz povodeň (nebo záplava) často symbolicky označuje útočící armádu (sr. 11:10,22,40; Na 1:8) nebo
ničivou zkázu.
9:27 On: Z pohledu většiny badatelů se toto zájmeno
vztahuje na vůdce z 9:26. Někteří se domnívají, že se
týká ještě pomazaného z 9:25–26 a že jde tedy o proroctví o Kristu, které znamená, že jeho prostřednictvím

10:2
Ezd 9:4–5
Neh 1:4

10:5
Da 12:6–7
Zj 1:13
10:6
Zj 1:14–15; 2:18
10:7
Sk 9:7
10:8
Da 7:28; 8:27
Abk 3:16

On potvrdí smlouvu s mnohými
v týdnu posledním.
Až pak ten týden dojde do půli,
obětem i darům konec učiní.
Otřesná ohavnost se v chrámě objeví,
než ničitele zachvátí
konec mu určený.“

10:9
Gn 15:12; Da 8:18
10:10
Jr 1:9
10:11
Jb 4:14–15
Ez 2:1
Da 8:16–17

bude ustanovena nová smlouva a on svou smrtí skoncuje
s nutností obětí. Obrat přeložený jako potvrdí smlouvu
má však spíše význam jejího prosazení, nejspíše za použití
síly či zastrašování. Antiochos Epifanés vnutil v počátku
své vlády r. 175 př. n. l. obyvatelům Judska smlouvu (sr.
11:23; viz 1Mak 1:10–15). Jiní vykladači se domnívají, že
se toto proroctví splnilo událostmi v l. 66–70 n. l. Podle
dalších text hovoří o některém pozdějším vládci. • v týdnu
posledním: doslova v jedné sedmici. • Výraz konec učiní
označuje destruktivní jednání, nikoli akt Boží spásy, jaký
vykonal Mesiáš svou smrtí. R. 167 př. n. l. nařídil Antiochos
pod trestem smrti obyvatelům Judska, aby přestali se
všemi zvyky spojenými s židovskou chrámovou bohoslužbou a místo toho praktikovali pohanské náboženství (viz
1Mak 1:41–63). Podobně i římský generál Titus učinil
konec obětem i darům v chrámu, když ho r. 70 n. l. zničil.
• ohavnost v chrámě (nebo na křídle ohavnosti): smysl
hebrejského textu je nejistý. • Otřesná ohavnost (doslova
ohavnost zpustošení či pustošící ohavnost): sr. 8:13;
11:31; 12:11. Tento výraz (hebrejsky šikucim mešomem)
je patrně posměšnou slovní hříčkou se semitským jménem
pro Dia (Ba’al Šamajim, „Pán nebes“). Bozi znázorňovaní
modlami bývají na jiných místech v Bibli často označováni
jako šikuc, „ohavnost“ nebo „nechutnost“ (viz Dt 29:16;
2Le 15:8; Iz 66:3; Jr 32:34; Ez 20:7), a podobnost mezi
zněním šomem („otřesnost, zkáza, zpustošení“) a šamajim
(„nebesa“) je zjevná. V prosinci r. 167 př. n. l. dal Antiochos
Epifanés na oltáři pro zápalné oběti na chrámovém nádvoří
vztyčit sochu Dia a obětovat na oltáři nečistá zvířata.
Stejné vyjádření (otřesná ohavnost) je použito v 1Mak
1:54 k popisu znesvěceného oltáře a obětí na něm. Ježíš
a nz autoři očekávali tuto rouhavou zkázu v budoucnosti
(Mt 24:15; Mk 13:14; L 21:20; 2Te 2:3–4). Když Titus r. 70
n. l. zničil jeruzalémský chrám, umístili Římané v areálu
chrámu své modly a obětovali svým bohům (viz Josephus
Flavius, Válka židovská 6.6.1). • Dobu jeho zkázy má ve
svých rukou Bůh a konec … určený … ničiteli jistě přijde
(sr. 7:11; 8:25; 11:45). Totéž platí o každém vládci, který
vyvyšuje sám sebe nad Boha a pokouší se zničit Boží lid.

DANIEL 10:17
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10:12
Da 9:20–23;
10:2–3,19
10:13
Da 10:21; 12:1
Ju 1:9; Zj 12:7
10:14
Da 2:28; 8:26;
12:4,9
10:15
Ez 24:27; L 1:20
10:16
Jr 1:9
Da 7:15; 8:15
10:17
Ex 24:9–11
Sd 6:22–23; 13:22
Iz 6:1–5

Soužení a záchrana (10:1–12:13)
Muž oděný plátnem
Ve třetím roce perského krále Kýra se Danielovi zvanému Baltazar
dostalo zjevení a on je pochopil, když mu byl ve vidění vnuknut jeho
výklad. To poselství je pravdivé a týká se velikého boje.
2Já Daniel jsem v té době držel třítýdenní smutek. 3Nejedl jsem žádné
vybrané pokrmy, maso ani víno jsem nevzal do úst a nepotíral jsem se žádnou mastí, dokud ty tři týdny neuplynuly.
4Čtyřiadvacátého dne prvního měsíce jsem stál na břehu veliké řeky Tigris.
5Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem jakéhosi muže oděného plátnem a přepásaného na bocích pásem z ryzího zlata. 6Tělo měl jako z chrysolitu, tvář jako
blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako třpyt leštěného bronzu
a jeho hlas zněl jako burácení zástupů.
7Já Daniel jsem byl jediný, kdo to vidění spatřil. Muži, kteří byli se mnou,
je neviděli, ale padla na ně taková hrůza, že se utíkali schovat. 8Zůstal jsem
tedy sám. Jakmile jsem to veliké vidění spatřil, všechna síla mě opustila,
zbledl jsem jako mrtvý a nemohl jsem se vzchopit. 9Potom zaburácel jeho
hlas, a jakmile jsem ten hlas uslyšel, padl jsem v mrákotách tváří k zemi.
10Vtom se mě dotkla ruka a zatřásla mnou, takže jsem se zvedl na kolena
a dlaně. 11„Danieli drahý,“ oslovil mě, „pečlivě poslouchej, co ti budu říkat,
a postav se, neboť jsem byl vyslán za tebou.“ Když ke mně promluvil tato
slova, s rozechvěním jsem vstal.
12Tehdy pokračoval: „Neboj se, Danieli. Už od prvního dne, kdy ses ke svému
Bohu začal modlit za porozumění a pokořovat se před ním v postu, byly tvé
prosby vyslyšeny a já přicházím s odpovědí na ně. 13Jedenadvacet dnů se ale
proti mně stavěl kníže perského království, než mi přišel na pomoc Michael,
jeden z předních knížat. Zdržel jsem se tedy u perských králů, 14ale teď jsem
přišel, abych ti vysvětlil, co potká tvůj lid v posledních dnech. To vidění je
totiž o budoucích časech.“
15Když ke mně mluvil, byl jsem skloněn tváří k zemi, neschopen slova.
16Vtom se kdosi podobný člověku dotkl mých rtů. Otevřel jsem tedy ústa,
abych promluvil. „Můj pane,“ řekl jsem té postavě přede mnou, „kvůli tomu
vidění jsem přemožen bolestí a nemohu se vzchopit. 17Copak s tebou, pane,

