Studium
Očištění Svatyně Jan 12:13-17

J

ežíš byl viditelně zarmoucený, když vstoupil na chrámové nádvoří a prohlédl si

ten zmatek. Na všech stranách viděl ohrady plné obětních zvířat a slyšel křičet
prodavače, jak smlouvají s přicházejícími poutníky o nejvyšší cenu. Vrkání holubic,
bečení ovcí a bučení volů se mísilo s pachy z chlévů a vytvářelo koncert zmatku.
Tento chaos nikdy nebyl Božím plánem. Když Šalomoun stavěl první chrám v
Jeruzalémě, panovala v něm taková úcta k Božímu domu, že při jeho stavbě nebylo
slyšet ani zvuk kladiva. Všechny kameny a desky byly předem nařezány jinde, pak
přivezeny na místo stavby chrámu a v tichosti složeny (1 Královská 6:7).
Ježíš našel několik provazů, které se používaly ke spoutání ovcí, a svázal je do
malého biče. Pak Boží Syn zvolal hlasem jako polnice: „Odneste to odsud! Nedělejte
z domu mého Otce tržiště!“ Jan 2:16. „Je psáno: ‚Můj dům bude nazýván domem
modlitby,‘ ale vy jste z něj udělali ‚doupě lupičů‘!“ Matouš 21:13. Přecházel od
jednoho stánku ke druhému, vypouštěl zvířata a převracel stoly směnárníků.
Vyděšení kupci, kteří vycítili, že se ocitli v přítomnosti všemohoucího, utekli z
chrámového nádvoří, aniž by se ohlédli. Ježíš si ze všeho nejvíc přál, aby lidé měli
jasnou představu o lásce a čistotě jeho nebeského Otce. Proto mu rvalo srdce, když
viděl, jak se svatý chrám mění v bleší trh. O mnoho let dříve prorok Daniel
předpověděl další dobu, kdy bude chrám znesvěcen, Boží pravda překroucena a
jeho lid utlačován. A Hospodin znovu přijde, aby svou svatyni očistil.

Po přečtení daného biblického textu vyplň vynechaná místa.

1. Daniel měl úžasné vidění, ve kterém viděl berana se dvěma
rohy (Daniel 8:1-4). Koho tento beran představuje?
Daniel 8:20 Ten dvourohý beran, jehož jsi viděl, jsou králové _____________ a
_____________.

2. Dále Daniel viděl kozla s velkým rohem mezi očima. Co to
znamená?
Daniel 8:21-22 Ten bradatý kozel je král _____________ a veliký roh mezi jeho očima je
_____________ král. To, že se zlomil a místo něj povstaly čtyři jiné, znamená, že z jeho
národa povstanou _____________ království, ale ne s jeho silou.
POZNÁMKA: Kozel představuje Řecko a velký roh je symbolem jeho prvního vládce
Alexandra Velikého. Čtyři rohy představují čtyři generály, kteří se zmocnili části říše, když
Alexandr zemřel.

3. Z jednoho ze čtyř rohů pak vyrůstá malý roh. Jakou velmoc
tento „malý roh“ představoval?
Skutky 18:2 Císař Klaudius totiž nařídil, že všichni Židé musí opustit _____________.
POZNÁMKA: „Malý roh“, který pronásledoval Boží lid, pošlapával svaté věci a postavil se
proti Ježíši, představoval Řím – pohanský i papežský. Řím je jediná mocnost, která povstala
po Řecku a stala se nesmírně velkou.

4. Danielovi bylo řečeno, že tento malý roh znesvětí svatyni. Jak
dlouho bude trvat, než bude očištěna?

Perské říši. Dekret byl vydán v sedmém roce vlády krále Artaxérxese, který začal vládnout v
roce 464 př.n.l. (Ezdráš 7:7). Artaxérxův dekret z roku 457 př.n.l. jako jediný specifikoval
obnovu a znovuvybudování Jeruzaléma.

