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Matouš 24:15 → Daniel 11:31 (12:11) 

Jednoduchá souvislost pro badatele proroctví 

Anthony Buzzard 

V záznamech o Ježíšově učení je uvedeno, že pouze jednou použil Danielovo jméno, ačkoli založil své učení 

o Božím království na Danielovi 2:44, 7:14, 18, 22, 27 a odvozuje své oblíbené označení sebe – Syn člověka 

– z Daniela 7:13. Když Ježíš hovořil o Danielovi jménem, byl uprostřed dlouhé rozmluvy o znameních před-

cházejících konec věku a jeho příchod, aby zřídil budoucí Království na zemi. Odkaz na Daniela se nalézá 

v Matoušovi 24:15. Ježíš právě prohlásil, že „toto evangelium o Království“ bude veřejně oznamováno po 

celém světě a že to bude jednoznačné svědectví, že konec věku není daleko (Mat 24:14). Pak řekl:  

Když tedy uvidíte ohavnost zpustošení, o níž mluvil Daniel, prorok, stojící na svatém místě (ať čtenář 

pochopí), pak ať ti, kteří jsou v Judsku, uprchnou do hor (Mat 24:15-16).  

Podstatná souvislost přehlížena 

Zvláštní je, že Ježíšovy jednoduché pokyny byly často přehlíženy. Měla by existovat jen malá potíž s vysle-

dováním ohavnosti zpustošení v Danielových proroctvích. Pokud hledáme přesný výraz používaný Ježíšem 

– ohavnost zpustošení – najdeme jej v Danielovi 11:31 a 12:11. V Danielovi 9:27 se přesný výraz „ohavnost 

zpustošení“ neobjevuje, ale existuje zřejmý odkaz na tutéž událost, v níž zlý vladař „provozuje zpustošení“ 

na „křídle ohavností“. Tato druhá pasáž je jasně spojena s událostí popsanou v Danielovi 11:31 a 12:11. 

Ježíš nás odkazuje na tuto mimořádnou epizodu, která signalizuje konec věku. 

Konečný zlý tyran 

Daniel 11:31 a 12:11 nám udává přesný pojem použitý Ježíšem v Matoušovi 24:15 (citováno výše). Poučil 

nás, jak zjistit, co je míněno ohavností zpustošení, tím, že se vrátíme k popisu, který podal Daniel. V Danie-

lovi 11:31 se ocitáme uprostřed podrobné předpovědi (část dlouhého vidění začínajícího v Dan 11:2) o Králi 

severu (tedy ne římská mocnost), jehož kariéra začíná v Danielovi 11:21. Je představen jako „opovrženíhod-

ný člověk“, který se pozvedá k moci pomocí vychytralých způsobů (v. 21) a vzepře se „proti smlouvě“ (v. 

28). Pak „v určený čas“ (tj. „konce“, v. 27) je mu určeno, aby se vrátil „a přišel na jih“ (v. 29). Ve verši 31 

„povstávají z něj síly, znesvětí pevnost svatyně a odstraní pravidelnou oběť. A ty postaví ohavnost zpusto-

šení.“ 

Kapitola pokračuje popisem toho samého zlého Krále severu. Pavel nám říká, že není nikým jiným než „člo-

věkem hříchu“, konečnou antikristovskou postavou, kterou Ježíš zničí při svém příchodu ve slávě (2 Tes 2: 

8): 

A Král [severu] bude činit, jak se mu líbí; a vyvýší se a zvelebí nad každého boha a bude mluvit obludné 

věci proti Bohu bohů a bude se mu dařit, dokud nebude rozhořčení dokončeno; neboť to, co je určeno, 

bude provedeno (Dan. 11:36, citováno Pavlem ve 2 Tes 2:3-4). 

Z Pavlova použití Daniela 11:36 vidíme, že poslední Král severu, který založí ohavnost zpustošení (Dan 11: 

31), je „antikristem“ ze 2. Tes. 2:3-4. Tento zlý král „přichází ke svému konci“ v době vzkříšení (Dan 11:45, 

12:1-2). Vzkříšení mrtvých nastává v úzkém spojení s hroznou dobou soužení. (Ježíš cituje Dan 12:1 v Mat 

24:21.) 

