DEŠIFROVANIE
DA VINCIHO KÓDU
ČASŤ 3.

NEWTONOVO VEĽKÉ JABLKO
- proroctvo o budúcnosti.

TVRDENIE: Dan Brown uvádza Sira Izáka Newtona ako predstaviteľa Sionského priorstva.
SKUTOČNOSŤ: Newton strávil 42 rokov skúmaním starých proroctiev.
Jeho záver:
„Božím plánom... bolo dať... starozákonné proroctvo... aby jeho predpoveď mohla byť po vyplnení
rozpoznaná na základe danej udalosti a jeho vlastnej prozreteľnosti... sa potom zjavila svetu. Pretože
vyplnenie predpovedaných udalostí o mnoho storočí skôr, bude presvedčivým argumentom, že svet je
riadený prozreteľnosťou.“ Poznámky o proroctvách Daniela a apokalypse sv. Jána, str. 251 - 252
Proroctvo
Daniel: židovský mudrc, ktorý prorokoval kľúčové udalosti dejín Jeruzalema a života i smrti Ježiša Krista viac
ako pred 500 rokmi pred ich naplnením.
„Preto vedz a pochop: Odvtedy, čo zaznelo slovo o návrate a vybudovaní Jeruzalema až po pomazanie
kniežaťa, uplynie sedem týždňov. Za šesťdesiatdva týždňov bude opäť vybudované námestie a priekopa.
Budú to však časy súženia. Po šesťdesiatich dvoch týždňoch bude zabitý pomazaný, a nebude ho. Mesto
a svätyňu zničí ľud kniežaťa, ktoré príde. Potopa s nimi skoncuje a až do konca vojny bude trvať
pustošenie.“
- Daniel 9,25-26 NKJV
História
539 pr. n. l.:
• Jeruzalem bol celkom zničený babylonskými vojskami.
• Daniel, mladý šľachtic, bol zajatý pri prvom obliehaní Jeruzalema (605 pr. n. l.) a odvlečený do Babylonu.
Jeho nadanie mu prinieslo postavenie v kráľovskom paláci.
• Modlí sa za svoje rodné mesto a dostáva videnie od Boha o budúcnosti tohto mesta.
Proroctvo
Predpoveď... sa naplnila
1. Jeruzalem Mnoho starovekých miest sa nikdy
bude opäť
nespamätalo zo zničujúcich vojnových
vybudovaný
dôsledkov

V r. 457 vydal kráľ Artaxerxes výnos, že sa Židia
môžu vrátiť z vyhnanstva domov a môžu si opäť
postaviť svoje vlastné mesto.

Časové obdobie zmienené v proroctve začína vydaním výnosu o obnovení Jeruzalema. K tomu došlo v r.
457 pr. n. l., kedy začalo období „siedmich týždňov a šesťdesiatich dvoch týždňov“.
(7x7) + (62x7) = 69 x 7 = 483 rokov
Obdobie 483 rokov od r. 457 pr. n. l. končí r. 27 n. l. - vtedy začal Ježíš verejne pôsobiť (Jan 4,25-26)
2. „Po uplynutí
šesťdesiatich
dvoch týždňov
bude zabitý
pomazaný
a nebude ho.“
(Daniel 9,26)

Mesiáš = Bohom zoslaný kráľ. Zabitý
= v hebrejskom origináli výraz
znamená zabitý, hlavne násilne; tiež
sa používa v súvislosti s obetovaním
jahniat v chráme.

Ježiš Nazaretský, zvaný Mesiáš, bol zabitý na
rímskom kríži, po nástrahách pripravených
niektorými hlavnými predstavenými židovskej
obce v r. 31 n. l.