10

10:1–12:13 Toto závěrečné vidění se vztahuje k běhu
dějin od r. 536 př. n. l. až do vzdálené budoucnosti, kdy
bude také Daniel vzkříšen a dočká se své odplaty od
Boha. Všechna pozemská království budou zničena, vlády
se ujme věčné království Syna člověka, Boží lid bude
nakonec zachráněn a poslední nepřítel – smrt – bude
poražen.
10:1 Třetím rokem perského krále Kýra byl r. 536 př. n. l.,
nedlouho po vydání Kýrova ediktu, že se všechny národy
mohou vrátit z vyhnanství do zemí svých předků (2Le
36:22–23; Ezd 1:1–2). Danielova modlitba (9:4–19)
byla vyslyšena. Babylonské zajetí skončilo. • Baltazar:
viz 1:7.
10:2–3 Daniel zřejmě držel … smutek kvůli předchozím
viděním (8:27; 10:16).
10:4 Čtyřiadvacátého dne prvního měsíce: podle hebrejského lunárního kalendáře. Toto datum v knize Daniel je
ověřitelné podle dat v dochovaných perských záznamech;
můžeme ho přesně zařadit podle dnešního kalendáře.
K události došlo 23. dubna 536 př. n. l.
10:5–6 Muž oděný plátnem je blíže neurčený Hospodinův
posel (sr. 10:16,18, 12:6–7; viz též Ez 9:3).
10:7–9 Daniel zareagoval typicky jako člověk, který se

ocitl v přítomnosti nebeské bytosti (sr. Joz 5:14; Iz 6:5;
Sk 9:7–9; Zj 1:17).
10:11 drahý: viz též 9:23; 10:19.
10:13 kníže: Duchovní síly za různými národy, jako například duchovní kníže Persie nebo Řecka, se … stavěly proti
Božímu poslu, který reagoval na modlitby Božího lidu (viz
10:20–11:1). • jeden z předních knížat: nebo archanděl,
velitel nebeských zástupů. • Zdržel jsem se tedy u perských králů: Duchovní mocnosti nad Perskou říší nemohly
Božího posla přemoci, pouze zdržet. • Danielův svět,
stejně jako náš, se skládá nejen z viditelných, ale i z neviditelných realit. Daniel mohl nahlédnout, že na pozadí
dějinných událostí probíhají duchovní děje, v nichž Boží lid
zakouší pomoc, ale také odpor rozličných duchovních sil.
Nad celým tímto dramatem ovšem trůní Nejvyšší, který
bude soudit celé dějiny i jejich završení. Osou těchto dějin
je Boží smlouva s lidmi a jejich vztah k němu skrze modlitbu. Světu nevládnou andělé nebo duchovní mocnosti, ale
Odvěký, který slyší modlitby svého lidu.
10:16 kdosi podobný člověku: Tak ve většině rukopisů;
jeden hebrejský a jeden řecký rukopis uvádějí cosi podobného lidské ruce. • dotkl mých rtů: sr. Ex 4:11–12;
Iz 6:5–7; Jr 1:6–7.

DANIEL 10:18
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11:3
Da 5:19; 8:4–5,21;
11:16,36

