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Abstract: 
Daniel´s prayer is the part of the Old Testament Book of Daniel, which contains 

apocalyptic elements. In the context of the whole book we can see the idea of 

predestination. God revealed secrets to Daniel who should hide them until the end of 

the time. Daniel´s prayer contains deuteronomistic theology, which does not fit to the 

context of the whole book. The author of the book is praying, confessing his sins and 

sins of Israelites and asking for denial of the punishment. The ninth chapter of this book 

therefore consists of two literary genres: deuteronomistic prayer and interpretation of 

the prophecy. Some scholars suggest that the prayer was inserted by a later editor. 

Another option is that the original author incorporated into this chapter an already 

existing prayer, which he did not write by himself. As we will see, some connections 

between prayer and the overall frame of the book point out that it does not have to be 

a later addition. The subject of this study is also to compare Daniel's prayer with the 

other prayers in the Bible and outside of it as well. 
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1. Úvod 

Danielova modlitba je súčasťou deviatej kapitoly starozmluvnej apokalypsy Daniel. 

Stretávame sa v nej s typickými znakmi apokalyptickej literatúry. V kontexte celého spisu 

sa nachádza myšlienka predurčenia udalostí celého sveta – Boh riadi beh dejín a stanovil 

všetko už vopred pri stvorení. Hospodin zjavil Danielovi tajomstvá a ten ich má zapečatiť 

až do posledného času. Danielova modlitba však obsahuje deuteronomistickú teológiu, ktorá 

                                                           
1 Táto vedecká štúdia bola vypracovaná na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského na 

Katedre Starej zmluvy v rámci projektu VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0700/16 „Eschatológia židovskej 

apokalyptiky: Apokalypsa Daniel“. 
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nezapadá do kontextu celej knihy. Pisateľ sa modlí, vyznáva svoje hriechy i hriechy ľudu 

a prosí o odvrátenie trestu. Deviata kapitola knihy Daniel tak pozostáva z dvoch 

rozdielnych literárnych žánrov: deuteronomistická modlitba a výklad proroctva. Po 

krátkom úvode (v. 1-4a) nasleduje modlitba (v. 4b-19), ktorej jazyk a myšlienky 

nenachádzame na žiadnom inom mieste v tejto knihe. Z toho dôvodu sa niektorí exegéti 

domnievajú, že modlitbu vložil neskorší redaktor. Inou možnosťou je, že pôvodný autor 

zakomponoval do tejto kapitoly už existujúcu modlitbu, ktorú však sám nenapísal. Ako 

uvidíme, niektoré súvislosti medzi modlitbou a celkovým rámcom knihy poukazujú na to, 

že nemusí ísť o neskorší dodatok. Je možné, že pisateľ použil modlitbu, ktorú poznal. 

Navyše, modlitba obsahuje izraelský bohoslužobný jazyk, ktorý je známy každému 

zbožnému Židovi. 

Predmetom skúmania je porovnanie Danielovej modlitby s ostatnými modlitbami 

v Biblii, ale aj mimo nej. Preto je potrebné určiť „Sitz im Leben“, pôvod, autorstvo 

a datovanie liturgickej časti tejto biblickej knihy. Autor sa zaoberá časom konca, ktorý sa 

podľa neho zhoduje s obdobím prenasledovania Židov Antiochom IV. Epifanom. Koniec 

však neprichádzal a pisateľ uvádza nové prvky, ktoré ospravedlňujú dlhotrvajúce 

očakávania. Doba vzniku tohto textu sa kladie medzi roky 167-164 ante.2 

 

2. Štruktúra modlitby 

Súčasná štruktúra vyznania v Dan 9,4-20 môže byť výsledkom prekladu pôvodného 

aramejského textu do hebrejčiny. Nepriatelia Židov už zničili Jeruzalem aj chrám (por. v. 

12,16-18). Kvôli nevere, ktorej sa dopustili proti Bohu, je táto katastrofa pre Izrael 

zaslúženým trestom (por. v. 7).3  

Deviatu kapitolu knihy Daniel môžeme rozdeliť na tri časti: úvod (v. 1-4a); modlitba 

(v. 4-19) a záver (v. 20-27). Modlitba bola pravdepodobne napísaná v hebrejčine, kým 

zvyšok kapitoly v aramejčine.4   

Modlitba pozostáva z dvoch základných častí:  

1. Uznanie hriechov a vín (v. 4-14)  

2. Prosba o milosť (v. 15-19) 

Kajúce modlitby majú podobnú štruktúru: priznanie si vín, vyznanie, prosba o 

odpustenie. Deviata kapitola knihy Daniel obsahuje tieto základné prvky vo v. 4, v. 5-14 

                                                           
2 André Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9 (Cincinnati: Hebrew Union College Anmal, 1976), 119.  
3 Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9, 125. 
4 Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9, 119. 
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a vo v. 15-19. Vo veršoch 4-14 pisateľ predstavuje kontrast medzi Bohom a izraelským 

národom. V troch častiach opisuje Božie cnosti v protiklade k zlyhaniam Izraelcov (4-6; 7-

8; 9-11). Každá z častí začína predstavením Hospodinových dokonalých vlastností, po 

ktorých nasledujú hriechy ľudu. Táto štruktúra je prerušená vo v. 12-14, kde sa opisuje 

kliatba, ktorú Boh vyniesol nad Izraelcami pre ich neposlušnosť. Vina ľudu je zjavnejšia, 

keď stojí v kontraste s Božou milosťou a spravodlivosťou. Charakter „veľkého a hrozného 

Boha“ (v. 5) ešte väčšmi zdôrazňuje mieru ľudských hriechov.5  

Verše 15-19 opisujú dve prosby o Boží zásah. Každá žiadosť začína vyjadrením 

„a teraz“ (v. 15 a v. 17). V prvej prosbe (v. 15-16) sa autor modlí o odvrátenie Božieho 

hnevu. Táto žiadosť sa opiera o kontrast medzi dokonalým Bohom a hriešnym ľudom, 

s ktorým sme sa už stretli v prvej časti modlitby. Pisateľ predstavuje Boha ako záchrancu, 

ktorý svoj ľud vyslobodil zo zajatia v Egypte (v. 15) a ako spravodlivého Pána (v. 16a). 