Další kriticky důležité informace o ohavnosti zpustošení je poskytnuta Danielem 12:11. V tomto verši nám 

anděl udává přesný časový rámec pro konečnou činnost Krále severu: 

Od doby, kdy je zrušena pravidelná oběť a ustavena ohavnost zpustošení, bude 1290 dnů (Dan 12:11). 
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Je důležité si všimnout, že tento dodatečný údaj je uveden v dovětku k dlouhému vidění, které začalo v Dani-

elovi 11:2 a pokračovalo až k 12:4. Celému vidění předchází dlouhá přípravná část v Danielově kapitole 10. 

V Danielovi 10:14 je nám konkrétně řečeno, že vidění 11:2-12:4 (s dalšími chronologickými údaji, které 

následují v Dan 12:6-13) se týká „toho, co se stane s tvým lidem v posledních dnech, neboť vidění přináleží 

dnům ještě budoucím“. 

Daniel 12:11 (citován výše) nám dává jasné vyjádření o délce doby mezi vystoupením ohavnosti zpustošení 

a koncem věku, kdy „všechny tyto věci budou dokončeny“ (Dan 12:7). Od okamžiku, kdy je zřízena ohav-

nost zpustošení až do konce, bude asi 3½ roku. Ta skutečnost je znovu uvedena v Danielovi 12:7. Bude to 

„čas, časy a půl času“, během nichž bude svatý lid „tříštěn“. Na konci tohoto období „budou všechny tyto 

věci ukončeny“.  

Shrnutí našich zjištění 

1. Ježíš nás v Matoušovi 24:15 školí, abychom vyhledali Danielovy informace o ohavnosti zpustošení. 

2. Tuto ohavnost zpustošení nacházíme v Danielovi 11:31 a 12:11 (s jiným velmi podobným odkazem v 

Dan 9:27). Má být umístěna do chrámu a oběti mají být zastaveny (Dan 11:31; 12:11). Ježíš mluví o tom, 

že ohavnost je umístěna na svaté místo (Matouš 24:15). Jeho informace jsou odvozeny z Daniela 11:31. 

Marek dodává zajímavou dodatečnou skutečnost, že ohavností je člověk – stojí tam, kde by ON neměl 

(Marek 13:14, viz New English Bible, atd.). 

3. Dovětek k Danielovu vidění v 11. kapitole vysvětluje, že má uplynout 1290 dnů od výskytu ohavnosti v 

chrámu až do konce věku (Dan. 12:6, 7, 8, 11). 

4. Ježíš považuje umístění ohavnosti za spuštění hrozné doby soužení (Mat 24:15, 21), po které se okamžitě 

vrátí (Mat 24:29-31). 

5. Z Daniela 11:31 a 12:11 se dozvídáme, že Král severu, vládce ze Sýrie nebo Iráku (předznamenaný v ději-

nách Antiochem Epifanem z 2. století před n.l.), zasáhne do obnoveného obětního systému v chrámu a bude 

pronásledovat svaté asi 3½ roku. 

6. Časové období pro konečné soužení je stanoveno prohlášením anděla (pod přísahou, Dan 12:7): Bude 

existovat 1290 dnů od ustavení ohavnosti zpustošení až do konce. V tomto okamžiku budou všechny tyto 

věci (včetně soužení a vzkříšení, Dan 12:1-2) dokončeny (Dan 12:7). 

Ježíš i Pavel četli Daniela 11:21 a násl. jako předpověď tyranského panovníka konce věku, kterému je urče-

no, aby byl zničen při Ježíšově návratu. Nepovažují proroctví splněné v dějinách, poněvadž odhalující anděl 

klade činnost konečného vládce do období 3½ roku od konce. Tento vladař povstvá z oblasti severně od 

Izraele (v biblických termínech to naznačuje Asýrii, tj. moderní Irák nebo Sýrii). Bude pronásledovat Boží 

lid během strašného období asi 3½ roku. Čas smrti posledního tyrana (Dan.11: 45) se shoduje se soužením 

a vzkříšením (Dan. 12:1-2). 

Touto informací je předložena výzva systémům proroctví, které omezují soužení na rok 70 n.l. Po příchodu 

Ježíše v moci požehná slavné Mesiášovo království zemi trvalým mírem a bezpečím. 




