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Úvod

Daniel, prorok konca
Prelom z devätnásteho na dvadsiate storočie naplnil celý západný svet optimizmom.
Vďaka vedeckým objavom a novým technológiám ľudstvo malo pocit, že smeruje do
zlatého veku, k budúcnosti plnej nádherných možností bez vojen, chorôb, chudoby
a hladu. Také boli aspoň očakávania.
Samozrejme, dvadsiate storočie ukázalo, že takéto nádeje sú nielen chybné, ale aj
bláznivé a naivné. To nám pomáha vysvetliť, prečo pri vstupe do dvadsiateho prvého
storočia ľudstvo neprežívalo žiadny optimizmus v súvislosti s lepšou budúcnosťou.
Z pozemského pohľadu sa svet zdá byť pomerne pochmúrnym miestom a čo je ešte
horšie, nezdá sa, že by existovalo príliš veľa vyhliadok na zlepšenie. Ľudia majú dnes
rovnaké sklony k chamtivosti, útlaku, násiliu, dobyvačnosti, zneužívaniu a sebazničeniu, ako mali v minulosti. A napriek nespochybniteľnej užitočnosti mnohých technologických vymožeností prispievajú práve tieto výdobytky k vyššie spomenutým
prejavom zla.
Nič z toho by nás nemalo prekvapiť, keď si uvedomíme, že človek je poznačený
hriechom – presne ako čítame u proroka Jeremiáša: „Nadovšetko klamlivé je srdce,
je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná?“ (Jer 17,9) A ako hovorí samotný Ježiš: „...
povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami budú hladomory
a zemetraseni.“ (Mat 24,7).
A napriek tomu, uprostred všetkého zúfalstva a nešťastia môžeme študovať knihu
Daniel, ktorá má obrovský prínos práve pre nás, ktorí žijeme v „čase konca“ (Dan 12,9).
Na týchto stránkach Svätého Písma zaznievajú mocné, logické a vieru potvrdzujúce
dôkazy nielen na posilnenie našej dôvery v Boha, ale aj viery vo všetko, čo pre nás
vykonal Ježiš Kristus na kríži a čo zasľúbil v súvislosti so svojím druhým príchodom.
Uvažujme o tom. Naprieč knihou Daniel (kapitoly 2, 7, 8 a 11) vidíme z rôznych uhlov
nasledujúcu postupnosť veľkých ríš: Babylon, Médsko-perzská ríša, Grécko, Rím
a večné Božie kráľovstvo, ktoré nastane po druhom príchode Ježiša Krista. Z nášho
dnešného pohľadu môžeme konštatovať, že doteraz všetky spomínané ríše povstali
a padli presne tak, ako to bolo predpovedané. A v prípade Ríma vidíme, že táto mocnosť povstala a v transformovanej podobe trvá aj dnes, ako to zaznamenal Daniel,
– prostredníctvom chodidiel čiastočne zo železa a čiastočne z hliny (Dan 2,33.41)
a prostredníctvom stále ešte rozdelených národov Európy a samotnej Rímskej cirkvi.
Prostredníctvom svetových dejín dostávame teda potvrdenie o spoľahlivosti a dôveryhodnosti biblického proroctva. Máme viac dôvodov na dôveru v spoľahlivosť proroctva než niekto, kto žil v čase Babylona alebo Grécka, či dokonca v prvých rokoch
existencie Rímskej ríše.
Ak by sme si predstavili časovú os tvorenú informáciami z proroctiev, tak by sme videli,
že Daniel prináša pravdivé informácie o všetkých predchádzajúcich kráľovstvách.
Máme teda dôvod dôverovať mu aj v súvislosti s jediným kráľovstvom, ktoré ešte

nepovstalo. Je ním večné Božie kráľovstvo, ktoré sa má objaviť po druhom príchode
Ježiša Krista.
Áno, kniha Daniel zostáva mocným a vieru povzbudzujúcim dokumentom aj pre
nás, adventistov, ktorí na jeho stránkach nachádzame texty dôležité pre naše učenie.
Medzi nimi má veľký význam predovšetkým verš Daniel 8,14: „Odpovedal: Až keď
prejde dvetisíc tristo večerov a rán, bude svätyňa opäť obnovená.“ Tento text súvisí
s veršami Dan 7,22.26.27, ktoré ukazujú, že po veľkom nebeskom súde, ktorý prebieha
pre dobro svätých Najvyššieho, bude ustanovené večné Božie kráľovstvo. V protiklade
k prchavým svetským ríšam bude toto kráľovstvo trvať na veky vekov.
Okrem „veľkého obrazu“ svetových dejín a vesmírnych udalostí môžeme vďaka knihe
Daniel vidieť, ako blízko je Kristus ku každému z nás osobne. Nech už ide o Nebúkadnecarov sen alebo Danielovo vyslobodenie z jamy plnej levov, kniha predstavuje
Božiu prítomnosť alebo blízkosť v živote každého z nás. Ako povedal prorok Daniel
hriešnemu kráľovi Bélšaccarovi, je to Boh, „v ktorého rukách je tvoj dych a všetky tvoje
cesty“ (Dan 5,23).
Kniha Daniel, ktorú budeme tento štvrťrok študovať, zostáva stále tým, čím bola pri jej
napísaní pred tisíckami rokov: mocným zjavením lásky a charakteru nášho Pána Ježiša
Krista.
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