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Izaiáš byl prorokem za vlády králů 
Uziáše, Jotama, Achasa a Ezechiáše 

(přibližně 760-700 před Kristem). Bůh 
promluvil skrze Izaiáše slovy: „Syny 

jsem vychoval a pečoval o ně, ale oni 
se proti mně vzepřeli. I vůl zná svého 

hospodáře, mne však Izrael nezná. 
Jste hříšný pronárod, lid obtížený 

nepravostí, potomstvo zlovolníků…”

Po Elíšovi přišel Izaiáš, Jeremiáš, Ámos a 
další proroci, které Hospodin povolal, aby 

nabádali lid k pokání a životu bez hříchu. Bůh 
promlouval jejich ústy a jejich rukou zapsal 

mnohá proroctví o věcech budoucích. 

„Pokud přestanete páchat zlo, pomůžete 
utlačovanému, dopomůžete k spravedlnosti 
sirotkovi a ujmete se vdovy, budu se o vás 
starat a uzdravím vaše rány. Pokud se však 
ode mne odvrátíte, zahynete mečem. Vaše 

země bude zpustošena a vaše města vypálena 
ohněm. Vaše syny odvedou do paláce 

babylónského, kde se stanou kleštěnci.”

Jeremiáš byl prorokem za vlády králů Joziáše, Joakima 
a Sedechiáše (přibližně 630 – 590 před Kristem). Řekl: 

„Toto praví Hospodin: Hle, předkládám vám cestu 
života a cestu smrti. Kdo bude sídlit v tomto městě, 
zemře mečem, hladem a morem. Kdo však vyjde a 

skloní se před Kaldejskými, kteří vás obléhají, zůstane 
naživu jako otrok v babylónském zajetí. Neboť jsem 

obrátil svou tvář k tomuto městu ve zlém. Bude vydáno 
do rukou babylónského krále a ten je spálí ohněm.”

Izaiáš 1:2-4, 7, 16, 20, 39:7; Jeremiáš 21:8-10
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Hospodin promluvil skrze 
Jeremiáše, řka: „Sám budu proti 
vám bojovat napřaženou rukou a 

pevnou paží, s hněvem, 
rozhořčením  a velkým rozlícením. 

Obyvatele tohoto města, lidi i 
dobytek, raním těžkým morem
     a zemřou. Po moru, meči a  

hladu je vydám do rukou 
Nabukadnesara, krále 

babylónského, do rukou jejich 
nepřátel, do rukou těch, kdo jim 
ukládají o život. Ten je pobije 
ostřím meče, bez lítosti, bez 

soucitu, bez slitování.  Můj hněv 
je jako oheň, který nelze uhasit. 
Budete odvedeni jako otroci do 
babylónského království, kde 

budete pobiti mečem. Mnoho z 
vás tam zemře a bude pohřbeno.”

Jeremiáš 20:4-6; 21:5-10, 12
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Ámos byl prorokem za vlády králů 
Uziáše a Jaroboáma (přibližně 765 

– 750 před Kristem). Hospodin 
promluvil skrze Ámose, řka:„Vaše 
manželky jsou jako krávy, které 
nařizují manželům – dávej, ať 
hodujeme. S poroučením vašim 
manželům je konec. Vytáhnou 
vás na hácích do babylónského 
zajetí, kde se stanete otroky.” 

„Povalujete se na drahých pohovkách a jíte 
vybraná jídla. Posloucháte hudbu a opíjíte se 

vínem. Zadupáváte spravedlnost do prachu země, 
přehlížíte chudé, utlačujete spravedlivé, přijímáte 

úplatky a odmítáte právo nuzným. Vysadili jste 
skvělé vinice, avšak víno z nich budou pít vaši 

nepřátelé. Vaše obrana bude poražena a budete 
odvedeni jako otroci do cizí země.” 

Hospodin praví: „ Zničím 
oltáře bethelské a domy 
zimní zaniknou s domy 

letními. Utiskujete nuzné, 
berete úplatky a křivdíte 
ubožákům. Odepřel jsem 

vám hojnost dešťů, seslal na 
vás mor a nemoce, a přece 
jste se ke mně neobrátili. 
Zasadili jste vinice, víno z 
nich však pít nebudete.” 