10:19
Joz 1:6–9
Sd 6:23
Iz 35:4; 43:1
Da 10:12
10:20
Da 8:21; 11:2

11:4
Jr 49:36
Ez 37:9
Da 7:2; 8:8
Za 2:6
Zj 7:1

10:21
Dan 12:1,4

11:5
Da 11:9,11,14,25,40

11:1
Da 5:31; 9:1

11:6
Da 11:7,13,15,40

11:2
Da 8:21,26;
10:1,20–21

Sever proti jihu
2„Teď ti tedy povím pravdu: V Persii povstanou ještě tři králové a po nich
přijde čtvrtý, který bude mnohem bohatší než všichni ostatní. Pomocí svého
bohatství podnítí všechny proti řecké říši.
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3Potom povstane bojovný král, který ovládne obrovskou říši a bude si dělat,
co se mu zlíbí. 4Na vrcholu moci se ale jeho říše rozpadne a bude rozdělena
do čtyř světových stran. Nepřipadne ovšem jeho potomkům a nebude už
mít takovou moc jako za něj. Království mu bude odňato a rozděleno jiným.
5Jižní král bude mocný, ale jeden z jeho velitelů se vzmůže ještě více, takže
ovládne ještě větší říši nežli on. 6Po mnoha letech pak obě království uzavřou spojenectví. Dcera jižního krále bude na potvrzení dohody provdána za
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V těch dnech totiž bude spolu se svou družinou i se svým otcem a ochráncem zrazena.
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může mluvit někdo, jako jsem já, tvůj služebník? Všechna síla mě opustila
a nemohu se ani nadechnout.“
18Ten kdosi podobný člověku se mě však znovu dotkl a posílil mě. 19„Neboj
se, drahý!“ řekl mi. „Pokoj tobě. Naber sílu a vzchop se!“
Když ke mně mluvil, byl jsem posílen a řekl jsem: „Mluv, pane, neboť jsi
mě posílil.“
20Tehdy promluvil: „Víš, proč jsem za tebou přišel? (Brzy se totiž musím
vrátit, abych bojoval s knížetem Persie, a potom přijde ještě kníže Řecka.)
21Nuže, musím ti oznámit, co je zapsáno v Knize pravdy. (Nikdo však se
mnou nespojil síly v boji proti nim, jedině Michael, váš kníže.
Proto jsem už v prvním roce Darjaveše Médského povstal, abych jej
posílil a podpořil.)“
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 Ptolemaiovci a Seleukovci, 323–198 př. n. l. (11:3–12). Ptolemaiovci vládli v Egyptě, zatímco Seleukovci ovládli
většinu území někdejší Perské říše. Judsko a jižní Sýrie byly předmětem neustálých bojů (11:4–12), které na Židy v Judsku
těžce doléhaly. Toto strategicky důležité území bylo nejprve (320–198 př. n. l.) pod vládou Ptolemaiovců, r. 198 je ale ovládl
seleukovský král Antiochos III. (223–187 př. n. l.).
10:19 Boží posel povzbuzuje a posiluje Boží služebníky (sr.
Joz 5:13–15; Sd 6:12; 1Kr 19:7–8; Mk 1:13; L 22:43; Sk 12:7).
10:20 Posel se o pozemských říších vyjádřil v tom smyslu,
že každou z nich zastupuje nepřátelské duchovní kníže.
Perská říše se právě ujala vlády. Později ji nahradí Řecko
(sr. 8:3–7; 19–21).
10:21 v Knize pravdy (doslova ve spisu pravdy): Posel nemluvil sám ze sebe, ale říkal, co bylo napsáno v Boží Knize
pravdy. Porovnejte s Boží knihou v 7:9–10; Ex 32:32–33.
Viz i 12:1; Ž 139:16. Zde anděl za „Knihu pravdy“ označuje
zjevení uvedené v 11:2–12:7. • proti nim, jedině Michael,
váš kníže: Oproti duchovním silám za pohanskými národy
nad Izraelem bdí Hospodin prostřednictvím duchovního
knížete (archanděla) Michaela.

11:1 v prvním roce: tj. v r. 539 př. n. l. Darjaveše Médského: viz pozn. k 6:1. • abych jej posílil: tj. Michaela.
11:2–12:7 Boží posel odhaluje Danielovi pohled na dlouhé
období dějin od Perské říše přes rozpad Řecka, vzestup
a porážku bezbožného krále (11:21–45) až po závěrečné
vzkříšení a vítězství Božího lidu.
11:2 V Persii … ještě tři králové: Tři perští králové, kteří
vládli po Kýrovi II., byli s největší pravděpodobností Kambýsés (530–522 př. n. l.), Gaumáta (522 př. n. l., uchvatitel
trůnu) a Dareios I. (521–486 př. n. l.). Čtvrtý byl zřejmě
Xerxes I. (486–465 př. n. l.; viz pozn. k Est 1:1), jehož bohatství bylo legendární stejně jako jeho armáda čítající 1,7
milionu vojáků a obrovskou flotilu (viz Hérodotos, Dějiny
7.6). Tyto síly uvrhl do boje proti řecké říši (hebrejsky

 Ptolemaiovci a Seleukovci, 198–139 př. n. l. (11:13–45). Seleukovci ovládali Judsko v letech 198–143 př. n. l.;
události této doby jsou popsány v 11:13–39. Vláda Seleukovců v Judsku vyvrcholila za Antiocha IV. Epifana (175–163
př. n. l.). Tento panovník se snažil vymýtit židovské náboženství. Roku 167 př. n. l. znesvětil chrám, když v něm soše Dia
obětoval vepře. Tehdy proti němu povstal Juda Makabejský. Makabejské povstání proti Seleukovcům trvalo až do roku
143 př. n. l. Roku 142 př. n. l. si Judsko vybojovalo nezávislost. Vladařem se stal Judův bratr, Šimon Makabejský. V r. 139
př. n. l. Seleukovci podlehli Parthům. Mezitím na západě sílila Římská říše. Judsko si zachovalo nezávislost do roku 63 př. n. l.,
kdy se Jeruzalém vzdal římské armádě.
javanské), avšak nebyl úspěšný. Peršanům se nepodařilo
porazit vzrůstající moc Řecka. Za historickými událostmi
této kapitoly působila Boží svrchovaná ruka.
11:3 Bojovný král byl Alexandr Veliký (viz pozn. k 8:21;
336–323 př. n. l.), který během třinácti let dobyl značnou
část tehdy známého světa od Řecka po Indii a od dálného
severu až po Egypt na jihu. Jeho učitelem byl filosof
Aristoteles.
11:4 Alexandr zemřel 10. června 323 př. n. l. v Babylonu ve
věku třiatřiceti let. Byl tehdy na vrcholu moci a nechával
se uctívat jako „nepřemožitelný bůh“. • Alexandrova říše
se po jeho smrti rozpadla a následné vnitřní boje do r. 301
př. n. l. vedly k vytvoření čtyř království ovládaných jeho
generály. Žádný z nich nepatřil k jeho potomkům (viz 8:8,
21–22).
11:5–45 V celé této pasáži odpovídá popis jižního krále
Alexandrovu generálovi Ptolemaiovi a jeho potomkům,
kteří vládli Egyptu, severní král je Alexandrův generál
Seleukos, jehož potomci po něm panovali v Sýrii a Mezo-