3. „Uprostred
R. 31 n. l.: Ježiš zomrel po 3,5
Jeho smrť bola vrcholnou obeťou za ľudské
týždňa zastaví
rokoch svojej služby (3,5 je polovica hriechy a viny.
spaľovanú
7, tj. polovica týždňa).
a pokrmovú obeť.“
(Daniel 9,27)
4. „Mesto a svätyňu zničí ľud R. 70 n. l.: Titus a Vespasian obľahli a zaútočili na Jeruzalem, následne na
kniežaťa, ktoré príde.“ (Daniel to vyhorel chrám.
9,26)
1. otázka
Bola kniha napísaná až po uskutočnení predpovedaných udalostí?
1. Fragment rukopisu (4QFlor) medzi zvitkami od Mŕtveho mora obsahuje verše Dan 11,32 a 12,10, jeho
pôvod je datovaný do roku 150 pr. n. l.
2. Danielova kniha je zahrnutá
v Septuaginte (zkr. LXX), gréckom preklade Starého zákona,
pochádzajúceho z r. 250 pr. n. l.
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3. Daniel je spomínaný v židovskej historickej knihe Makabejských, ktorá bola napísaná v období medzi 134
- 104 pr. n. l. (1. Makabejských 2,29.60)
4. Historik Josefus Flavius zaznamenal, že Alexander Veľký čítal z knihy Daniel zhruba v r. 330 pr. n. l., čo
by vznik knihy Daniel posúvalo na dobu pred 330 pr. n. l.
2. otázka
Používame iba vybrané časti? Inými slovami, nenapísal Daniel viac proroctiev, ktoré sa nesplnili,
a nezverejňujeme iba tie, ktoré sa uskutočnili?
Nie. V knihe Daniel ako ju máme v Biblii sú všetky proroctvá, ktoré Daniel napísal.
3. otázka
Nejde iba o spôsob výkladu?
Je možné vyčítať z textu viac významov? Znenie textu je presné.
1. Určuje miesto.
2. Zmieňuje sa o začiatočnom dátume, ktorý je potvrdený históriou
3. Uvádza presné časové období
4. Popisuje smrť Mesiáša
5. A rovnako tak aj zničenie Jeruzalema a chrámu
Na čo tieto dôkazy poukazujú?
1. Existuje osobný Boh, ktorý je tak inteligentní, že pozná budúcnosť. Ktorá ľudská bytosť by mohla
prirodzene vedieť čo sa stane o viac než 500 rokov?
2. Tento Boh nie je vzdialený a neprítomný. Naopak, o ľudí sa zaujíma a ponúka im spôsob vedenia
3. Tento Boh sa angažuje v prípade Ježiša Krista: Ježišov život a smrť sú pre ľudstvo veľmi dôležité.
Informácie naviac: Danielovo Mesiášske proroctvo
Zhrnutie:
550 pr. n. l. - Daniel predpovedal, že Ježíš Kristus sa objavil presne v uvedenej dobe.
Mesiáš príde 483 rokov po vydaní
výnosu
o znovu
vybudovaní
Jeruzalema. Tento výnos bol vydaný
r. 457 pr. n. l.
Daniel predpovedal, že Mesiáš Ježíš Kristus zomrel na rímskom kríži v roku 31 n. l.
zomrie.
Daniel predpovedal, že Jeruzalem Rimania zničili Jeruzalem v r. 70 n. l.
bude opäť zničený.

Východiskový bod časového obdobia
Historické knihy Ezdráša a Nehemiáša zaznamenávajú 4 relevantné výnosy:
1. 538/37 pr. n. l.

Perský kráľ Kýros povolil
Židom návrat do vlasti a
obnovenie ich chrámu
zo svojich vlastných
prostriedkov
2. 520/519 pr. n. l. Darius I. Hystaspes
vydal výnos, že si Židia
môžu znovu vystavať
chrám
3. 457 pr. n. l.
Kráľ Artaxerxes povolil
Ezdrášovi vymenovať
verejných činiteľov,
používať peniaze
z kráľovskej pokladnice,
stanoviť židovské
zákony atd.
(Ezdráš 7,18)
4. O 13 rokov Nehemiáš požiadal o
neskôr
povolenie odísť a zahájiť
výstavbu mesta.
(Nehemiáš 1,2)

Tento výnos nezahŕňal obnovenie mesta. Naviac
nepriateľ zo Samárie Židom zabránil v dokončení
chrámu.
(Ezdráš 1,2-4)
Avšak ani tento výnos sa nevzťahoval na mesto
(Ezdráš 6,1-12)
Ezdráš dostal príkaz obnoviť mesto (Ezdráš 7,12-26),
avšak Artaxerxes náhle, kvôli politickým tlakom,
obnovu zastavil.