Mami, mám 
hlad.

Amos 4-6
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753 před Kristem Ozeáš byl prorokem za vlády 
králů Uziáše, Ezechiáše, 

Jotama a Achasa (přibližně 
785-725 před Kristem). 

Předpověděl:„Izrael padne 
mečem, jejich pacholátka 

budou rozdrcena a těhotné 
ženy rozpolceny.”

„Přijde den, kdy Hospodin 
odpustí Izraeli jejich 

hříchy a zamiluje si jej. 
Izrael rozkvete jako lilie, 
ve své velebnosti bude 

podoben olivě a jeho vůně 
bude jako vůně Libanonu.”

„Budete roztroušeni po 
celém světě, národy vás 
budou utlačovat, zabaví 
vám veškerý majetek a 

nenajdete místo k 
odpočinku.”

Všechno nám 
vzali. Proč nás 
nenechají být?

Za tohle dostanu pěknou 
sumu peněz. Nejsem rád, 
že odcházejí. Židé jsou 
dobrými obchodníky. Mami, kde 

budeme bydlet?

Tady je napsáno, že 
do tří dnů musíme 

opustit zemi. 

Podle této vyhlášky 
musejí všichni Židé opustit 
zemi a nesmějí si s sebou 

vzít žádný majetek.

Tuhle krávu jsem 
vždy chtěl.

Izrael odmítl Boží Zákon, proto byl 
roztroušen po celém světě a nenašel 

pokoje, dokud se nenavrátil do 
země zaslíbené jejich otcům.

Izaiáš 10:21; 35; 51:11; Jeremiáš 30:11; Ezechiel 17:21; Joel 3:2; Ozeáš 13:16; 14:1-6

AUKCE
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„Celá země Izraele se stane troskami a 
lid bude sloužit babylónskému králi po 

sedmdesát let. Až uplyne sedmdesát 
let, ztrestám Babylón za jejich skutky. 
Přivedu hrstku věrných zpět do země, 

kterou znovu obnovím.” „Jeruzalém bude tak 
zpustošený, že bude 
rozorán jako pole.”

Toto proroctví se vyplnilo.  
Jeruzalém byl skutečně 

zorán nepřáteli jako pole. 
V posledních dnech však 
bude Hospodinův dům  

znovu vystavěn a národy 
k němu budou proudit.

Prorok Micheáš, který žil v letech 
750 -686 před Kristem, prorokoval:

„Mnohé národy půjdou a budou říkat: „Pojďte, 
vystupme na Hospodinovu horu, do domu Boha 

Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my 
budeme chodit po jeho stezkách.” Ze Siónu vyjde 

Zákon a z Jeruzaléma Slovo Hospodinovo.”

„On bude soudit mnohé národy, 
ztrestá mocné pronárody, i ty 

nejvzdálenější. A překují své meče 
na radlice, svá kopí v srpy. Národ 
nepozdvihne meč proti národu, 

nebudou se více učit boji. Každý 
bude sedět pod svým vinným keřem 
a pod svým fíkovníkem a nikdo ho 

nevyděsí. Tak promluvila ústa 
Hospodina zástupů.”

„A my budeme chodit ve jménu Hospodina, 
našeho Boha, navěky věků.  V ten den, řekl 

Hospodin, shromáždím zapuzené a učiním z nich 
mocný národ. A Hospodin bude nad ním kralovat 

na hoře Sionu od nynějška až na věky.” 

Jeremiáš 25: 11-12; Micheáš 3:12, 4:1-7
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JEREMIÁŠ PROROKOVAL:

Král Sedechiáš činil to, co je zlé v očích 
Hospodina. Nezemře však mečem, 

zemře pokojně. Bude oslepen a odveden 
se svým lidem do Babylóna, kde 

zůstane po 70 let až do dne své smrti. 

Až uplyne 70 let, Babylón bude dobyt 
armádou ze severu. Pouze hrstka 
věrných se navrátí zpět do země a 

vybuduje město a chrám Hospodinův.