potámii. Po Alexandrově smrti spolu králové Egypta
a Sýrie soupeřili o nadvládu nad strategicky položeným
územím Judska. Svaté město a svatý lid ležely uprostřed
mezi těmito dvěma mocnostmi. Boje měly pokračovat
až do určeného konce (11:27,35,40,45; 12:1,7). Tyto
historické události popisují 1., 2. a 3. kniha Makabejská a Hérodotos, Livius, Polybios, Porfyrios a Josephus
Flavius.
11:5 První jižní král byl Ptolemaios I. Sótér (323–285
př. n. l.). Jedním z jeho velitelů byl Seleukos I. Nikátor
(321–281 př. n. l.), který se ujal vlády nad Sýrií. Oba muži
předtím sloužili jako generálové Alexandra Velikého.
Judsko bylo zpočátku (320–198 př. n. l.) pod nadvládou
Ptolemaiovců.
11:6 Jižní král Ptolemaios II. Filadelfos (284–246 př. n. l.)
a severní král Antiochos II. Theos uzavřeli spojenectví.
Antiochos se r. 250 př. n. l. oženil s Ptolemaiovou dcerou
Berenikou Syrou. R. 246 př. n. l. ji pak zradil a opustil. Ona
i Antiochos pak byli zavražděni.
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7Trůnu se pak ujme nástupce z téhož rodu. Zaútočí na vojska severního
krále i na jeho pevnosti a podaří se mu nad nimi zvítězit. 8Ukořistí také jejich
bohy, jejich sochy, vzácné náčiní, stříbro i zlato a odveze je do Egypta. Potom
nechá severního krále celé roky na pokoji. 9Ten se sice pokusí říši jižního
krále napadnout, ale stáhne se zpět na své vlastní území.
10Synové severního krále potom povstanou k boji a shromáždí obrovské
vojsko, jež bude postupovat jako nezadržitelná povodeň, až zaútočí i na jeho
pevnost. 11Jižní král tehdy vztekle vytáhne a vrhne se s ním do boje. Severní
král proti němu postaví obrovské vojsko, to však bude i přes své množství
poraženo. 12Po rozprášení toho vojska bude jižní král naplněn pýchou, že
pobil mnoho tisíc nepřátel, ale vítězství si nakonec neudrží.
13Severní král totiž znovu postaví obrovské vojsko, ještě větší než to předešlé, a po několika letech se s mohutnou a vyzbrojenou armádou dá na pochod.
14(Mnozí tehdy povstanou proti jižnímu králi. I ve tvém lidu se pozvednou
bojovní muži, aby naplnili vidění, ale padnou.) 15Severní král přitáhne k opevněnému městu, navrší k němu násep a dobude je. Jižní vojsko se neubrání,
ani ti nejlepší vojáci nebudou moci obstát.
16Tento útočník si bude dělat, co se mu zlíbí, a nikdo před ním neobstojí.
Se svou ničivou mocí stane i v Nádherné zemi. 17Rozhodne se přitáhnout
s celou silou svého království, pak ale s jižním králem uzavře dohodu. Na její
stvrzení mu dá svou dceru za ženu, ale jen proto, aby mu skrze ni škodil.
To se mu však nepodaří a nesplní. 18Obrátí tedy pozornost k přímořským

Ptolemaios I. Sótér
(323–285 př. n. l.) [11:5]
Ptolemaios II. Filadelfos
(284–246 př. n. l.) [11:6]
Ptolemaios III. Euergetés
(246–221 př. n. l.) [11:7–9]

Berenika Syra
(manželka Antiocha II)
(250 př. n. l.) [11:6]

Ptolemaios IV. Filopatór
(221–203 př. n. l.) [11:10–12]
Ptolemaios V. Epifanés
(203–181 př. n. l.) [11:14–17]
Ptolemaios VI. Filométor
(181–146 př. n. l.) [11:25–28]
 Ptolemaiovci, 323–146 př. n. l. (11:5–28). Po Alexandrově smrti (323 př. n. l.) se jeho generál Ptolemaios stal
králem Egypta; jeho dynastie pokračovala až do smrti Kleopatry VII. v roce 30 př. n. l. Diagram zobrazuje Ptolemaiovce
odpovídající králům jihu v 11:5–28.
11:7–8 nástupce z téhož rodu (doslova výhonek z jeho
kořenů): Bereničin bratr Ptolemaios III. Euergetés se stal
jižním králem (246–221 př. n. l.), napadl se svým vojskem
Sýrii, porazil severního krále (Seleuka II. Kallinika, 246–
226 př. n. l.), obsadil pevnostní města Antiochii a Seleukii
a vybudoval ptolemaiovské království, jež za jeho vlády dosáhlo největšího rozmachu. Při návratu do Egypta s sebou
vzal jejich bohy, Seleuka II. však ponechal na trůnu.
11:9 Seleukos II., stále ještě jako severní král, se r. 242
př. n. l. pokusil napadnout Egypt, ale Ptolemaios III. ho
porazil.
11:10–12 Synové Seleuka II. byli Seleukos III. Keraunos
(226–223 př. n. l.) a Antiochos III. Veliký (223–187 př. n. l.).