Povolenie bolo udelené. Obnova mesta pokračovala.
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Výnos, ktorý skutočne viedol k obnove mesta, bol až ten tretí. Predstavuje tak pevné východisko Danielovho
prorockého obdobia.
Týždne
Týždne (či v originále „sedmičky“) znamenajú sedemročné obdobie.
V židovskej spoločnosti bol pojem týždňov bežný.
„Šesť rokov obsievaj svoje role, šesť rokov orezávaj svoju vinicu a zberaj jej úrodu. V siedmom roku nech
krajina odpočíva, nech má odpočinok, Hospodinov odpočinok. Neobsievaj svoje pole ani neorezávaj svoju
vinicu. ...Budete sa živiť tým, čo sa urodí na poli.“
Leviticus 25,3-12
„Tých 7 a 62 týždňov chápeme ako 69 sedemročných období.“ - Josh McDowell, New Evidence That
Demands A Verdict, sv. I, Londýn: Thomas Nelson, 1979, str. 170. (Aj cez menšie odchýlky v začiatočných
a koncových dátumoch je celkový pohľad McDowella na toto proroctvo podobný tomu Newtonovu.)
Bol Ježíš židovským Mesiášom?
• Podľa svojho chápania Židia proroctvo očakávali. Verili, že Mesiáš zabezpečí svetový mier, ale Ježiš to
neurobil:
„Keby bol skutočne Mesiášom, potom by v prvom rade vôbec nezomrel.“
„...nie len že sa biblické proroctvo predpovedajúce svetový mier a politickú harmóniu nenaplnilo, došlo
k úplnému opaku – Židia stratili kontrolu nad územím Izraela, chrám bol zničený a exil a utrpenie sa stali
symbolom ich stavu ako národa.“
Ježiš bol „iba ďalším umučeným Židom, ktorý bol Rímanmi zabitý z politických dôvodov.“ “ - Rabín Jechiel
Eckstein, What Christians Should Know About Jews and Judaism, str. 261-262
Napriek tomu sú v 9. kap. Daniele predpovedané práve tieto veci.
• Mnoho proroctiev Starého zákona hovorí o Mesiášovi ako o kráľovi, ktorý prinesie pokoj celému svetu.
(napr. Žalm 72)
• Existuje tiež mnoho proroctiev, ktoré hovoria utrpení a smrti Mesiáša (napr. Izaiáš 53)
Nejde o rozpor, naopak to zapadá do uceleného obrázku: Mesiáš príde a pri svojom prvom pobyte na zemi
zomrie. Neskôr sa však vráti, aby vládol. Tomuto kresťania v súvislosti s Ježišom veria.
Niektorí židovskí učenci sa idei Mesiáša vzdali. Dan Cohn-Sherbok vo svojom diele Židovský Mesiáš
napísal:
• „Doktríny spojené s príchodom Mesiáša... sa zdajú byť úplne nehodnoverné.“
• Mnohí Židia sa spoliehajú na to, že si svoj osud určia sami. „Namiesto toho, aby hľadeli k nebeskej forme
spasenia, musí sa teraz židovská obec, v rámci vlastného prežitia a spasenia sveta, spoľahnúť sama na
seba.“
• Židia by sa mali „oslobodiť“ od absolútnych dogiem minulosti“, preto že „tieto staroveké doktríny“ sa dajú
prekonať novou víziou židovského života, ktorá sa orientuje na človeka.“
• Už nie je „vierohodné tvrdiť, že akýkoľvek náboženský pohľad na budúcnosť je úplná pravda“ a Židia by si
mali „uvedomiť, že ich Písma sú jednoducho jednými z mnohých“ a „neobsahujú pravdu pre celé ľudstvo.“
Cirkev má za sebou zahanbujúcu antisemitskú minulosť, a však Ježiš sám nebol antisemita. Bol to žid.
Komentáre typu „milujte svojich nepriateľov“, „nastavte druhé líce“ a „choďte s ním dve míle“ mali podporiť