Po Božím soudu jim Hospodin 
odpustí  jejich hříchy a 

Jeruzalém bude znovu obydlen 
po mnoho generací.

Vezmi si tuto knihu do 
Babylóna a předčítej 
ji lidu. Dej jim vědět, 
co vše musí překonat, 
než se navrátí zpět do 

země zaslíbené.

Obnovím Davidův trůn a Izraelský 
lid se navrátí zpět do země zaslíbené, 

kterou jim dávám do vlastnictví.

Ezechiel prorokoval: 
„Poznají, že Hospodin je 
Bůh, až je rozptýlí mezi 

pronárody a opět přivede 
zpět do země zaslíbené.”

„Bůh slíbil Abrahamovi, že jeho 
potomstvo zdědí zemi zaslíbenou 

navěky a svůj slib dodrží. Lidé jsou 
však hříšní a proto je Bůh vydá do 
otroctví v cizích zemích, kde budou 
uctívat cizí bohy.  Nakonec se však 
navrátí zpět do země zaslíbené.”

Jeremiáš 34:3, 39:7, 51:60-61, 52:11 (627-586 před Kristem); Joel 3:20-21; Amos 9:11-15; Ezechiel 12:15-16
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„Také Egypt bude podroben 
Babylóňanům a po 40 let bude 

zpustošen. Po návratu z babylónského 
zajetí Egyptská země již nikdy nenabude 

dřívější slávy a moci, ale přetrvá až do 
konce světa. Egypt spolu s Asýrií 

uzavřou s Izraelem mírovou smlouvu tří 
národů a já Hospodin jim požehnám.” 

„Filistinští (Pelištejci) budou vypleněni a 
nikdo z nich nepřežije. Také Azot, Akaron a 
Ammon budou vyhlazeny. Idumea(Edóm) 
bude vymýcen a zpustošen. Týrus zničen, 

jeho kameny, dříví a prach svrženy do vod. 
Stane se holou skálou, místem, kde se suší 

sítě, nikdy už nebude vystavěn.”

„Persie (Irán), Turecko, 
Etiopie a Lýbie přetrvají až 

do konce světa. Pokusí se 
obsadit Izrael, zemřou však 
na úpatí izraelských hor.”

Mnohá proroctví z Bible se do detailu vyplnila. 
Města a národy, kterým byl prorokován zánik, 

byla vyhlazena a vymýcena. Národy, které mají 
přetrvat až do konce světa, jsou stále mezi námi.

Ezechiel kapitola 25, 26:15-19, 29:12-16, 30:1-8; Jeremiáš 25:15-26
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Jak bylo prorokováno, 
Babylón zajal Izrael v 
roce 605 před Kristem. 

Na 5000 Izraelců bylo odvedeno do 
Babylóna jako váleční zajatci. Byli vybráni 

pouze mladí a vzdělaní muži v naději, že 
budou sloužit královskému paláci. Mezi 
nimi byl mladý Izraelec jménem Daniel, 

který dodržoval Boží přikázání a 
poslouchal Hospodina, Boha Abrahama. 

Ó Hospodine, 
trestáš nás za hříchy 

našich otců. Pomoz nám 
dodržovat Zákon i v 

této cizí zemi.

I přesto, že byl Daniel zajatcem v cizí zemi, 
rozhodl se, že zůstane věrný Hospodinu, 

svému Bohu. Velitelé dvořanů si všimli, že 
je vždy dobře naladěn, a proto chtěli, aby 

pobýval spolu s ostatními učenci a 
vzdělanci přímo u královského dvora.

Vzdáváme ti díky 
Hospodine, Bože 

nebes a celého světa, 
za tento chléb, který 

nám dáváš.

Babylónskému králi  
Nabukadnesarovi se 

zdál podivný sen. 

Co znamená můj sen? 
Jsem si jist, že byl seslán 
od bohů, aby mi ukázal 

budoucnost.