Daniel 8:14 „Bude to _____________ večerů a jiter,“ odpověděl mu. „Pak bude svatyně
znovu obnovena.“

8. Anděl řekl, že když napočítáte 69 týdnů od roku 457 př. n. l.,
dojdete k Mesiáši vůdci. Stalo se tak?

POZNÁMKA: Toto období 2 300 dní je nejdelším časovým proroctvím v Bibli, ale počátek je
uveden až v následující kapitole – v Danielovi 9:25.

5. Jak Daniel reagoval, když viděl, že mocnost malého rohu
pronásleduje Boží lid a zatemňuje pravdu?
Daniel 8:27 Já Daniel jsem tehdy klesl vyčerpáním a dlouhé dny jsem _____________ … I
nadále jsem však byl tím viděním otřesen a nemohl je _____________.
POZNÁMKA: Daniel byl tak hluboce zarmoucen tím, co mělo postihnout Boží lid, že omdlel
a nějakou dobu byl nemocný. Ale zpočátku ani Daniel, ani jeho přátelé nechápali část vidění
o 2 300 dnech.

6. V další kapitole anděl proroctví vysvětluje podrobněji. Jak
dlouhé bylo časové období, které předtím nebylo ve vidění
popsáno?
Daniel 9:24 _____________ _____________ je lhůta určená tvému lidu i svatému městu, …
aby se zpečetilo prorocké vidění a pomazán byl Nejsvětější ze svatých.
POZNÁMKA: Několik let po Danielově vidění o 2300 dnech k němu rychle přiletěl nebeský
anděl, aby mu pomohl porozumět. Anděl také rozšířil vidění o 70 prorockých týdnů, které
byly „určeny“ neboli přiděleny Židům a městu Jeruzalému. Bůh dával svému vyvolenému
národu další šanci – 490letou příležitost k naplnění jeho záměru představit světu Mesiáše
(Daniel 9:23-24).

7. Z čeho vycházela proroctví o 2 300 dnech a 70 týdnech?
Daniel 9:25 A proto věz a rozuměj: Od vydání nařízení, aby byl _____________
_____________, až k Mesiáši vůdci sedmero týdnů uplyne a šedesát dva týdny.
POZNÁMKA: Anděl řekl Danielovi, aby začal počítat proroctví o 2 300 dnech a 70 týdnech
od vydání nařízení o obnově a znovuvybudování Jeruzaléma. Boží lid byl v té době v zajetí v

Skutky 10:37-38 Sami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo to v Galileji, po křtu, který
kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh _____________ Duchem svatým a mocí.
POZNÁMKA: Ano, bylo to tak. Je to fantastický zázrak. Stovky let předtím, než byl Ježíš
pomazán Duchem svatým, byla tato událost předpovězena v proroctví! „Mesiáš“ je
hebrejský výraz pro „pomazaného“ a slovo „Kristus“ je řecký ekvivalent. Lukáš 3:21-22 říká,
že k tomuto zvláštnímu pomazání Duchem svatým došlo při jeho křtu. Toto je klíč. V
biblických proroctvích se jeden prorocký den rovná jednomu doslovnému roku (Numeri
14:34; Ezechiel 4:6; Lukáš 13:32). Když k roku 457 př. n. l. přičteme 69 týdnů neboli 483
prorockých dnů (69 x 7 = 483), dostaneme se k roku 27 n. l.
483 let + 457 počáteční datum = 26 n.l.
Nyní musíme připočítat 1 rok pro období 1 př.n.l. – 1 n.l. (nebyl žádný rok 0)
26 n.l. + 1 = 27 n.l.

Ježíš začal svou službu jako Mesiáš po svém křtu v roce 27 n. l., přesně 483 let po vydání
dekretu v roce 457 př. n. l. Proto Ježíš po svém křtu začal kázat, že „Čas se naplnil – Boží
království je blízko.“ Marek 1:15. Byl mluvil o časovém proroctví v Danielovi 9:25.