11:7
Da 11:19,38–39
11:8
Iz 37:19; 46:1–2
Jr 43:12–13
11:10
Iz 8:8
Jr 46:7–8; 51:42
Da 11:26,40
11:13
Da 4:16; 12:7
11:15
Jr 6:6
Ez 4:2; 17:17
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11:19
Ž 27:2; 37:36
Jr 46:6
Ez 26:21
11:20
Iz 60:17
11:24
Nu 13:20
Neh 9:25
Ez 34:14
11:27
Ž 64:6
Jr 9:4
Da 8:19; 11:35

11:16
Da 8:9; 11:3,36,41
11:18
Gn 10:5
Iz 66:19
Sf 2:11

• obrovské vojsko, jež bude postupovat jako nezadržitelná povodeň: Antiochos III. se zuřivě snažil znovu
získat ztracené území včetně Judska. • i na jeho pevnost:
Antiochos III. postoupil r. 217 př. n. l. až k Rafii na hranici
s Egyptem. V následné bitvě jižní král (Ptolemaios IV.
Filopatór, 221–203 př. n. l.) Antiocha III. porazil a judské
území zůstalo pod jeho nadvládou.
11:12–13 Ptolemaios IV. si vítězství … nakonec neudržel.
V r. 198 př. n. l. se severní král (Antiochos III.) vrátil. • Antiochos III. dobýval území směrem na sever i na východ.
V důsledku toho vybudoval obrovské vojsko, ještě větší
než to předešlé (sr. 3Mak 1:1–5).
11:14 Mnozí Židé a odbojní Egypťané podporující Antiocha
III. tehdy povstali proti jižnímu králi. Tím byl Ptolemaios
V. Epifanés (203–181 př. n. l.). • padnou: Egyptský velitel
Skopas povstání potlačil (200 př. n. l.).
11:15 Severní král (Antiochos III.) porazil r. 198 př. n. l.
u Paneionu egyptského generála Skopa, obklíčil opevněné
město Sidon, zmocnil se ho a chopil se vlády nad Judskem.
11:16 v Nádherné zemi: sr. 8:9 a pozn. • Se svou ničivou
mocí: Antiochos III. se snažil Židy helenizovat a vymýtit
jejich starodávné zvyky. Židé se mu však vlichotili do
přízně, vlídně ho přijali a on jim nakonec udělil zvláštní
privilegia. Dovolil jim žít podle vlastních zákonů. Jeho syn
Antiochos IV. Epifanés už tak vstřícný nebyl (11:21–39).
11:17 Antiochos III. uzavřel s Ptolemaiem V. dohodu a dal
mu za ženu svoji dceru Kleopatru I. Antiochos doufal,
že skrze ni bude moci Egyptu škodit, ale to se mu …
nepodařilo, protože jeho dcera zachovala Egyptu loajalitu
a Egypt uzavřel spojenectví s Římem.
11:18 Antiochos III. rozšířil své državy až k přímořským
zemím včetně Anatolie, Makedonie a Řecka. V letech 191
a 190 př. n. l. ho však porazili Římané. Zmíněný vojevůdce
byl slavný římský generál Scipio, který zastavil agresivní
politiku Antiocha III. a jeho zpupnost mu oplatil, takže se
Antiochos musel z dobytých západních území s hanbou
stáhnout.

zemím a mnohé z nich dobude. Jeden vojevůdce však jeho zpupnost ukončí,
dokonce mu tu jeho zpupnost oplatí. 19Proto se vrátí zpět do pevností ve své
vlastní zemi, tam ale klesne, padne a bude pryč.
20Jeho nástupce vyšle výběrčího daní k udržování královské nádhery.
Zakrátko pak bude zahuben, nikoli však v lítém boji.“
Bezbožný král
21„Jeho nástupcem bude opovrženíhodný muž, kterému nepřísluší královský majestát. Znenadání přijde a zmocní se království pokryteckými úskoky.
22Ohromná vojska před ním budou smetena a zahubena, včetně vůdce
smlouvy. 23Skrze podvodná spojenectví, která uzavře, vystoupá k moci,
ačkoli bude mít jen hrstku stoupenců. 24Znenadání přitáhne do nejbohatších provincií a provede něco, co neprovedl nikdo z jeho otců ani z otců jeho
otců. Svým stoupencům rozdělí kořist, lup a bohatství. Bude chystat úklady
i proti pevnostem – ale jen načas.
25Sebere sílu a odvahu a vytáhne s mohutným vojskem proti jižnímu králi.
Ten proti němu postaví do boje mohutné a nesmírně početné vojsko, ale
bude poražen skrze úklady nachystané proti němu. 26Zahubí ho ti, kteří jedí
z jeho stolu; jeho vojsko bude smeteno a mnoho mužů padne v boji. 27Oba
ti králové pak s proradným srdcem zasednou k jednomu stolu. Budou si
navzájem říkat lži, ale nic nezmůžou, neboť v určený čas stejně přijde konec.
28Severní král se s ohromným bohatstvím vydá zpět do své země a cestou
projeví své nepřátelství proti svaté smlouvě. Teprve pak se vrátí do své země.

Seleukos I. Níkátor
(321–281 př. n. l.) [11:5]
Antiochos I. Sótér
(280–261 př. n. l.)
Antiochos II. Theos
(261–246 př. n. l.) [11:6]
Seleukos II. Kallinikos
(246–226 př. n. l.) [11:7–9]
Seleukos III. Keraunos
(226–223 př. n. l.) [11:10] Antiochos III. Veliký
(223–187 př. n. l.) [11:10–19]
Seleukos IV. Filopatór
(187–175 př. n. l.) [11:20] Antiochos IV. Epifanés
(175–163 př. n. l.) [11:21–39]

Demetrios I. Sótér
(161–150 př. n. l.)

Antiochos V. Eupatór
(163–162 př. n. l.)