pokojné vzťahy s rímskou armádou.
Odkiaľ vieme, že sa Mesiáš objaví v Jeruzaleme?
• Daniel dostal proroctvo o „tvojom svätom meste“ (v. 24)
• Vybudovanie Jeruzalema (v. 25)
• Spustošenie mesta a svätyne (jeruzalemského chrámu) (v. 26)
Kde bol Ježiš pomazaný?
„Kňazi boli pomazaní vo veku 30 rokov. V r. 27 n. l. Ježiš dosiahol tento vek, bol pomazaný Duchom
Svätým a bol verejne vyhlásený za Mesiáša. Nový zákon uvádza podrobnejšie údaje ohľadne dáta tejto
udalosti (Lukáš 3) než celý zbytok Biblie o akejkoľvek inej udalosti.“ - Desmond Ford, Daniel, str. 232
„V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Pontský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol terrarchom
v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Iturey a Trachonitidy a Lyzaniáš bol tetrarchom
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v Abiléne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slvo Jánovi, synovi Zachariáša.
Chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.“
- Lukáš 3,1-3
John Nolland, Lukáš 1-9,20
• Pontius „Pilát bol miestodržiteľom v Judsku v r. 26 – 26 n. l.“
• „Herodes Antipas, v súlade s poslednou vôľou Heroda Veľkého a na základe potvrdenia cisára Augusta,
vládol nad Galileou a Pereou v rokoch 4 pr. n. l. až 29 n. l.
• „Filip... obdržal iba menšie územie. Vládol do svojej smrti v r. 34 n. l.“
• „Trvanie vlády Lyzaniáša nie je známe.“
• Lukáš píše „za najvyššieho veľkňaza [jednotné číslo] Annáša a Kaifáša [dve mená]. NZ odráža situáciu,
v ktorej si Annáš, predchádzajúci veľkňaz (6-15 n. l.) a svokor aktuálneho najvyššieho kňaza Kaifáša (18-36
n. l.), si zachováva väčšinu moci a prestíže veľkňazského úradu (Jan 18,13.24; Skutky 4,6). Rok 27
odpovedá tomuto stavu.“
• Došlo k chybe na strane mnícha, ktorý pripravoval návrh západného kalendára. Kristus sa narodil v r. 4 pr.
n. l.
Rozumel Ježíš Danielovmu proroctvu?
• „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte v evanjelium!“ (Marek 1,15)
• Ježíš na iných miestach hovorí o Danielovi ako o prorokovi, a hovorí „kto číta, nech pochopí“ (Matúš
24,15), čím vzťahuje Danielové proroctvá na svoju dobu.
• Ježišov titul „Syn človeka“ pochádza z Daniela 7,13 (a 8,17 a z pasáží knihy Ezechiela).
Aké Mesiášove skutky Daniel predpovedá? (Daniel 9,24)
• „Skoncuje s nevernosťou“
• Zapečatí hriechy
• Zbaví nás viny
• Nastolí večnú spravodlivosť
• Zapečatí videnia a proroctvá
• Pomaže svätyňu svätých
Mesiášovi šlo o ľudské srdce:
• Boh má plán, ako ľuďom pomôcť s ich stavom.
• Boh nenávidí hriech a jeho vplyv na nás.
• Rozhodol sa vziať problém na svoje bedrá.
• Ježíš osobne prijal vinu hriešnikov ako sme my a splatil ich dlh.
• Daniel povedal, že Mesiáš bude zabitý a nebude ho (NKJV prekladá „... a nie kvôli sebe“)
• Ježíš zomrel kvôli ľudskému hriechu
• Ježíš zomrel, aby nás oslobodil od viny a nastolil „večnú spravodlivosť - večne trvajúce dobro.
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