
DANIEL 9. kap. – Klíč k 2300 aneb příchod Mesiáše  

Odpověď na otázku Da 8,13: „Jak dlouho? Až do kdy?“ 
Dekrety o vyjití z Babylona: Kýrův 537; Dáriův 519; Artaxerxův 457 př.n.l. – až 
tento uznal plnou nezávislost Židů (občanskou i náboženskou) 

Danielova zástupná kající modlitba (sedmá a poslední; r. 538 př. n. l.) – půst a 
žíněné roucho: symbolika sebezmaření, smrti – jsem ničím. Děje se zde to, k 
čemu později vyzýval Jan Křtitel – čiňte pokání Mk 1,3.4 i Ježíš Mk 1,14.15 

Tak jako v Da 6,11 i zde (v. 18) je centrem jeho pozornosti chrám, zpustošený 
lid a město. Bůh na tuto prosbu odpovídá a řeší problém chrámu, lidu i města. 

Vyslyšená modlitba: s odpovědí přichází stejný anděl Gabriel, který vysvětluje 
předchozí vidění (V.20 ještě během modlitby) 

Lhůta pro Izrael – 70 týdnů (let) tj. 490 let k obnovení města, ale i společenství 
Hra čísel:  70 let zajetí v Babyloně, ale 70 týdnů let k obnově (očištění) lidu – 
cesta pokání a návratu k Bohu. Využije ji Izrael?? Mt 18,21.22 (70x7=490) 
→Ježíšův příkaz učedníkům o zvěstování evangelia Sk 1,8 (Jeruzalém – Judsko – 
Samařsko - až na sám konec země) 
V r.34 bylo Izraeli odňato postavení Božího vyvoleného národa. Lhůta vypršela. 

Je zde předpovězen příchod Mesiáše: „až k Mesiáši uplyne 7 týdnů (49 let) a 62 
týdny“ (434 let)- verš 25; tedy r. 457 př.n.l. - (49+434)= r.27 n.l. (křest J.Kr.) 

smrt Mesiáše: Mesiáš (Pomazaný vévoda) „Utvrdí však smlouvu mnohým v 
jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou…“ 
(v.27a); tedy r.27 n.l. +½ týdne (3,5 roku) = r.31n.l. ukřižování Krista Mt 27,51 

Nová smlouva s mnohými (v.27) – smlouva stvrzená Ježíšovou smrtí Mt 26,28; 
Žd 8,8-13 

Období 2300 let v historii Božího lidu od Médo-Persie až ke ‚konci času‘ 
pokrývá mnoho událostí: 

 vláda Médo-Persie  

 povstání říší Řecka a Říma  

 obnovení města Jeruzaléma  

 příchod Mesiáše  

 Mesiášova služba a ukřižování  

 ztvrzení Nové smlouvy – (nastolení 50-tého roku milosti – Jubilejní rok; Lv 
25,8-10; 2.Par 36,18-23; Iz 61,1.2; Lk 4,16-21) 

 zničení Jeruzaléma 

 šíření evangelia pohanskému světu 

 troufalost ‚malého rohu‘ 

 příchod konce času, očištění svatyně a Boží soud 
 

SHRNUTÍ 
Přesto, že 9. kapitola se odehrává po mnoha dnech za vlády krále Darjaveše, 
původní slovo „vidění“ – „maréh“ (Da 8,26) nás ubezpečuje, že 9. kapitola 
navazuje na kapitolu 8., a tedy ji i vykládá (viz 9,23).  
Daniel porozuměl z knihy proroka Jeremiáše (25,11), že babylónské zajetí by 
mělo po 70-ti letech skončit a Jeruzalém by měl být obnoven. Zřejmě pochopil, 
že právě k obnově Jeruzaléma se váže proroctví o 2300 večerech a jitrech 
(8,14), kdy by měla být v jeho očích očištěna (znovuuvedena do provozu) 
svatyně v Jeruzalémě. Daniel by si moc přál, kdyby se už tak stalo a proto se 
modlí k Bohu, vyznává hříchy Izraele a přimlouvá se za Jeruzalém. V době této 
modlitby přichází anděl Gabriel (stejný anděl jako v předchozím vidění Da 8,16) 
a chce mu dát vysvětlení předešlého vidění (9,24-27).  
Daniel se dovídá, že oněch 2300 dnů (prorockých let Ez 4,6) začíná datem vyjití 
židovských navrátilců z babyl. zajetí (Artaxerxův příkaz r.457 př. Kr.) Od tohoto 
celku je odděleno 7+62 týdnů = 483 let k pomazanému vévodovi (tj. začátek 
veřejné činnosti J. Krista r.27 p.Kr.). Období 7 prorockých týdnů slouží skutečně 
k obnově města Jeruzaléma!  a 62 pror. týdnů k obnově izrael. lidu. Ten však 
toto období nevyužil, proto je dáno evangelium do rukou pohanů (křest 
Kornélia r.34 p. Kr.). Uprostřed posledního týdne (Ježíš) uzavře smlouvu 
s mnohými (v.27)- nabídka spásy a v polovině toho týdne zastaví oběti (smrt 
Mesiáše a naplnění SZ předobrazů – chrámová opona se roztrhla).  
Bůh Danielovi ukazuje na mnohem širší kontext událostí než jen na obnovení 
Jeruzaléma (to leží na srdci Danielovi). Proroctví směřuje na Mesiáše. Jeho 
služba je vrcholem proroctví – on nastolí Milostivé léto (Iz 61,1.2.). Po uplynutí 
tohoto proroctví (2300) v roce 1844 n.l. bude „očištěna nebeská svatyně“, tedy 
zasedne Boží soud – ústřední téma knihy Daniel (9:0 opět má moc ve svých 
rukou Bůh). Od této chvíle žije země v očekávání druhého Kristova příchodu, 
protože už není dané žádné biblické proroctví, které by bylo časově 
ohraničeno. 

 
 
Ježíšova závěrečná výzva Lk 21,31-36 