 Seleukovci, 321–150 př. n. l. (11:5–39). Makedonský
generál Alexandrovy armády Seleukos I. opanoval 321
př. n. l. Babylonskou provincii. Jeho dynastie vládla až do
r. 60 př. n. l. Diagram zahrnuje ty Seleukovce, kteří odpovídají severním králům v 11:5–39.
11:19 Antiochos III. se pak zdržoval ve svých pevnostech,
kde byl r. 187 př. n. l. úkladně zavražděn.
11:20 Nástupcem Antiocha III. se stal jeho syn Seleukos
IV. Filopatér (187–175 př. n. l.), který nechvalně proslul vysláním výběrčího daní Heliodora, aby vymáhal velké částky

peněz k udržování královské nádhery (ale také proto,
aby Seleukos mohl splatit ohromné poplatky, které na
Seleukovce uvalil Řím). Heliodoros se pokusil vydrancovat
chrám v Jeruzalémě, ale Boží zásah mu překazil plány (viz
2Mak 3:1–40). Seleukos pak byl zakrátko – po sedmileté
vládě – Heliodorem zavražděn.
11:21–39 Jeho nástupcem byl Antiochos IV. Epifanés
(175–163 př. n. l.; viz pozn. k 8:23–25). Právě on byl „nepatrným rohem“ z 8:9–12,23–25. Jeho krutá bezbožnost
je barvitě vylíčena v 1Mak 1:10–6:16; 2Mak 1:11–10:9;
4Mak 4:15–18:5. Antiochos byl opovrženíhodný nejen pro
způsob, jakým uchvátil moc, ale zejména pro skutky, které
jako král páchal. Nepříslušel mu královský majestát –
trůnu se zmocnil na úkor syna svého bratra.
11:22 Vůdce smlouvy byl velekněz Oniáš III. (sr. pozn.
k 9:25–26). Antiochos Epifanés ho r. 175 př. n. l. zbavil
úřadu a na jeho místo dosadil jeho bratra Jásona (2Mak
4:7–10). V r. 171 př. n. l. Oniáše zavraždil Meneláos, který
se pak sám stal veleknězem (171–162 př. n. l.) a v této roli
podporoval Antiochův program helenizace Židů (viz pozn.
k 9:26; 9:27).
11:23 podvodná spojenectví: Antiochos Epifanés zavedl
v Judsku řecké náboženství. Pomáhali mu při tom bezpáteřní stoupenci, kteří podporovali jeho politiku (viz 1Mak
1:11–15).
11:24 nejbohatší provincie: Antiochos se zmocnil chrámového bohatství, vybral v Jeruzalémě velké poplatky
a rozmístil tam vojenské jednotky (1Mak 1:29–40).
11:25–27 Jižní král byl Ptolemaios VI. Filométor (181–146
př. n. l.). Antiochos napadl mezi r. 170–168 př. n. l. dvakrát
Egypt (1Mak 1:16–19).
11:28 Antiochos vyplenil r. 170 př. n. l. Jeruzalém a jeho
chrám. Zabil přitom tisíce lidí a další zotročil (1Mak 1:20–
42; 2Mak 5:1–23). Jeho zpupnost neznala mezí (1Mak
1:24–25; sr. Da 7:28; 8:9).
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29V určený čas vytáhne znovu na jih, ale toto tažení nedopadne jako to
předešlé. 30Postaví se mu totiž středomořské loďstvo, takže se bude muset
zkroušeně vrátit. Svůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvě a při svém
návratu odmění ty, kteří svatou smlouvu opustili. 31Jeho vojska obsadí a znesvětí chrámovou pevnost, zruší každodenní oběť a vztyčí tam otřesnou
ohavnost. 32Svou úlisností svede ty, kdo porušují smlouvu; lidé znající svého
Boha se mu ale statečně vzepřou.
33Moudří lidé budou přinášet poučení mnohým, po jistou dobu však
budou padat mečem, budou upalováni, zatýkáni a okrádáni. 34V té době
se jim dostane nepatrné pomoci, neboť se k nim připojí mnoho pokrytců.
35I někteří z moudrých zakolísají, aby byli tříbeni, čištěni a běleni až do
konce, který přijde v určený čas.
36Onen král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a zveličí nade
všechny bohy. Povede neslýchané řeči proti Bohu bohů a bude se mu dařit,
dokud se nezavrší čas hněvu, neboť se musí naplnit, co bylo rozhodnuto.
37Nebude uznávat boha svých otců ani Miláčka žen, ani žádného jiného
boha nebude uznávat, protože nade všechny zveličí sám sebe. 38Na místě
Nejmocnějšího Boha bude ctít boha, kterého jeho otcové neznali; bude ho
ctít zlatem, stříbrem, drahokamy a klenoty. 39S tímto cizím bohem ovládne
nejmocnější pevnost. Ty, kdo jej uznají, zahrne poctami, svěří jim moc nad
mnohými a za odměnu jim rozdělí zem.“

Poslední bitva
40„V posledním čase na něj zaútočí jižní král, ale severní král se proti němu
vyřítí s vozy, jezdci a mohutným loďstvem. Jako povodeň vtrhne do mnoha
zemí, 41až přijde i do Nádherné země. Mnohé národy tehdy padnou, ale
některé se z jeho moci zachrání: Edom, Moáb a přední z Amonců. 42Zmocní

11:30
Gn 10:4; Nu 24:24
Jr 2:10
11:31
Da 8:11–13; 9:27;
12:11
Mt 24:15
Mk 13:14
11:32
Da 11:21,34
Mi 5:7–9
Za 9:13–16; 10:3–6
11:33
Mt 24:9; J 16:2
Žd 11:36–38
11:34
Da 11:21,32
Mt 7:15
Ř 16:18
11:35
Dt 8:16; Př 17:3
Da 12:10; Za 13:9
J 15:2

11:43
2Le 12:3
Ez 30:4–5
Na 3:9
11:45
Iz 65:25; 66:20
Da 9:16,20
12:1
Jr 30:7
Mk 13:19
Zj 16:18
12:2
Iz 26:19
Ez 37:12–14
J 5:28–29
12:3
Iz 53:11
12:4
Iz 8:16
Zj 22:10

11:36
Dt 10:17; Ž 136:2
Iz 10:25; 14:13; 26:20
Da 2:47; 5:20;
7:8,11; 8:11;
9:27; 11:3
2Te 2:4
Zj 13:5–6

Vytrvej až do konce
„V tom čase povstane Michael,
veliký kníže a tvého lidu ochránce.
Čas soužení tehdy nastane,
jaké dosud nebylo od chvíle,
kdy se stali národem.
V tom čase bude tvůj lid zachráněn –
každý, kdo je zapsán ve knize.
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Tehdy se probudí mnozí,
kdo v prachu země spí.
Jedni k věčnému životu,
jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu.
Moudří budou zářit jasem oblohy;
ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí,
budou jak hvězdy navždy, navěky!

4Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední
čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste.“

11:40
Iz 5:28; Jr 4:13
Da 11:27,35; 12:4,9
11:41
Jr 48:47; 49:6

od Antiocha Epifana k postavě Antikrista přesahující historický rámec (viz pozn. u 7:8).
11:36 Antiochos se považoval za rovného Bohu (2Mak
9:8–10), Bůh ho však nepostihl, dokud se nezavršil čas
hněvu. • se musí naplnit, co bylo rozhodnuto: Antiocha
náhle postihla bolestivá choroba a r. 163 př. n. l. zemřel
v perských horách (viz 8:25; 1Mak 6:8–16; 2Mak 9:5–10,
28).
11:37–38 Nebude uznávat boha svých otců: Antiochos
Epifanés opustil syrské bohy a začal uctívat bohy řecké.
• Miláček žen mohl být Adonis, Dionýsos nebo některé
kanaánské či egyptské božstvo plodnosti. • jiného boha
nebude uznávat: Antiochos Epifanés si nechal skládat
božské pocty (viz pozn. u 8:23–25), nicméně sám uctíval
i jiné bohy. Řada vykladačů zde proto vidí předpověď
budoucího Božího nepřítele (viz „malý roh“ v k. 7 a „vůdce“
v 9:26). Tuto postavu označuje NZ jako „bezbožníka“ (2Te
2:3–12), „Antikrista“ (1J 2:18) či „šelmu“ (Zj 11–20).
11:39 za odměnu: nebo za určitý výtěžek.
11:40–45 Většina komentátorů se domnívá, že tyto verše
popisují poslední čas dějin světa (sr. Mk 13:14; 2Te 2:3–
12; Zj 19:19–21). Pasáž shrnuje kariéru Antiocha Epifana,
nemáme však žádný historický záznam o událostech, které
jsou zde vylíčeny. Antiochos představoval vzor budoucích
vládců, kteří se staví proti Bohu bohů.
11:40 Není znám žádný jižní ani severní král, kteří by se
takto zachovali.
11:41 Nádherná země: Izrael (sr. 8:9; 11:16) je opět cílem
útoku zlého krále. • Edom, Moáb a Amon byly národy
obklopující starověký Izrael a Judsko.

se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout. 43Ovládne zlaté a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta, podmaní si Libyjce i Habešany.
44Vtom ho však vylekají zprávy z východu a ze severu. S velikou zuřivostí
vyrazí, aby pobil a vyhladil mnohé. 45Svůj hlavní stan postaví mezi mořem
a Nádhernou svatou horou. Tam potká svůj konec a nebude mu pomoci.“

3

Vzkříšení (12:1–3,13)
Jb 19:25–27

11:29–35 Antiochos Epifanés vytáhl znovu na jih: tedy do
Egypta (viz Polybios, Dějiny 29.1). • středomořské loďstvo
(dosl. lodi z Kitim) patřilo Římanům. Římský generál
Popilius Laenas nakreslil do písku kruh a přiměl Antiocha,
aby si do něj stoupl. Antiochos nesměl z kruhu vystoupit,
dokud se nerozhodl, zda se vrátí domů nebo bude čelit
válce s Římem. Antiochos se římské flotily obával, a tak
se … zkroušeně vrátil. Svůj hněv a ponížení si pak vylil na
Židech, lidu svaté smlouvy. V r. 167 př. n. l. napadl Jeruzalém a odměnil ty, kdo přešli na jeho stranu. Znesvětil oltář
(viz 8:9–14,23–25), zastavil oběti, vztyčil v chrámu sochu
řeckého boha Dia a trestal a zabíjel každého, kdo odmítl
svatou smlouvu opustit (sr. 9:27; viz 1Mak 1:62–64; sr.
Mt 24:15).
11:31 otřesná ohavnost: viz pozn. k 9:27.
11:32–35 Moudří jsou ti, kdo znají svého Boha a jeho
zákony a řídí se jimi, i když jsou obklopeni nepřátelstvím
a zradou. Mnozí tehdy pro svoji věrnost Bohu a jeho zákonům zemřeli mučednickou smrtí (1Mak 1:60–63; 7:17;
2Mak 6–7).
11:34 Nepatrná pomoc přišla, když hrstka věrných pod
vedením kněze Matatiáše a později jeho syna Judy Makabejského zahájila celonárodní vzpouru proti Antiochovi
(viz 1Mak 2–4). Ten ji nemohl potlačit, protože byl právě
vázán jinde. V r. 164 př. n. l., tři roky po znesvěcení chrámu,
Makabejští znovu ovládli Jeruzalém, odstranili otřesnou
ohavnost (sochu Dia), očistili oltář a obnovili každodenní
oběti (8:11, 1Mak 4:36–59). Na připomenutí této události
se slaví svátek Chanuka (viz J 10:22).
11:36–39 Někteří vykladači vidí v těchto verších přechod

DANIEL 12:4
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Mt 27:50–53;
28:1–20
1K 15:1–58
Zj 20:1–15