9. Co se mělo v proroctví odehrát dále?
Daniel 9:26-27 Až dvaašedesát týdnů uplyne, Mesiáš bude _____________ a
_____________. …On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. Až pak ten týden
dojde _____________, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví,
než ničitele zachvátí konec mu určený.“
POZNÁMKA: Další proroctví předpovídá, že Ježíš bude „opuštěn“ neboli ukřižován
uprostřed posledního týdne proroctví 70 týdnů. Počítáme-li tři a půl roku od jeho pomazání
na podzim roku 27 n. l., dostaneme se na jaro roku 31 n. l., tedy přesně do doby, kdy byl
Ježíš ukřižován. V době, kdy zemřel, byla chrámová opona roztržena shora dolů na dvě části
(Matouš 27:50-51), což naznačuje, že Ježíš svou smrtí jako Beránek Boží způsobil, že obětní
systém přestal existovat. Přečtěte si prosím níže uvedenou časovou osu:

Římanům 2:28-29 Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně … Skutečným _____________
je ten, kdo je jím v nitru a má srdce _____________ Duchem, ne literou.
POZNÁMKA: Od roku 34 n. l., kdy došlo ke kamenování Štěpána (Sk 7:58-59), již nebyl
fyzický židovský národ jediným Bohem vyvoleným národem. Protože se soustavně vzpíral
Božímu plánu, izraelský národ již není ústředním bodem proroctví o konci světa. Nyní jsou
jeho vyvoleným národem všichni, kdo přijali Ježíše, a zaslíbení, která Bůh dal fyzickému
Izraeli, se nyní vztahují i na duchovní Izrael (Římanům 9:6-8).

10. Jaké skupině lidí měli učedníci kázat jako první podle
Ježíšových slov?
Matouš 10:5–6 Těchto dvanáct Ježíš vyslal s těmito pokyny: „Nechoďte na cestu pohanů,
nevstupujte do města Samaritánů, ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu
_____________.
POZNÁMKA: Ježíš trval na tom, aby jeho učedníci kázali nejprve Židům, protože jim zbývalo
ještě tři a půl roku z jejich 490leté možnosti přijmout a zvěstovat Mesiáše. Proroctví v
Danielovi 9:27 říká, že Ježíš potvrdí smlouvu neboli velký plán spasení s mnohými po dobu
jednoho prorockého týdne (sedm doslovných let). Ježíš byl však ukřižován uprostřed tohoto
posledního týdne určeného vyvolenému národu, jak by tedy mohl smlouvu s nimi potvrdit
po své smrti? Odpověď najdeme v listu Židům: „Jak bychom tedy unikli my, kdybychom
opomíjeli takovéto spasení? Na počátku je zvěstoval sám Pán a nám je potvrdili ti, kteří jej
slýchali“ (Židům 3:3). Ježíšovi učedníci kázali Židům oněch posledních tři a půl roku, dokud
národ oficiálně neodmítl poselství evangelia v roce 34 n. l., kdy byl veřejně ukamenován
spravedlivý jáhen Štěpán. (Viz dodatek „Sporný týden“.)

13. Co se podle anděla, který mluvil s Danielem, stane na konci
2 300 let?
Daniel 8:14 „Bude to 2 300 večerů a jiter,“ odpověděl mu. „Pak bude _____________ znovu
_____________.“
POZNÁMKA: V roce 34 n. l. zbývalo do konce proroctví o 2 300 dnech 1 810 let. (Všimněte
si dat v diagramu níže.) Připočtením 1 810 let k roku 34 n. l. se dostáváme k podzimu roku
1844. Anděl řekl, že v té době bude nebeská svatyně očištěna. (Pozemská svatyně byla
zničena v roce 70 n. l.) Ježíš, náš nebeský velekněz (Židům 4:14-16; 8:1-5), začal v roce 1844
odstraňovat z nebeské svatyně záznamy o hříchu (Zjevení 20:12; Skutky 3:19-21). Tato první
fáze soudu se nazývá předadventní soud, protože se odehrává před Ježíšovým druhým
příchodem.