Napriek tomu ľudia zhrešili a stali sa potupou všetkým naokolo. Druhá prosba sa týka 

vypočutia modlitby (v. 17-18). V týchto veršoch sa nachádza trojité „šema“, ktoré obsahuje 

prosby o odpustenie, a to tvorí vrchol modlitby. Dôležitým je poukázať na formuláciu „kvôli 

sebe samému“, ktorá sa v týchto veršoch nachádza dvakrát (v. 17 a 19). Pisateľ tým 

zdôrazňuje, že nejde o ľudskú spravodlivosť, ktorá má zabezpečiť odpustenie hriechov, ale 

je to prosba k Bohu, aby nezabúdal na svoje zľutovanie, ktoré počas dejín Izraelcom 

preukazoval: „Lebo nezakladáme svoje prosby na svojich zásluhách, ale Tvojom hojnom 

milosrdenstve“ (v. 18b). 

 

3. Niekoľko exegetických poznámok k Dan 9 

Pre úplnosť a správne porozumenie Danielovej modlitby je potrebné tento text exegeticky 

rozobrať. Samotná modlitba obsahuje štyri základné prvky: obrátenie sa k Bohu, vyznanie 

hriechov, uznanie, že Boží súd je spravodlivý, a pokánie. Ako sme už uviedli, stretávame sa 

tu s deuteronomistickou teológiou, do ktorej pisateľ vložil svoje vlastné predstavy 

o hriechoch Izraela a o úlohe kajúcej modlitby.  

 

V. 1 

ַנת שְׁ ָיֶוש ַאַחת בִּ ָדרְׁ ֵוֹרוש לְׁ ֶזַרע ֶבן־ֲאַחשְׁ ַלְך ֲאֶשר ָמָדי מִּ כּות ַעל ָהמְׁ ים׃ ַמלְׁ דִּ ַכשְׁ  

S menom Ahasvér sa stretáme aj na iných biblických miestach, napr. v Ezd 4,6; Est 1,1; etc. 

Toto meno má perzský pôvod, ale s určitosťou nevieme povedať, o koho ide. Kráľ Dárius bol 

                                                           
5 Samuel E. Balentine, Prayer in the Hebrew Bible: The Drama of Divine-Human Dialogue (Minneapolis: 

Fortress Press, 1993), 105.  
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médskeho rodu. Ak pri výraze „stal sa kráľom“ (המלך) zachováme pasívum (hofal), môže to 

znamenať, že Hospodin ho urobil kráľom. Pravdepodobnejšie však je, že tento úrad prijal 

ako miestodržiteľ od Kýra.6  

 

V. 2 

ַנת שְׁ ֹכו ַאַחת בִּ ָמלְׁ י לְׁ יֵּאל ֲאנִּ י ָדנִּ יֹנתִּ ים בִּ ָפרִּ ַפר ַבסְׁ סְׁ ים מִּ ר ַהָשנִּ הָוה ָהָיה ֲאשֶׁ ַבר־יְׁ ָיה דְׁ מִּ רְׁ ל־יִּ יא אֶׁ ַמלֹאות ַהָנבִּ לְׁ                

בות                                   ָחרְׁ ִּם לְׁ רּוָשַל ים יְׁ עִּ בְׁ ָשָנה׃ שִּ   

Datovanie udalostí v tomto verši je úmyselné, aby čitateľ zameral svoju pozornosť na 

konkrétne obdobie. Babylon padol a nastal čas, v ktorom sa malo ukončiť zajatie.  

Je možné, že pojem ים ָפרִּ  sa týka svätých kníh, ktoré boli kanonizované. Nič (knihy) סְׁ

však nenasvedčuje tomu, že by bol kanonizačný proces už uzatvorený. Tieto „knihy“ sa však 

považovali za inšpirované, preto ich prijali ako autoritatívne.7 Môžeme si všimnúť súvislosť 

s Jer 25,13, kde Jeremiáš nazýva svoje proroctvo o sedemdesiatich rokoch „touto knihou“. 

Tento výraz je však lepšie chápať ako určitú skupinu spisov, medzi ktorými sa našlo aj 

Jeremiášovo proroctvo.8  

Predmetom Danielovho skúmania je počet rokov ( ַפר סְׁ ים מִּ ַהָשנִּ ). Odkaz na Jeremiášovo 

proroctvo nachádzame pravdepodobne v Jer 25,9-11. „Celá táto krajina bude zboreniskom 

a pustatinou a tieto národy budú sedemdesiat rokov slúžiť babylonskému kráľovi“ (v. 11). 

Ďalšia zmienka sa objavuje v Jer 29,10.9  

 

V. 3 

ָנה תְׁ ת־ָפַני ָואֶׁ ל־ֲאֹדָני אֶׁ ים אֶׁ ש ָהֱאֹלהִּ ַבקֵּ ָלה לְׁ פִּ ים תְׁ ַתֲחנּונִּ ֹצום וְׁ ַשק בְׁ ר׃ וְׁ פֶׁ ָואֵּ  

Nato sa Daniel obrátil tvárou k Pánu Bohu ( ָנה תְׁ ת־ָפַני ָואֶׁ ל־ֲאֹדָני אֶׁ ים אֶׁ ָהֱאֹלהִּ ), aby Ho hľadal 

modlitbou a prosbami. Daniel, ktorý je predstavený ako verný služobník sa teraz začína 

modliť a vyznávať.10 Pripomína to dávne kultové tradície pri modlitbe. Daniel sa však 

neobracia k Jeruzalemu, ale k Bohu. Po prečítaní proroctva sa Daniel modlí a hľadá tak 

Pána, ktorý je pravým Bohom nad zemou i nebom. Modlitba, ktorá bude nasledovať, môže 

preto predstavovať duchovnú prípravu na prijatie zjavenia. Pri slovese בקש je obvykle 

                                                           
6 John J. Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel (Minneapolis: Fortress Press, 1993), 348.  
7 Michael Segal, Dreams, Riddles and Visions: Textual, Contextual and Intertextual Approaches to the Book 

of Daniel (Berlin, Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2016), 162-163. 
8 Jordan M. Scheetz, The Concept of Canonical Intertextuality and the Book of Daniel (Cambridge: James 

Clarke & Co, 2012), 107. 
9 Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel, 349. 
10 Scheetz, The Concept of Canonical Intertextuality and the Book of Daniel, 109.  
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predmetom Boh, u proroka Ámosa (Am 8,12) ide však o „slovo Hospodinovo“. Sofoniáš 

používa tento pojem pri hľadaní Hospodina, spravodlivosti, či pokory (Sof 2,3).11 

Daniel sa modlil v pôste, vo vrecovine a v popole ( ֹצום ַשק בְׁ ר וְׁ פֶׁ ָואֵּ ). Pisateľ zdôrazňuje 

svoj hlboký zármutok nad hriechom a vyznáva svoju nehodnosť pred Bohom. Pojmy ako 

