
Daniel – vzor pro poslední generaci 
 
Daniel sice nebyl Ježíšem, je ale rozhodně jednou z nejpozoruhodnějších postav starého zákona. Mít 
jeho charakterové vlastnosti bude nutné pro generaci, která prožije události těsně před druhým 
příchodem Ježíše Krista. 
Je jedním ze třech mužů, kteří se používají pro ilustraci věrnosti poslední generace v knize Ezechiel. 
 
Ezechiel 14:12–20  12Dostal jsem slovo Hospodinovo: 13„Synu člověčí! Kdyby nějaká země proti 
mně zhřešila a byla by mi nevěrná, vztáhl bych na ni ruku a odřízl ji od chleba, poslal bych na ni 
hlad a vyhladil z ní lidi i dobytek, 14pak i kdyby v ní byli tito tři muži: Noe, Daniel a Job, zachránili 
by svou spravedlností pouze sami sebe, praví Panovník Hospodin. 15Kdybych na tu zemi přivedl 
dravou zvěř, aby ji hubila, až by z ní byla jen pustina, kterou by kvůli zvěři nikdo nechodil, 16pak – 
jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin – i kdyby v ní byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani 
vlastní syny nebo dcery. Zachránili by pouze sami sebe, ale z té země by byla pustina. 17Kdybych na 
tu zemi přivedl meč a nechal ho tou zemí procházet, takže bych z ní vyhladil lidi i dobytek, 18pak – 
jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin – i kdyby v ní byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani 
vlastní syny a dcery. Zachránili by pouze sami sebe. 19Kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni 
svůj hněv až do krve, takže bych z ní vyhladil lidi i dobytek, 20pak – jakože jsem živ, praví Panovník  
Hospodin – i kdyby v ní byli Noe, Daniel a Job, nemohli by zachránit ani vlastního syna nebo dceru. 
Zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe. 
 
V knize Ezechiel 28. kapitole se moudrost Týrského krále, který je zástupným symbolem pro 
skutečného krále Týru Lucifera, ironicky porovnává s moudrostí proroka Daniela. 
 
Ezechiel 28:1–3  1 Dostal jsem slovo Hospodinovo: 2 „Synu člověčí, řekni vládci Týru: Tak praví 
Panovník Hospodin – Ve svojí pýše říkáš si: ‚Já jsem bůh! Zaujímám božský trůn uprostřed moří.‘ 
Přitom jsi člověk, žádný bůh, i když si myslíš, jak jsi božský. 3 Zřejmě jsi moudřejší než Daniel a 
žádné tajemství ti není záhadné. 
 
V Matoušově evangeliu kapitole 24 dokonce Ježíš doporučuje číst a porozumět knize Daniel. 
 
Matouš 24:15–16 15„Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel 
(kdo čte, rozuměj), 16 tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. 
 
Daniel je jediným spravedlivým mužem ve Starém zákoně, o němž nemáme žádný záznam, že by 
někdy jednal špatně. 
Dokonce i jeho nepřátelé na královském dvoře museli přiznat, že na něm nemohli najít chybu kromě 
toho, že úzkostlivě dodržoval Boží zákon. 
 
Daniel 6:5–6  5 Vezíři a satrapové se proto snažili najít na Danielově vládní službě nějakou chybu. 
Nemohli ale žádnou chybu ani nedbalost najít, protože byl spolehlivý a žádného pochybení ani 
nedbalosti se nedopustil. 6 Nakonec si ti muži řekli: „Na toho Daniela nikdy nic nenajdeme, leda by 
se to týkalo jeho náboženství.“ 
 
Znali ho natolik dobře, že věděli, že na něm ani v budoucnosti nenajdou nic, co by mohli zneužít pro 
svoje cíle. 
Daniel žil morálně čistým životem v prostředí plném korupce a hříchů. Nikdy neudělal žádný 
kompromis, i kdyby ho to mělo stát život. Světlo jeho charakteru zářilo před lidmi, kteří mohli vidět, 
jak jeho dobré skutky oslavují jeho Otce v nebesích. 



Přesto že dokázal interpretovat vize a sny, bral osobní studium Bible vážně. Když chtěl pochopit 
Boží pravdy postil a modlil se. Studoval spisy svého současníka proroka Jeremiáše. 
 
Daniel 9:1–2  1V prvním roce Darjaveše, syna Ahasverova (původem Méda), jenž byl ustanoven 
vládcem babylonského království 2nuže v prvním roce jeho vlády jsem já Daniel porozuměl z knih, 
že podle Hospodinova slova k proroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát let. 
 
Daniel se dokonce snažil zachránit životy zlých mudrců krále Nabuchodonozora. Byl mírným 
člověkem, který si vybral ty nejlepší kamarády a společně s nimi reprezentoval Pána nebes na 
Babylonském královském dvoře. 
 
Daniel 2:17–18  17Potom se Daniel vrátil domů a celou věc pověděl svým přátelům Chananiášovi, 
Mišaelovi a Azariášovi: 18Ať prosí Boha nebes o slitování ohledně toho tajemství, aby Daniel a jeho 
přátelé nebyli popraveni s ostatními babylonskými mudrci. 
 
Daniel se nebál sdělit nepříjemnou pravdu přímým a laskavým způsobem. 
 
Daniel 4:16  Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo na mysl, ho děsilo. 
Král ho však vyzval: „Neboj se, Baltazare, toho snu ani jeho výkladu.“ Baltazar odpověděl: „Kéž by 
ten sen, můj pane, byl o tvých nepřátelích a jeho výklad o tvých odpůrcích! 
 
V jiné situaci zase věděl, kdy je nutné odmítnout vyznamenání a mluvit bez slitování. 
 
Daniel 5:22–23  22 Ale ty, jeho syn Belšasar, ses v srdci nepokořil, přestože jsi to všechno věděl.  
23Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal sis přinést nádoby z jeho chrámu a popíjel jsi z nich 
se svými velmoži, manželkami a konkubínami. Oslavoval jsi bohy ze stříbra, zlata, bronzu, železa, 
dřeva i kamene, kteří nevidí, neslyší ani nic nevědí – ale Bohu, který má v moci každý tvůj dech a 
každý tvůj krok, jemu jsi slávu nevzdal! 
 
Daniel nikdy nezapomněl myslet na dobro svých duchovních přátel, když ho prozřetelnost umístila 
na nejvyšší místo v království. 
 
Daniel 2:49  Na Danielovu žádost pak správou babylonské provincie pověřil Šadracha, Mešacha a 
Abednega. Sám Daniel ovšem zůstával na královském dvoře. 
 
Daniel žil životem úzkého přátelského vztahu se svým Stvořitelem. Pilně studoval Boží slovo, aby 
ještě lépe dokázal pochopit Boží vůli. Modlil a postil se za hříchy Izraele, kterých se sám nedopustil. 
Daniel byl jedním ze tří osob, o kterých je známo, že rozmlouvali s Gabrielem. Byl podle svědectví 
tohoto anděla Bohu, “ velmi milý. “ 
Dalo by se o něm říci ještě velmi mnoho. Na sklonku jeho života v kapitole dvanácté je psáno. 
 
Daniel 12:13  Ty však vytrvej až do konce. Potom odpočineš, ale v poslední den vstaneš, abys přijal 
odplatu.“ 
 
Daniel nám ukazuje, jakým způsobem máme žít v době konce, těsně před druhým příchodem Ježíše 
Krista, zatímco Babylon kolem nás zdánlivě prosperuje. 
 