11. Jaké varování dal Ježíš svému vyvolenému lidu?
Matouš 21:43 Proto vám říkám, že Boží království vám bude _____________ a bude
_____________ lidu, který ponese jeho ovoce.
POZNÁMKA: Ježíš dal jasně najevo, že výjimečné postavení bude židovskému národu
odebráno, pokud bude lid i nadále odmítat Mesiáše.

14. Čí případy se posuzují v rámci předadventního soudu?
1 Petr 4:17 Přišel čas soudu a první na řadě je _____________ _____________.

12. Jaký je tedy ten druhý „národ“, o němž Ježíš mluví v
Matoušovi 21:43 a který se stane jeho vyvoleným národem?
Galatským 3:29 A když jste _____________, jste símě Abrahamovo a _____________ podle
zaslíbení.

POZNÁMKA: Tato první fáze soudu se týká pouze těch, kteří se prohlašují za Boží děti.

15. Co se bude v této první fázi soudu zkoumat?
A. Zjevení 20:12 Mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch _____________,
totiž podle svých skutků.
B. Kazatel 12:14 Bůh bude soudit vše, co se _____________, i to skryté, ať už to bylo
dobré anebo zlé.
C. Jakub 2:12 Proto mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle
_____________ _____________.
POZNÁMKA: Důkazy při soudu pocházejí z knih uchovávaných v nebi, které obsahují
všechny podrobnosti o životě člověka (viz také Žalm 56:8). Desatero, Boží zákon, je při soudu
jeho měřítkem (Zjevení 22:14).

16. Je Bůh na soudu mým žalobcem?
Zjevení 12:9–10 a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný _____________a _____________,
… byl svržen… Byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí _____________ před
Bohem.
POZNÁMKA: Ne! Satan je váš jediný žalobce. Někteří křesťané si bohužel myslí, že se Ježíš
snaží přesvědčit Otce, aby nás při soudu ušetřil, ale Ježíš řekl: „Sám Otec vás totiž miluje“ Jan
16:27

17. Musím při předadventním soudu stát sám?
A. Ježíš je náš přímluvce. (1. Jan 2:1)
B. Ježíš je náš soudce. (Jan 5:22)
C. Ježíš je náš věrný a pravý svědek. (Zjevení 3:14)
POZNÁMKA: Naštěstí ne. Při soudu je Ježíš advokátem křesťana, soudcem a svědkem.
Pokud žijete pro Ježíše, nemůžete prohrát (Římanům 8:1; Koloským 1:12-14)!
Tvá odpověď
Ježíš slibuje, že jako Tvůj obhájce u soudu Tvůj případ vyhraje. Odevzdáš mu svůj život ještě
dnes?
ODPOVĚĎ: _____________

Dodatek
Tato část obsahuje doplňující informace pro další studium

Sporný týden
Někteří bibličtí učenci oddělují poslední týden (neboli sedm doslovných let) ze 490letého
proroctví uvedeného v Danielovi a vztahují jej na Antikristovo působení na konci času a
sedmileté soužení. Tato teorie nemá v Bibli žádnou oporu. Zopakujme si několik faktů:

A. Proroctví o 490 letech je souvislé časové období, stejně jako bylo 70 let vyhnanství Božího
lidu zmíněných v Danielovi 9:2.
B. Výchozím bodem pro posledních sedm let proroctví byl Ježíšův křest (27 n. l.). Proto začal
kázat: „Čas se naplnil.“ Marek 1:15.
C. V okamžiku své smrti na kříži, na jaře roku 31 n. l., Ježíš zvolal: „Dokonáno jest.“ Spasitel
se zde jasně odkazoval na předpovědi své smrti uvedené v 9. kapitole Daniela. Jde o tyto
předpovědi:

1. „Mesiáš“ bude „opuštěn“ neboli ukřižován (verš 26).
2. On učiní „obětem i darům konec“ tím, že zemře za všechny jako pravý Beránek Boží (verš
27; 1. Kor. 5:7; 15:3).
3. Bude „očištěna … nepravost“ (verš 24).
Jeho časově přesný příchod jako ohlášeného Mesiáše potvrdil, že všechna data ohledně
proroctví o 490 a 2 300 letech jsou bezchybné a úplné.