„pôst“, „vrecovina“ a „popol“ sú v kontexte prejavovania smútku bežnými a predstavujú 

výrazy pre kolektívny žalospev na deň pôstu alebo zmierenia. Ide o rituálne zvyky, ktoré 

boli pri prejavovaní pokánia medzi Židmi všeobecne známe. Tieto typické znaky pokánia 

a pokory nachádzame aj v Jon 3,5.6; Ezd 8,23; Neh 9,2; Est 4,1; 3,16; Job 2,12.12 Väčšina slov, 

ktoré tu autor používa, je súčasťou židovského liturgického jazyka (tak G. F. Moore), a to 

predstavuje vhodný úvod k nadchádzajúcej modlitbe. Pôst predstavoval aj stav, ktorý 

predchádza prijatiu zjavenia (por. Ex 34,28; Dt 9,9; Est 4,6; Dan 10,3; 4Ezd 5,13.20; 2Bar 

20,5-6; Hermasov Pastier 6,1; SkIz 2,10-11). Až v poexilnom židovstve sa postenie stalo 

bežným cvičením zbožnosti. Napríklad Judit strávila dlhý čas postením sa a spôsobovala si 

mnoho bolestí (por. Jud 8,5-6). Podobne čítame aj v Testamente dvanástich patriarchov 

(por. TRub 1,10; TJud 15,4; TSim 3,4; TJos 3,4; 9,2; etc.).13    

 

V. 4 

ד לְׁ  סֶׁ ַהחֶׁ ית וְׁ רִּ ר ַהבְׁ ַהנוָרא ֹשמֵּ ל ַהָגדול וְׁ ָרה ָאָנא ֲאֹדָני ָהאֵּ ה ָוֹאמְׁ ַודֶׁ תְׁ ָלה ַליהָוה ֱאֹלַהי ָואֶׁ ַפלְׁ תְׁ יָואֶׁ רֵּ ֹשמְׁ ֹאֲהָביו ּולְׁ  
וָתיו׃ ֹצְׁ  מִּ

Daniel sa obracia na Hospodina ( ֲאֹדָני ָאָנא ) a vyznáva svoje hriechy i hriechy izraelského 

národa. Jeho záujem sa teraz netýka presnej interpretácie sedemdesiatich rokov, ale žiada 

Hospodina o odpustenie hriechov pre seba i pre svoj ľud. Joyce Baldwinová poznamenáva, 

že na tomto mieste nie je žiadna zmienka o tom, že by bol Daniel oficiálne určený na 

prihováranie sa za ľud: „Nepatril do rodiny kňazov, ani nebol v bežnom zmysle 

prorokom.“14 

Daniel sa modlil k „svojmu Bohu“, čím naznačuje, že ide o jeho osobný vzťah 

s Hospodinom. „Boh počuje modlitby tých, ktorí Ho skutočne poznajú.“15    

Výraz „veľký a hrozný, Bože“ ( ל ַהנוָרא ַהָגדול ָהאֵּ וְׁ ) sa vyskytuje aj v Neh 1,5, čo viedlo 

niektorých exegétov k tomu, že pisateľ čerpal z Nehemiášovej modlitby.16 Korene týchto 

                                                           
11 Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel, 349.  
12 Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel, 349.  
13 Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9, 129-130. 
14 Joyce G. Baldwinová, Kniha Daniel (Bratislava: Porta Libri, 2003), 182-183.  
15 Edward J. Young, The Prophecy of Daniel: A Commentary (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing 

Company, 1977), 210.  
16 Baldwinová, Kniha Daniel, 183. 
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pojmov nachádzame aj v Dan 7,9.21 a vyskytujú sa taktiež v Neh 9,32 (por. Dt 10,17). 

Musíme poznamenať, že kajúca modlitba ľudu v Neh 9 je rozsiahlejšia než Danielova 

modlitba. Prostredníctvom týchto výrazov je zrejmé, že Hospodin svojou mocou trestá 

hriešnikov. Túto predstavu mal pravdepodobne Daniel v mysli, keď premýšľal nad 

súčasným hriešnym stavom Izraelského národa.   

Hospodin je verný a pamätá na sľuby, ktoré dal svojmu ľudu. Daniel si uvedomuje, že 

od svojich zasľúbení neodbočí, a preto si je istý, že môže zasiahnuť. Prehlasuje, že Hospodin 

zachováva zmluvu a priazeň/milosrdenstvo „pre tých, čo Ho milujú a zachovávajú Jeho 

prikázania“ ( ר ית ֹשמֵּ רִּ ד ַהבְׁ סֶׁ ַהחֶׁ ֹאֲהָביו וְׁ י לְׁ רֵּ ֹשמְׁ וָתיו ּולְׁ ֹצְׁ מִּ ). Zachovávaním zmluvy Hospodin 

preukazuje milosrdenstvo tým, ktorí Ho milujú. Lásku k Bohu ľudia prejavujú 

dodržiavaním Jeho prikázaní. Pisateľ upozorňuje na to, že Hospodin nezachováva zmluvu 

a milosrdenstvo všetkým, ale len tým, čo Ho milujú a zachovávajú Jeho prikázania. Už 

v dobe vzniku tejto knihy bola známa predstava o tom, že Boh nezachráni všetkých Židov, 

ale len tých, ktorí vytrvajú vo vernosti.  

 

V. 5 

ינּו ָחָטאנּו ָעוִּ נּו] וְׁ ַשעְׁ רְׁ הִּ נּו) [ֹכ וְׁ ַשעְׁ רְׁ נּו (ק הִּ סור ּוָמָרדְׁ ָך וְׁ ותֶׁ ֹצְׁ מִּ שְׁ  מִּ מִּ יָך׃ּומִּ ָפטֶׁ  

V rámci vyznania hriechov Daniel používa rôzne výrazy. Podobne robí vo svojej modlitbe 

aj Šalamún (1Krľ 8,22-53).  

Daniel vyznáva, že ako ľud zhrešili a konali prevrátene a bezbožne. Prestúpením 

zákona Izraelci zblúdili zo správnej cesty, ktorú im určil Hospodin, a vzbúrili sa voči Nemu. 