Pokládáte se za moudré 
a tvrdíte, že vám bohové ukazují 

věci, které se stanou v 
budoucnosti. Řekněte mi tedy 

ten sen a jeho výklad.

Jak ti můžeme 
vyložit sen, když 
nevíme, co se ti 

zdálo? To dokáží 
jen bohové.

Daniel 1:2-7, 17-21, 2:1-11
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Věděl jsem, že jste lháři a 
podvodníci. Bohové s vámi 

nemluví. Nechám vás i s vašimi 
rodinami zahubit a vaše domy 

srovnám se zemí.

Je mi to líto, Danieli, ale král 
nedůvěřuje svým mudrcům a na jeho 

příkaz budou všichni babylónští 
mudrci zítra zabiti.

Jenom Hospodin dokáže 
oznámit sen, který se králi zdál 

a vyložit jeho význam. Rád 
bych teď byl sám a modlil se k 
Hospodinu. Popros krále, aby 

mi dal určitou dobu na 
odhalení toho snu.

Hospodine, Bože 
nebes a všeho 

tvorstva, prosím tě, 
sděl mi, co se stane v 

posledních dnech. 
Není jiného Boha než 

Hospodina.

Rychle mě 
odveď ke králi!

Jestliže 
neoznámíš králi 
ten sen, na místě 

mě zabije.

Ty, králi, jsi král 
králů. Bůh nebes ti 
dal království, moc, 

sílu a slávu. Hospodin 
ti dal poznat, co se 
stane v posledních 

dnech.

Jediný opravdový 
Bůh, Stvořitel tohoto 

světa a nebes mi 
odhalil tvůj sen.

Nemarni zbytečně můj 
čas. Jsi schopen oznámit 

mi ten sen nebo ne?

Daniel 2:12-30

Vyslechni mě, 
Danieli….
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Králi, viděl jsi jakousi 
velikou sochu, která 

představuje tvoje království 
a tři další království, která 

povstanou po tvém.

Je to pravda! 
Nikomu jsem ten 
sen neřekl! Tvůj 

bůh je jediný 
opravdový Bůh!

Ty jsi ta zlatá hlava, král 
všech králů. Před tím, než jsi 

dobyl Judské království, 
varovali nás naši proroci, že 

se nás Hospodin chystá 
potrestat za naše hříchy a že 

nás vydá do tvých rukou. 
Díky Hospodinu se staneš 

mocným panovníkem.

Hruď té sochy je 
ze stříbra a představuje 

království Médské a 
Perské. Ti po tvé smrti 

dobyjí Babylón a budou 
mu vládnout.

Po hlavě z ryzího zlata a hrudi ze 
stříbra jsi viděl břicho z mědi. Měděné 

království je třetím královstvím a 
pochází z Řecka. Povstane po Persii a 

bude mít moc nad celou zemí.

Čtvrté království se bude od 
předchozích lišit. Jeho nohy budou ze 
železa, které rozdrtí a roztříští mnohé 

národy. Prsty nohou, které jsou 
částečně ze železa a z hlíny znázorňují, 
že království bude rozdělené na deset 

částí a bude slabé.

Daniel 2:31-33, 39-43
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Viděl jsi, jak se 
bez zásahu lidských 
rukou utrhl kámen a 

udeřil do nohou sochy 
a rázem je rozdrtil. 

Ten kámen 
je Boží Syn, 
který nastolí 
království, 
které bude 

trvat na věky.

Na konci věků budou všichni 
mrtví vykříšeni a souzeni. Ti, 

kteří konali zlo, budou 
zahanbeni a vrženi do ohnivého 

jezera a ti, kteří činili dobro, 
budou žít navěky.

Daniel žil na královském dvoře 68 let. Během 
té doby vyložil mnoho snů a událostí, které se 

stanou v budoucnosti. Král Nabukadnesar  
zemřel a trůnu se ujal jeho syn Balsazar.

Když král Balsazar pořádal jednoho dne 
hodokvas, objevila se na zdi ruka, která psala. 
Povolali Daniela, aby sdělil výklad záhadného 

písma. Bůh mu dal dar písmo rozluštit.

