
                       Úvodník pro 1. čtvrtletí sobotní školy roku 2020

     Začíná nám nový rok 2020 a zároveň i nové první čtvrtletí ve kterém budeme v Průvodci 
studiem Bible studovat velmi zajímavou knihu „DANIEL“. 

     Prorocká kniha Daniel má pro dnešní dobu velmi aktuální poselství. Takže se těším, že 
společně budeme uvažovat právě nad touto knihou na kterou odkazoval i Ježíš u Mt.24,15                
a Mk.13,14. 

Název - význam jména knihy a zároveň osoby: Bůh je můj soudce

Autor a doba napsání: Daniel knihu napsal kolem 530 př. Kr. v Babylonii. Daniel se narodil 
kolem r. 623/2. Působil jako státník a prorok v l. 603-530 př. Kr.

Na dobu napsání knihy Daniel jsou zásadně dva náhledy:                                                               
1. buď byla napsána v době perské, r. 530 př. Kr. Tzv. Perská téze. Toto je stanovisko naší církve     
2. nebo byla napsána po působení Antiocha IV. Epifana, neznámým autorem žijícím v době 
    makabejského povstání v 2.st. př. Kr. Tzv. Makabejská téze. 
 
Historické pozadí: Daniel je odveden jako zajatec (pocházející z královské krve, žijící                    
v Jeruzalémě nebo na venkově), do Babylónu r. 605 př.Kr.. Právě nastoupil na trůn Nebúkadnesar 
II. (605-562 př.Kr.) nejmocnější panovník Novobabylónské říše; který je nejlépe historicky 
doložený panovník starověku.  

Obsah:                                                                                                                                                    
A     1. -  6. kapitola – šest příběhů 
1. Zajetí a studim v Babylóně, věrnost Bohu, v otázce životosprávy a studia.                                      
2. Nebúkadnesar má sen o soše, Daniel jej vysvětlí - Bůh nastínil světové dějiny až po 2.př.J.Krista. 
3. Nebúkadnesar, zlatá socha, tři mládenci se odmítají poklonit, v peci ohnivé je zachránil Boží Syn 
4. Nebuúkadnesar má sen, podťatý strom, král je nemocný 7 let, vrací  se na trůn a chválí Boha.       
5. Belšasar hoduje, používá nádoby z Jeruzal. chrámu, ruka píšící tajemný nápis, král tu noc zahyne 
6. Daniel se modlí oproti zákazu, v jámě lvů, Boží zásah, smrt nepřátel, nařízení krále Darjaveše.
                                                                                                                                                                
B     7. - 12. kapitola – prorocká část
7. Daniel má sen o šelmách a o malém rohu, soud, 2. příchod Ježíše Krista.
8. Daniel má sen - beran, kozel, malý roh, pror. o 2300 v.r. (457 př.Kr.-1844 po Kr.) očištění svatyně
9. Danielova modlitba, výklad pror. o 490 letech (457 př. Kr.-34 po Kr.), spasení pro židovský  
    národ, křest a smrt Mesiáše (27. a 31 po Kr.)                                                                                     
10-12. kap. - zápas mezi dobrem a zlem, perští králové, řečtí králové, pohanský a papežský Řím,  
    soužení,  2. příchod Ježíše Krista.

Teologie: 
Kniha Daniel řeší otázku „Velkého sporu“ mezi Kristem a satanem, a to v různých etapách               
v průběhu dějin, začínaje Babylónským královstvím a končící 2. příchodem Ježíše Krista s Božím 
královstvím. Tyto myšlenky se nacházejí jak v příbězích, tak v jednotlivých proroctvích této knihy.
Bůh je pánem dějin světa, je soudcem, zastáncem Božího lidu;On také nastolí Boží věčné království
                                                                                                                                                                
Datování kapitol: chronologické pořadí kapitol v knize:                                                                  
  1.kap. rok 605 př. Kr.              Daniel 18 let  (4T 570)        Nebúkadnesar II. 605-562 př. Kr.
  2.kap.        603                                     20                            Nebúkadnesar II.
  3.kap.        594 jaro                              29                            Nebúkadnesar II.



  4.kap. sen 570, vl. nemoc 569-562      53,54-61                 Nebúkadnesar II.
  7.kap.        550/49                                73                            Belšasar                550/49-539 
  8.kap.        548/7                                  76                            Belšasar                       
  5.kap.        539 říjen                             84                            Belšasar
  6.kap.        538                                     85                            Darjavéš Médský  539/8  
  9.kap.        538/7                                  86                            Darjavéš Médský
10.kap.        536/5                                  87                            Kýros II. veliký     539-530
11.kap.        536/5                                  87                            Kýros II.
12.kap.        536/5                                  88                            Kýros II. 

Knihu napsal Daniel když měl kolem 93 let.

Dan.12,1. Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a bude čas 
ssoužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času; toho, pravím, času vysvobozen bude lid 
tvůj, kdožkoli nalezen bude zapsaný v knize.

Dan.2,44. Za dnů pak těch králů vzbudí Bůh nebeský království, kteréž na věky nebude 
zkaženo, a království to na žádného jiného nespadne, ale ono potře a konec učiní všechněm těm 
královstvím, samo pak státi bude na věky. 

     Ať Vás studium knihy Daniel v tomto novém prvním čtvrtletí 2020 duchovně obohatí, a posílí 
Vaši víru a důvěru v Boha. Nechť se nám všem stane náš Spasitel a Vykupitel ještě bližší.

     Pán Vás všechny provázej svým požehnáním po celý rok 2020. 

Br. Zdeněk Soviš