Vybrali si svoj vlastný spôsob života a rozhodli sa tak nedodržiavať Boží zákon. Podobnú 

formuláciu používa Šalamún: „Zhrešili sme, prevrátene sme konali, sme vinní“ (1Krľ 

8,47b)17  

Ďalej vo svojom vyznaní pokračuje, keď píše, že sa vzopreli a odklonili od 

Hospodinových prikázaní a nariadení. Odklonenie sa vyjadruje aktívnu činnosť. V celom 

tomto vyznaní sa Daniel, ktorý strávil väčšinu svojho života v Babylone a prejavil sa ako 

zbožný a verný Žid, identifikuje so svojím hriešnym ľudom. Skutočne hlboký význam to 

nadobúda práve vtedy, keď si uvedomíme jeho bezúhonný charakter. Daniel si uvedomuje, 

že ani on nie je bez hriechu, že aj vo svojom živote klesol a nekonal podľa Božích prikázaní. 

Spoznáva, že jedine Hospodin je dokonalý a svätý.  

 

                                                           
17 Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel, 350.  
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V. 6 

ל ָכל־ַעם  אֶׁ ינּו וְׁ ינּו ַוֲאֹבתֵּ ינּו ָשרֵּ ָלֹכֵּ ל־מְׁ ָך אֶׁ מְׁ שִּ רּו בְׁ בְׁ ר דִּ ים ֲאשֶׁ יאִּ בִּ יָך ַהנְׁ ל־ֲעָבדֶׁ נּו אֶׁ לֹא ָשַמעְׁ ץ׃וְׁ ָהָארֶׁ         

Hospodin poslal svojich služobníkov prorokov ( יָך ים ֲעָבדֶׁ יאִּ בִּ ַהנְׁ ), aby odhalili Izraelcom svoju 

vôľu, ale oni ich neposlúchli a odvrátili sa od Božích prikázaní.18 Tým sa miera ich viny ešte 

viac zdôraznila. Napriek snahe prorokov o napomenutia a varovania sa Boží ľud vzoprel 

a odvrátil od zákona. Nejde o nevedomosť, ale o úmyselnú neposlušnosť. Jazyk tohto verša 

pripomína Jer 7,25; 25,4; 26,5; 44,17.21. Podobný štýl nachádzame aj v Neh 9,32, 1Bar 1,16; 

Ezd 9,7 s pridaním zmienky o „našich kňazoch!.19 Tieto knihy reflektujú obdobie, v ktorom 

kňazi aktívne pôsobili. Naopak, vynechanie zmienky o kňazskej triede v „Danielovi“ 

poukazuje na obdobie exilu, v ktorom kňazský úrad nefungoval.  

Ide o skutočných prorokov, ktorých Hospodin poslal k svojmu ľudu, aby oznamovali 

Jeho vôľu. Títo proroci prehovárali kráľom, kniežatám, otcom a všetkému ľudu krajiny. 

V Božom mene hovorili celému ľudu, všetkým triedam, vysoko i nízko postaveným, 

pretože všetci bez rozdielu zhrešili. Podobnú formuláciu nachádzame u proroka Jeremiáša 

- Jer 44,42.21 aj v kajúcej modlitby ľudu v Neh 9,32.34.   

 

V. 7  

ָך ָדָקה ֲאֹדָני לְׁ ָלנּו ַהצְׁ ת וְׁ ים ֹבשֶׁ ה ַכיום ַהָפנִּ יש ַהזֶׁ אִּ הּוָדה לְׁ י יְׁ בֵּ יושְׁ ִּם ּולְׁ רּוָשַל ל יְׁ ָראֵּ שְׁ ָֹכל־יִּ ים ּולְׁ ֹרבִּ ים ַהקְׁ ֹחקִּ ָהרְׁ וְׁ  

ָֹכל־ָהֲאָרֹצות            ר בְׁ ָתם ֲאשֶׁ ַדחְׁ ַמֲעָלם ָשם הִּ ר בְׁ ָמֲעלּו־ָבְך׃ ֲאשֶׁ  

Daniel vyznáva, že dokonalá spravodlivosť patrí jedine Bohu. V celom svojom konaní – 

v poslaní prorokov, v usvedčovaní z hriechov, v odvlečení ľudu do zajatia – je Boh dokonale 

spravodlivý. Daniel vyznáva, že trest, ktorý na nich zoslal, si zaslúžili. Neprotestuje, nereptá 

voči Bohu, ale pokorne priznáva prestúpenia.20 Ani on sám nie je výnimkou, keď sa znova 

identifikuje s celým národom. Oproti spravodlivému Bohu stojí hriešny ľud, ktorý si za 

svoje priestupky zaslúži hanbu a trest.21 Pisateľ vykresľuje súčasnú situáciu – zaslúžia si to 

dnes, v tomto čase.  

Naproti Božej spravodlivosti stoja Izraelci, ktorým patrí hanba pre neveru, ktorej sa 

dopustili voči Hospodinovi. Zmienku o judských mužoch (הּוָדה יש יְׁ  nachádzame v Dan (אִּ

1,3.6, ale aj u proroka Jeremiáša (Jer 4,4; 11,2.9). Ich súčasťou je aj Daniel so svojimi 

priateľmi. Zhrešili všetci bez rozdielu – aj tí, ktorí boli v babylonskom zajatí, aj tí, ktorí sú 

                                                           
18 Robert, D. Culver, Expository & Explanitory Lectures on the Book of Daniel (Dallas: Ancient Path Network, 

2009), 127.  
19 Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel, 350. 
20 Culver, Expository & Explanitory Lectures on the Book of Daniel), 128.  
21 Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel, 350. 
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roztrúsení v rôznych krajinách. Hospodin vydal Izraelcov do rúk nepriateľov, aby ich 

odvliekli do zajatia. Podobne vyznáva Šalamún: „Ak zhrešia proti Tebe – veď nieto človeka, 

ktorý by nehrešil – a nahneváš sa na nich, vydáš ich nepriateľovi, takže ich odvlečú ich 

väznitelia ako zajatcov do nepriateľskej krajiny, ďalekej, či blízkej.“ (1Krľ 8,46; por. Jer 

25,26; Iz 57,19). Daniel ako súčasť Izraela vyznáva neveru a bezbožnosť tohto ľudu podľa 

Hospodinových slov v Lv 26,47: „I budú vyznávať svoje viny a viny svojich otcov, i neveru, 

ktorej sa dopustili proti mne, aj to, že sa mi postavili na odpor.“  

 

V. 8 

הָוה ת ָלנּו יְׁ ים ֹבשֶׁ ינּו ַהָפנִּ ָלֹכֵּ מְׁ ינּו לִּ ָשרֵּ ינּו לְׁ ַלֲאֹבתֵּ ר וְׁ ָלְך׃ ָחָטאנּו ֲאשֶׁ  

Pisateľ opakuje to, čo už vyriekol v šiestom verši: „Hospodine, hanba v tvári patrí nám, 

našim kráľom, kniežatám, našim otcom, lebo sme zhrešili proti Tebe.“ Uvedomuje si 

dôsledky bezbožného konania – patrí im hanba, potupa, zlé meno. To všetko kvôli 

odvráteniu sa od Hospodina, kvôli bezbožnému a sebeckému konaniu, pretože si vyvolili 

vlastné cesty namiesto Božej vôle. Podobne ako v šiestom verši, ani tu pisateľ z rovnakých 

dôvodov nespomína kňazov. Tým, že autor vložil do textu zoznam hriešnych vodcov, 

vyjadril, resp. zdôraznil kajúci charakter svojich slov. 