Ó králi, zhřešil jsi proti 
Hospodinu.  Dnes v noci se vyplní 
slova proroků a tvé královsví bude 

dáno Médským a Perským.

Proroci předpověděli, že nepřítel 
vstoupí do Babylóna branami, které 

přivádí vodu. Také předpověděli, 
že Babylóňané budou příliš opilí, 

aby si toho všimli. Historie 
dokazuje, že se tak skutečně stalo.

Jsem přesvědčen, že tvá 
slova jsou od Boha. Jak jinak bys 
mohl popsat můj sen tak přesně? 
Učiním tě nejvyšším správcem 
všech babylónských mudrců. 

Kazetel 12:13-14; Izaiáš 9:6-7, 45:1; Daniel 2:34-35, 44-48, 5:1-29; Zjevení S. Jana 20:11-21:5
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Když byl Babylón dobyt Médy a Peršany, objevil Daniel 
knihu, kterou napsal prorok Jeremiáš, a dočetl se v ní, že 

Jeruzalém bude sloužit králi babylónskému po 70 let.  

Až se dovrší 70 let, hrstka věrných se navrátí zpět do 
Jeruzaléma, který znovu  vybuduje a postaví zde Hospodinův  

chrám. Dále se dočetl, že již před 200 lety prorok Izaiáš 
předpověděl jméno krále, který je propustí ze zajetí.

Už 69 let jsme v zajetí….
zbývá nám pouhý jeden rok. Cyrus 
slouží Hospodinu a koná Jeho vůli. 

Dovolí, abychom se navrátili do země 
zaslíbené! Chvála Hospodinu, 

Bohu na nebesích! 

Hospodin splnil, co slíbil 
Abrahamovi. Tato země nám byla dána 

do věčného vlastnictví. Bůh varoval naše 
praotce, že když se od něj odvrátíme a budeme 

sloužit cizím bohům, vydá nás do otroctví 
v cizích zemích. Také však slíbil, že na nás 

nezapomene a své slovo dodržel. Jsme 
zpátky v zemi zaslíbené a budeme 

Hospodina poslouchat.

Všechno musíme 
naplánovat. Nejdříve 

vystavíme hradby 
města a poté chrám 

Hospodina.

Chvála Hospodinu, 
Bohu Abrahamovu, 

který nás přivedl zpět do 
země zaslíbené. 

Hospodine, uč nás kráčet 
po Tvých cestách.

Přinesl jsem čistou vodu. 
Pusťme se do stavby.

Izaiáš 44:28; Daniel 9:1-2; Jeremiáš 25:11-12, 29:10

Jak bylo předpovězeno, 52 000 Izraelců 
se navrátilo zpět do země a Hospodinův 

chrám byl znovu vybudován.
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DANIEL BYL PŘÍLIŠ STARÝ NA TO, ABY PODNIKL CESTU ZPĚT DO ZEMĚ ZASLÍBENÉ. JAKO 
KRÁLŮV PORADCE POBÝVAL V BABYLÓNĚ, NA DVOŘE MÉDO-PERSKÉHO KRÁLOVSTVÍ. 
DANIEL SPATŘIL MNOHÁ VIDĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BUDOUCNOSTI  I UDÁLOSTI POSLEDNÍCH 
DNŮ. V JEDNOM ZE SNŮ VIDĚL ŽELEZNÉ ZVÍŘE. ANDĚL MU SDĚLIL VÝKLAD TOHO SNU.

Daniel 7:17-28; Ev. S.Matouše 24:4-25

Bůh ti dává vědět, co se stane v 
posledních dnech. Odhalil králi Nabukadnesarovi, 

že povstanou čtyři království, z nichž dvě již zanikla. 
Po Médo-perské říši, která vládne nyní, povstane říše 
Řecká. Snadno a rychle dobude své moci, kterou však 

stejně rychle i ztratí. Říše bude rozdělena na čtyři 
království, která budou mezi sebou bojovat až 

zůstanou pouze dvě. Tato dvě království budou po 
dlouhá léta bojovat o moc a vládu a poté budou 

dobyta čtvrtým královstvím, které bude 
jako toto železné zvíře.  