Kniha Daniel jasně učí, že mrtví budou vzkříšeni (12:1–3). V samém závěru knihy je Danielovi osobně řečeno, že vstane při vzkříšení (12:13).
Vzkříšení nebude pro každého stejné. Vstanou dvě odlišné skupiny lidí: jedna k novému
životu, druhá k zahanbení. Rozdíl mezi oběma skupinami je jak morální, tak duchovní. Vzkříšení odhalí pravou povahu každého člověka. Každý člověk bude muset Nejvyššímu složit
účty z toho, jak žil.
První skupina zakusí novou existenci, nazývanou „věčný život“. Tento výraz se v SZ
vyskytuje pouze zde. Týká se spíše kvality života než jeho délky. Skutečně moudří lidé
znají Boha, zakoušejí ho a mají k němu vztah. Moudrosti a zbožnosti učí i druhé (11:33).
Jsou Bohem tříbeni a pročišťováni. Mravní ohodnocení této první skupiny vzkříšených je
vyjádřeno obraty „budou zářit jasem oblohy“ a „budou navěky jako hvězdy“.
Druhá skupina zakusí místo věčného života věčnou hanbu. Tito lidé se morálně ani
duchovně neobnovili. O těchto dvou skupinách z Danielova vidění mluví podrobněji nz kniha
Zjevení (viz Zj 20:4–6,11–15).
Boží lid bude nakonec osvobozen od samotné smrti – nejen od králů, ohně či lvů. Věčný
život nad smrtí vítězí. Jména vzkříšených jsou zapsána v Knize pravdy (sr. 10:21; Zj 20:12)
a Odvěký je při posledním soudu přijme do svého království (7:9–10,26–27; sr. Zj 20:6).

11:43 Habešany: hebrejsky Kúšijce; tj. Etiopany.
11:45 Nádherná svatá hora tj. hora Sion, symbolicky
též Jeruzalém a chrám – místo, které si Bůh vybral, aby
na něm přebývalo jeho jméno. • moře: míněno nejspíše
Středozemní moře.
12:1–7 V tom čase, tedy na konci dějin, zachrání
Bůh svůj lid a porazí všechny nepřátele – dokonce
i smrt.
12:1 Michael byl anděl ochránce Izraele (sr. 10:13,21;
Ju 1:9; Zj 12:7). • veliký kníže: tj. vojevůdce nebeských
zástupů. • zapsán ve knize: Zřejmě jde o Knihu pravdy
(10:21; sr. 7:10; Fp 4:3; Zj 3:5; 20:12,15; 21:27). • bude

… zachráněn: Všechny předcházející případy záchrany
Božího lidu v knize Daniel (např. 3:28; 6:28) byly předznamenáním konečného vyvrcholení dějin spásy – vzkříšení
z mrtvých (12:2–3).
12:2 Věčný život je protipólem veškeré hanby (sr. Gn 2:25;
3:7).
12:3 Moudří znají svého Boha (sr. 11:32–35). • zářit:
světlo je častá biblická metafora pro život, čistotu, spravedlnost a slávu.
12:4 Daniel měl svěřená slova zachovat v tajnosti (sr.
7:28; 8:26). Budou odhalena v patřičnou, Bohem stanovenou dobu, v poslední čas.

DANIEL 12:5
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5Já Daniel jsem pak spatřil další dva muže – jeden stál na tomto břehu řeky
a druhý na protějším. 6Ten se zeptal muže oděného plátnem, stojícího nad
hladinou řeky: „Jak dlouho to potrvá? Kdy už ty hrůzy skončí?“
7Tehdy ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: „Po času a časech
a polovině času, až se dovrší útlak svatého lidu, tehdy toto vše skončí.“
8Já jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl. Proto jsem se zeptal: „Jak to
všechno dopadne, můj pane?“
9„Musíš jít, Danieli,“ odpověděl mi. „Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. 10Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé
budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí. Moudří však porozumějí. 11Od
zrušení každodenní oběti a vztyčení otřesné ohavnosti uplyne 1290 dnů.
12Blaze tomu, kdo trpělivě přečká 1335 dnů.
13Ty však vytrvej až do konce. Potom odpočineš, ale v poslední den vstaneš,
abys přijal odplatu.“

12:5 na břehu řeky: míněn Tigris (10:4). • další dva muži:
svědkové potvrzující hodnověrnost Božího zaslíbení (viz
Nu 35:30; Dt 19:15).
12:7 času a časech a polovině času: viz pozn. 7:24–25.
Bůh určuje čas pro všechny věci a řídí běh pozemských
i nebeských událostí. • Útlak svatého lidu byl součástí
Božího úmyslu tříbit svůj lid (12:10).
12:8–10 Bůh si nechal pro sebe, kdy a jak přesně to
všechno dopadne. Daniel se konce nedožije (12:13). Jeho
úkolem je vytrvat ve víře do konce života. • čištěni, běleni
a tříbeni: Bůh využije časy útlaku a hrůzy k upevnění
mravního a duchovního charakteru svého lidu (sr. 11:35).
• K moudrosti patří porozumění Božím cestám a tomu
odpovídající jednání. Zlí lidé … neporozumí a zůstanou zlí,
i když jim bude odhaleno toto vidění.
12:11–12 otřesné ohavnosti: doslova ohavnosti zpusto-

12:6
Za 1:12–13
Mk 13:4
12:7
L 21:24
Zj 10:5–7; 12:14
12:10
Zj 22:11
12:11
Da 9:27; 11:31
Mt 24:15
Mk 13:14
12:12
Iz 30:18
12:13
Ž 16:5
Zj 14:13

šení; viz 8:13–14,23–26; 11:29–35. Viz pozn. k 9:27
• Až nastanou události posledních časů, musí je Boží lid
trpělivě přečkat. • 1290 dnů … 1335 dnů: Podle některých interpretů se tyto časové údaje vztahují ke konkrétním událostem za vlády Antiocha Epifana. Jiní je pokládají
za čistě symbolické. Číslo 1290 odpovídá 43 lunárním měsícům po 30 dnech, což je tři a půl roku (sr. pozn. u 7:25).
To by mohlo představovat poslední polovinu posledního
„týdne“ (9:27). Číslo 1335 by mohlo prostě znamenat
45 dnů navíc při čekání do konce. Ti, kdo vytrvají po celou
dobu a ještě chvíli navíc, uvidí, jak se Bůh svého lidu
zastane.
12:13 Daniel zemře dříve, než se všechna tato vidění naplní. Dostává však zaslíbení, že vstane z mrtvých. Termín
poslední den označuje vyvrcholení dějin, čas vzkříšení
(12:1–3) a ustanovení věčného Božího království.
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