 

V. 9 

ינּו ַלאֹדָני ים ֱאֹלהֵּ חות ָהַרֲחמִּ לִּ ַהסְׁ י וְׁ נּוָמַר  כִּ בו׃ דְׁ  

Izraelci zhrešili, a preto nutne potrebujú Božiu milosť. Iba u Neho je milosrdenstvo 

a odpustenie חות לִּ ַהסְׁ ים וְׁ  Len tak môžu dostať odpustenie svojich hriechov. Pisateľ si .ָהַרֲחמִּ

je vedomý toho, že Hospodin je milosrdný a ľútostivý, a to ich môže zachrániť zo situácie, 

v ktorej sa ocitli. Plurálová forma týchto slov ( הרחמים,הסלחות ) zdôrazňuje ich intenzitu.  

 

V. 10  

לֹא נּו וְׁ קול ָשַמעְׁ הָוה בְׁ ינּו יְׁ ֹכֶׁת ֱאֹלהֵּ תוֹרָתיו ָללֶׁ ר בְׁ ינּו ָנַתן ֲאשֶׁ ָפנֵּ ַיד לְׁ ים׃ ֲעָבָדיו בְׁ יאִּ בִּ ַהנְׁ  

Autor znova upozorňuje na to, že Hospodin poslal k Izraelcom svojich služobníkov: 

„Neposlúchli sme slovo Hospodina, nášho Boha, aby sme chodili podľa Jeho zákonov, ktoré 

nám vydal prostredníctvom svojich služobníkov prorokov.“ Boží zákon predstavuje 

nariadenia, ktoré im podal prostredníctvom ľudí – prorokov. Oni sú nástupcami Božieho 

služobníka Mojžiša, preto ich pisateľ v desiatom verši predstavuje ako Hospodinových 
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služobníkov, ktorí majú odovzdať zákon.22 Odkaz na služobníkov prorokov pripomína Jer 

26,4-5 a Ezd 9,10-11.23 

 

V. 11 

ל ָראֵּ שְׁ ָֹכל־יִּ רּו וְׁ ָך ָעבְׁ ת־תוָרתֶׁ סור אֶׁ י וְׁ תִּ לְׁ בִּ מועַ  לְׁ ָך שְׁ ֹקלֶׁ ַתְך בְׁ ינּו ַותִּ ֻבָעה ָהָאָלה ָעלֵּ ַהשְׁ ר וְׁ תּוָבה ֲאשֶׁ תוַרת כְׁ בְׁ  

ה                     ים ֹמשֶׁ ד־ָהֱאֹלהִּ בֶׁ י עֶׁ לו׃ ָחָטאנּו כִּ  

Izraelci odmietli poslúchať Boží hlas, vzopreli sa Jeho vôli, ktorú im zvestoval 

prostredníctvom prorokov. Zvolili si odvrátiť sa od zmluvy, aby nemuseli poslúchať 

Hospodinove slová. Preto celý Izrael stihla kliatba a prísaha ַהשְׁ ֻבָעה  napísaná v zákone ,ָהָאָלה וְׁ

Božieho služobníka Mojžiša: por. Dt 29,20; Lv 26,14nn; Dt 28,15nn. Nedodržiavanie zákona 

sa týka celého Izraela a z ich strany ide o vedomé odmietnutie Božieho hlasu, čím sa 

odchýlili od správnej cesty. Zmienka o kliatbe pripomína Lv 26,14-39 (trest za 

neposlušnosť); Dt 27,15-26 (kliatba z Ébalu); Dt 28,15-68 (hrozba kliatbou). Ide 

pravdepodobne o kliatbu, ktorá má byť vyliata z kalicha Božieho hnevu (por. Zj 16,1-4) ako 

ohnivý dážď z neba (por. Gn 19,24; Nah 1,6; Jer 7,20).24  

 

V. 12 

ם ת־ ַוָיקֶׁ ָבָריו] אֶׁ ָברו) [ֹכ דְׁ ר (ק דְׁ בֶׁ ר־דִּ ינּו ֲאשֶׁ ַעל ָעלֵּ ינּו וְׁ טֵּ ר ֹשפְׁ ָפטּונּו ֲאשֶׁ יא שְׁ ָהבִּ ינּו לְׁ ֹדָלה ָרָעה ָעלֵּ ר גְׁ ָתה ֲאשֶׁ שְׁ עֶׁ לֹא־נֶׁ  

ם ַתַחת                    ר ָכל־ַהָשַמיִּ ָתה ַכֲאשֶׁ שְׁ עֶׁ ִּם׃ נֶׁ ירּוָשָל בִּ  

Paralelu k tomuto veršu nachádzame v Neh 9,8 (por. Dt 9,5). S formuláciou „privedie na nás 

veľké nešťastie“ ֹדָלה ינּו ,ָרָעה גְׁ יא ָעלֵּ ָהבִּ  sa stretáme aj v Jer 35,17; 36,31.25 Keďže Hospodin je לְׁ

verný svojim sľubom, splnil aj slovo o tom, že privedie nešťastie na svoj ľud. Pisateľ má 

na mysli zničenie Jeruzalema a pobyt Izraelcov v zajatí. Hospodin uzavrel zmluvu so svojím 

ľudom, len On jediný ju môže zrušiť a jedine On môže odstúpiť aj od rozsudku trestu. Na 

tomto presvedčení je založené vyznanie hriechov tu, ale aj inde v Písme. To je dôvod, prečo 

sa vyznanie stáva prosbou o odpustenie hriechov a rovnako tiež o obnovenie zmluvy. 