Čtvrté království bude silné jako železo, 
odlišné od ostatních a mimořádně strašné a mocné. 

Pozře celou zemi a v posledních dnech bude rozděleno 
na deset národů. Poté povstane muž, který bude šířit mír. 

Ten muž je posledním rohem, který vyrostl na hlavě zvířete. 
V posledních dnech bude podlézat a slibovat mír, jen aby 

mohl později dobýt a ničit. Na svatém místě v 
Jeruzalémském chrámě postaví “znesvěcující ohavnost”, 

která zabrání konání obětních rituálů. Tehdy 
nastane na celé zemi velké soužení, 

spravedliví však budou spaseni.
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Danieli, Hospodin ti dává znát, co se stane v budoucnosti. Uplyne 483 let 
mezi obdržením desatera přikázání a vystavěním svatého chrámu. Poté bude 

Mesiáš zabit, aby zaplatil za hříchy lidí a chrám bude znovu zničen.

Bůh řekl Adamovi a Evě, že ten, který zničí zlo, vzejde z lůna ženy.  Noemu 
řekl, že Mesiáš vzejde z rodu Šéma. Abrahamovi řekl, že slíbený Spasitel 

vzejde z potomků jeho syna Izáka. Izákovi řekl, že vzejde z rodu jeho syna 
Jákoba a Jákobovi řekl, že Mesiáš vzejde z rodu Judy.

Proroctví dojde naplnění a Mesiáš bude pomazaný. Hříchy lidu budou 
očištěny a lidé obdrží věčnou spravedlnost.

Jak Daniel zapsal, Mesiáš vstoupil do Jeruzaléma přesně v den, kdy uplynulo 
předpovězených 483 let.

Bůh promluvil ústy mnohých proroků o životě slíbeného Spasitele. Bylo 
předpovězeno, že pochází z věčnosti, že se narodí panně v městě Betlémě, 
bude prostého původu, skromný a pojede na oslu. Hospodin ho obdaruje 

Duchem svatým, aby vyhlásil soud národům, kterým bude světlem .Všem 
lidem na zemi přinese spásu. Jako Mesiáš bude trpět a jeho vyvolený lid jej 
odmítne; zemře s probodnutýma rukama a nohama. Obnažený bude viset na 
kříži a žíznit, místo vody však dostane ocet. Zemře uprostřed dvou zlodějů a 

jeho tělo bude uloženo do hrobky bohatého muže.

Genesis 49:9-10; Žalm 22, 53; Izaiáš 7, 9:1-2, 42:1, 49:6, 53; Daniel 9:25-26;  Micheáš 5:2; Zachariáš 9:9; Ev. S. 
Matouše 24:1-2; Židům 2:9
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DANIELOVO PROROCTVÍ O ČTYŘECH ŘÍŠÍCH SE DO 
DETAILU VYPLNILO. V ROCE 330 PŘED KRISTEM  ZAPOČAL 
ALEXANDR VELIKÝ Z ŘECKA SEDMILETOU VÁLKU, V NÍŽ 

DOBYL VĚTŠINU TEHDY ZNÁMÉHO SVĚTA, VČETNĚ MÉDO-
PERSKÉ ŘÍŠE. ŘECKÁ ŘÍŠE VLÁDLA AŽ DO ROKU 167 PŘED 

KRISTEM, KDY SE MOCI UJALA ČTVRTÁ ŘÍŠE – ŘÍŠE ŘÍMSKÁ.

ŘÍM, KTERÝ BYL V NABUKADNESAROVĚ SNU ZOBRAZEN 
JAKO ŽELEZNÉ NOHY A PRSTY A V DANIELOVĚ SNU JAKO 
ŽELEZNÉ ZVÍŘE, SE ROZRŮSTAL A NABÝVAL MOCI – JAK 

PROROCI PŘEDPOVĚDĚLI. V PÁTEM STOLETÍ PŘED 
KRISTEM  VLÁDNUL NAD IZRAELEM ŽELEZNOU RUKOU.
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