Hospodin toto nešťastie vyslovil Izraelcom a proti vládcom, ktorí ich spravovali. Tento 

výraz zahŕňa vodcov ľudu, resp. tých, ktorých pisateľ spomína vo v. 6 a 8. Jeruzalem je pre 

svoju neveru výstrahou pre celý svet.26 

                                                           
22 Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9, 136.  
23 Rodney A. Werline, Penitential Prayer in Second Temple Judaism: The development of a Religious 

Institution (Atlanta: Scholar Press, 1998), 71.  
24 Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel, 350.  
25 Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel, 350. 
26 Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9, 136–138. 
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V. 13 

ר תוַרת ָכתּוב ַכֲאשֶׁ ה בְׁ ת ֹמשֶׁ ינּו ָבָאה ַהזֹאת ָכל־ָהָרָעה אֵּ ינּו ָעלֵּ לִּ לֹא־חִּ י וְׁ נֵּ ת־פְׁ הָוה אֶׁ ינּו יְׁ נּו ָלשּוב ֱאֹלהֵּ ֲעונֵּ מֵּ   

יל                 כִּ ַהשְׁ ָך׃ ּולְׁ תֶׁ ַבֲאמִּ  

Splnilo sa to, čo je napísané v Mojžišovom zákone, že na Boží ľud prišlo nešťastie. Táto časť 

podporuje vyhlásenie jedenásteho verša, a to tým, že sa odvoláva na Pentateuch. Ako sme 

spomenuli, pod nešťastím má pisateľ na mysli zajatie.  

Napriek tomu, že ich Hospodin potrestal, oni sa nekajali, neprosili o milosť a od 

svojich hriechov sa neodvrátili.27 Mohlo by sa zdať, že tu ide o spasenie skrze skutky. 

Z kontextu tohto verša však tento výklad nie je správny. Boh neospravedlňuje ľudí 

prostredníctvom skutkov. Keď ľud koná proti zákonu, Hospodin ho musí potrestať. Ak ľudia 

vo svojich prevrátených cestách pokračujú, pokračuje aj trest. Keď sa však od bezbožnosti 

odvrátia, Hospodin preukáže svoju milosť tým, že od nich odvráti aj trest.  

 

V. 14 

ינּו  הָוה ֱאֹלהֵּ יק יְׁ י־ַֹצדִּ ינּו כִּ ָה ָעלֵּ יאֶׁ בִּ הָוה ַעל־ָהָרָעה ַויְׁ ֹקלו׃יְׁ נּו בְׁ לֹא ָשַמעְׁ ר ָעָשה וְׁ ַעל־ָכל־ַמֲעָשיו ֲאשֶׁ  

Pisateľ prehlasuje, že „Hospodin bdel a priviedol na nás toto nešťastie“. Túto myšlienku 

prevzal od proroka Jeremiáša, napr. Jer 1,12; 44,27. Znova si môžeme uvedomiť vplyv tohto 

proroka na Danielovu modlitbu. V Jer 1,12 sa píše: „Bdiem nad svojím slovom, aby som ho 

splnil.“ Trest nebude trvať večne, ale má slúžiť na očistenie Izraela. Boh má pod kontrolou 

všetky udalosti.28 

Skutky, ktoré Hospodin vykonal, svedčia o Jeho spravodlivosti (pozri v. 7). Napriek 

tomu Izraelci neposlúchali Jeho slová a odvrátili sa od zákona, čo ešte viac zdôrazňuje ich 

prestúpenia.  

 

V. 15 

ָיד ֲחָזָקה וַ  ם בְׁ ַריִּ ֹצְׁ ץ מִּ רֶׁ אֶׁ ָך מֵּ ת־ַעמְׁ אָת אֶׁ ר הוֹצֵּ ינּו ֲאשֶׁ ַעָתה ֲאֹדָני ֱאֹלהֵּ נּו׃וְׁ ה ָחָטאנּו ָרָשעְׁ ם ַכיום ַהזֶׁ ָך שֵּ ַתַעש־לְׁ  

Daniel začína predkladať svoju prosbu a stavia ju na veľkých Božích milostivých skutkoch, 

ktoré sa prejavili v záchrane ľudu z otroctva v Egypte. Tým si Hospodin urobil meno medzi 

všetkými národmi a dokázal svoju jedinečnosť oproti falošným bohom.29 Formulácia tohto 

                                                           
27 Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel, 350.  
28 Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9, 126. 
29 Por. Jer 32, 20nn; Iz 63, 11–15.  
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verša sa zakladá na Jer 32,20-21; Neh 9,10 a Dt 6,21. Okrem toho pripomína aj Iz 63,12.14 

a 2Sam 7,23.30  

 

V. 16 

ָך אֲ  ירְׁ עִּ ָך מֵּ ָך ַוֲחָמתְׁ ָך ָיָשב־ָנא ַאפְׁ ֹקתֶׁ דְׁ ָֹכל־ֹצִּ ָךֹדָני כְׁ ַעמְׁ ִּם וְׁ רּוָשַל ינּו יְׁ ינּו ּוַבֲעונות ֲאֹבתֵּ י ַבֲחָטאֵּ ָך כִּ שֶׁ ִּם ַהר־ָקדְׁ רּוָשַל יְׁ

ינּו׃            יֹבתֵּ בִּ ָֹכל־סְׁ ָפה לְׁ רְׁ חֶׁ  לְׁ

Daniel znovu predstavuje Boha ako spravodlivého. V pozadí tejto vety („Pane, pre všetku 

Tvoju spravodlivosť, nech sa odvráti Tvoj hnev a Tvoja prchkosť.“) vidíme prosbu o milosť 

a opätovnú záchranu napriek ľudským zlyhaniam. Vyslobodenie Izraelcov z Egypta, 

o ktorom bola reč v predchádzajúcom verši, pisateľ používa ako dôvod zľutovania v tejto 

situácii. Pretože Hospodin je spravodlivý, môže svoj ľud ospravedlniť aj teraz. Aj tento verš 

ponúka niekoľko podobností s inými biblickými textami. Výraz „Pane, pre všetku Tvoju 

spravodlivosť“ má paralelu v Ž 103,6. „Nech sa odvráti Tvoj hnev a Tvoja prchkosť“ môžeme 

porovnať s Nm 25,4; Iz 12,1; Jer 23,30 a 30,24.31 

„Tvoje mesto“   ָך ירְׁ ִֽ עִּ  pripomína Iz 45,13, kde prorok píše o vystavení (por. aj v. 19) מֵּ

Hospodinovho mesta. Teraz sa zničený Jeruzalem stal potupou pre všetkých naokolo. 

Zmienku o Hospodinovom „svätom vrchu“ ָך שֶׁ  .nachádzame aj v Ž 2,6; 15,1; 43,3 ַהר-ָקדְׁ

Pisateľ má na mysli vrch Sion, na ktorom má stáť chrám. Sion predstavuje mesto, do ktorého 

budú kráčať všetky národy (Iz 2,1-5; Mich 4,1-5) a Izrael má byť svetlom národov (Iz 49,6). 

Pri pohľade na súčasný stav Božieho mesta a ľudu Daniel prosí, aby Hospodin zasiahol a 

odvrátil od neho svoj hnev – žiada vyslobodenie. 

Keď autor spomína neprávosť otcov, nemyslí tým na konkrétnu skupinu, ale na 

predkov vo všeobecnosti. Židia znášajú dôsledky, ktoré zapríčinili predchádzajúce 

generácie, ale aj dôsledky svojich vlastných hriechov.32 Táto časť súvisí kajúcou modlitbou 

ľudu v Neh 9,2. 

Jeruzalem a Boží ľud je pre svoju neveru voči Hospodinovi na potupu všetkým 

naokolo. Výraz „všetkým okolo nás“ ינּו יֹבתֵּ בִּ ָֹכל-סְׁ  odkazuje na Ez 25,3.6.8; 35,10.12.13; Ž לְׁ

44,14; 79,4.33 Z vyjadrenia „tí, ktorí sú blízki a ďalekí“ v siedmom verši sa na tomto mieste 

stáva „všetci okolo nás“. Hanba patrí celému Božiemu ľudu a všetky okolité národy to 

uvidia. To indikuje, že autor pôvodného textu sa nachádzal v Jeruzaleme a nie v Babylone, 

ani v Šúšane ako to predpokladá kniha Daniel. Jedine judský pisateľ mohol zastávať názor, 

                                                           
30 Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel, 351.  
31 Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel, 351.  
32 Werline, Penitential Prayer in Second Temple Judaism: The development of a Religious Institution, 71.  
33 Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9, 139. 
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že diaspóra je Božím trestom.34 Predstavuje to veľmi dôležitý dôvod, prečo sa spomedzi 

spoločenských tried, ktoré boli obvinené za katastrofu v Jeruzaleme nespomínajú kňazi 

a proroci. Autor modlitby bol preto s najväčšou pravdepodobnosťou Žid z Judska, ktorý 

počas exilu zostal v Jeruzaleme.35   

 

V. 17 

ַמַען ֲאדֹ  ם לְׁ ָך ַהָשמֵּ ָדשְׁ קְׁ יָך ַעל־מִּ ר ָפנֶׁ ָהאֵּ ל־ַתֲחנּוָניו וְׁ אֶׁ ָך וְׁ דְׁ ַלת ַעבְׁ פִּ ל־תְׁ ינּו אֶׁ ַמע ֱאֹלהֵּ ַעָתה שְׁ ָני׃וְׁ  

Napriek udalostiam, ktoré sa stali, Daniel prosí Hospodina o vypočutie modlitby, ktorú Mu 

predkladá: „Teraz však, Bože náš, počuj modlitbu svojho služobníka a jeho úpenlivé 

volanie.“ Tento verš pripomína časť Šalamúnovej modlitby, ktorú nachádzame v 1Krľ 8,28, 

ale aj časť modlitby Nehemiáša (Neh 1,6.11; por. Ž 130,2). Pisateľ sa predstavuje ako 

Hospodinov služobník (por. v. 10).  

Hospodin má vypočuť túto modlitbu „kvôli sebe samému.“ ַמַען ,ֲאֹדָני  Toto vyjadrenie לְׁ

predstavuje bežnú liturgickú formulu.36 Pisateľ tým zdôrazňuje, že pri odpustení hriechov 

nejde o ľudskú spravodlivosť, ale o Božiu milosť. Preto prosí Hospodina, aby nezabúdal na 

svoje zľutovanie, ktoré počas dejín Izraelcom preukazoval. 

Pisateľ prosí, aby Hospodin „rozjasnil svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou.“ 

Tento výraz ָך ָדשְׁ קְׁ יָך ,ַעל-מִּ ר ָפנֶׁ ָהאֵּ  .pripomína časť z Áronovského (Nm 6,25; por. Ž 80,4.8.20) וְׁ

Pisateľ objasňuje, že jeruzalemský chrám je zničený.37 Podobnú formuláciu nachádzame 

v Žalospevoch 5,18 – שמם – pustošiť (particípium –  pustošiteľ). Téma zničenia sa v tejto 

kapitole nachádza viackrát (v. 18, 26, 27) a vrcholí vyjadrením, ktoré nemá v Písme žiadnu 

paralelu: שקוֹצים משמם (v. 27).38 

 

V. 18 

ה ָך ֱאֹלַהי ַהטֵּ נְׁ ָחה] ּוֲשָמע ָאזְׁ קְׁ ַקח) [ֹכ פִּ יָך (ק פְׁ ינֶׁ ה עֵּ אֵּ ינּו ּורְׁ ֹמתֵּ יר ֹשמְׁ ָהעִּ ָרא וְׁ קְׁ ר־נִּ ָך ֲאשֶׁ מְׁ יהָ  שִּ י ָעלֶׁ ַעל־ לֹא כִּ

ינּו ֹקתֵּ דְׁ נּו ֹצִּ ים ֲאַנחְׁ ילִּ ינּו ַמפִּ יָך ַתֲחנּונֵּ ָפנֶׁ י לְׁ יָך כִּ ים׃ ַעל־ַרֲחמֶׁ ָהַרבִּ  

Prvá časť tohto verša („Bože môj, nakloň ucho a počuj, otvor oči a pozri sa na naše 

spustošenie a na svoje mesto, ktoré nesie Tvoje meno.“) pripomína Chizkijovu modlitbu 

2Krľ 19,16.39 Rozdielom medzi týmito textami je však použitie Božieho mena. Kým Chizkija 

                                                           
34 Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9, 134.  
35 Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9, 134. 
36 Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9, 139.  
37 Amy C. Merill Willlis, Dissonance and the Dramaof Divine Sovereignty in the Book of Daniel (New York, 

London: T&T Clark, 2010), 128.  
38 Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel, 351. 
39 Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel, 351. 
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používa יהוה, u Daniela nachádzame אלהם. Tak ako v predchádzajúcom verši, aj na tomto 

mieste sa stretávame so zmienkou o spustošení, preto môžeme konštatovať, že k zničeniu 

Jeruzalema a chrámu už došlo. Keďže mesto aj ľud nesú Božie meno, Hospodin ich vlastní 

a mal by zasiahnuť. Ako poznamenáva Roland de Vaux, už v El Amarne bola rozšírená 

myšlienka, že ak sa krajina po niekom pomenovala, ten ju vlastnil. Toto vyjadrenie je 

v Písme použité pre Izrael, Jeruzalem a chrám.40 Ak nepriatelia útočia na Božie mesto a Jeho 

národ, útočia aj na Neho samotného. Z toho dôvodu pisateľ podnecuje Hospodina k tomu, 

aby konal. Tým, že židovský národ nesie Božie meno, získava oproti ostatným národom 

jedinečné postavenie.41 

V modlitbe Daniel vyznáva, že svoje prosby nezakladajú na svojich zásluhách pred 

Hospodinom, ale na Jeho milosrdenstve. Pozadie tejto myšlienky môžeme vidieť vo zvyku 

padania pred Bohom v modlitbe. Keď Daniel pozerá na svoju vlastnú spravodlivosť a na 

spravodlivosť Izraelského národa uvedomuje si, že v nich neexistuje žiadna nádej. Obracia 

sa na jediný zdroj milosti, nádeje a spravodlivosti – na Hospodina. Podobne ako vo v. 17, aj 

tu vidíme pozadie učenia o spasení jedine z milosti.  

 

V. 19 

ָמָעה ֲאֹדָני ָלָחה ֲאֹדָני שְׁ יָבה ֲאֹדָני סְׁ ה ַהֲקשִּ ַאַחר ַוֲעשֵּ ָך ַאל־תְׁ ַמֲענְׁ ָך ֱאֹלַהי לְׁ מְׁ י־שִּ ָרא כִּ קְׁ ָך נִּ ירְׁ ָך׃ ַעל־עִּ ַעל־ַעמֶׁ וְׁ  

Devätnásty verš je záverom celej časti. Daniel žiada: „Pane, počuj, Pane odpusť, Pane 

pozoruj a konaj!“ ה יָבה ַוֲעשֵּ שִּ ָלָחה ,ֲאֹדָני ַהקְׁ ָמָעה ,ֲאֹדָני סְׁ  Aj na tomto mieste nachádzame ֲאֹדָני שְׁ

niekoľko súvislostí s inými biblickými textami: 1 Krľ 8,30.34.36.39.42 Na konci modlitby, po 

hlbokom vyznaní z hriechov a prosbách, Daniel ešte predkladá Hospodinovi svoje žiadosti. 

Ide o zhrnutie toho, čo už v modlitbe vyslovil.  

Výraz „kvôli sebe samému“   ָך ֲענְׁ ַמִֽ  pripomína v. 17. „Tvoje mesto nesie Tvoje meno“ je לְׁ

zopakovaním časti z predchádzajúceho verša. Ešte raz prosí Boha o zľutovanie a odpustenie 

hriechov. Tento verš sa nazýva „Kyrie eleison“ židovského Písma.43  

 

4. Zhrnutie exegetických poznámok 

Ako sme spomenuli vyššie, historické pozadie (prenasledovanie Židov Antiochom IV. 

Epifanom) ovplyvnilo Danielovu modlitbu, resp. jej konkrétne prosby. Zmienka o čítaní 

                                                           
40 Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9, 140.  
41 Werline, Penitential Prayer in Second Temple Judaism: The development of a Religious Institution, 80-81. 
42 Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel, 351. 
43 Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9, 140-141.  
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Jeremiášovho proroctva prepája úvod kapitoly s jej záverečnou časťou, v ktorej proroctvo 

Danielovi interpretuje anjel.44 Daniel kritizuje izraelský národ za jeho hriechy, kajá sa však 

aj zo svojich previnení, keď sa s týmto ľudom identifikuje, a prosí Boha o odpustenie 

a záchranu. Vyslobodenie, ktoré žiada, nakoniec príde, ale stane sa tak podľa Božieho 

apokalyptického načasovania.45 

Hriech Izraelitov, ktorého sa dopustili tým, že prestúpili zmluvu s Hospodinom, 

spôsobil to, že Božie kráľovstvo, ktoré predpovedal Jeremiáš, príde neskôr. Iba na tomto 

mieste v rámci celej knihy Daniel  je Izrael zodpovedný za svoje hriechy. Nie je to Antiochus 

IV. Epifanes, národy či iní králi, ale samotný Boží ľud, ktorý prestúpil zmluvu. Izraelci sa 

ani napriek Božiemu trestu od svojich hriechov neodvrátili a neprosili Hospodina o milosť 

(v. 13). Boží trest je však súčasťou Jeho zachraňujúceho diela, a preto aj v potrestaní Izraela 

zostáva spravodlivým Pánom (v. 6-7). Podobný motív nachádzame u proroka Izaiáša, ktorý 

píše, že jedine Boží trestajúci zásah proti Izraelu môže neskôr zachrániť od zničenia, ku 

ktorému speje táto zem (Iz 28,17). Nevyznaná neprávosť ľudu spôsobila „oneskorenie“ 

splnenia Božieho zasľúbenia. Zo 70-tich rokov sa stalo 70 týždňových rokov. Nejasnosť 

proroctva má funkciu zdôraznenia plnej zodpovednosti bezbožných, ktorých nedostatok 

pokánia spôsobil predĺženie zo sedemdesiatich rokov na 490 rokov. 

  

5. Porovnanie Danielovej modlitby a iných modlitieb daného obdobia 

Kajúca modlitba bola rozšíreným náboženským prvkom na konci perzského obdobia. 

Napriek tomu nie sú tieto modlitby po jazykovej či obsahovej stránke úplne jednotné. 

Pisatelia menia tradičný jazyk modlitieb  tak, aby slúžil konkrétnej situácii, do ktorej píšu. 

Náboženskú a politickú krízu v období vzniku knihy Daniel spôsobovala nadvláda Antiocha 

IV. Epifana nad Židmi. Prispôsobenie kajúcej modlitby novej situácii si preto vyžadovalo 

určité úpravy. Aj nepatrné zmeny dali kajúcim modlitbám nový rozmer. Navyše, 

kedykoľvek dostali kajúce modlitby nový literárny, sociálny alebo historický kontext, 

nadobudli aj iný zmysel. 

Na podobnosť Danielovej modlitby s ostatnými modlitbami daného obdobia 

poukázala už väčšina bádateľov. Modlitby pokánia nachádzame okrem Dan 9,1-19 aj v 1Krľ 

8,22-53; Ezd 9; Neh 1,5-11; Neh 9,6-15 a 1Bar 1,15-3,8. Určité podobnosti nachádzame tiež 

v apokryfnej knihe Sírach (Sírach 38,24.34-39,11). Môžeme si všimnúť častú oporu 

v Jeremiášovi, čo je charakteristickou vlastnosťou makabejskej literatúry (2Mak 2,1-12; 1Bar 

                                                           
44 Werline, Penitential Prayer in Second Temple Judaism: The Development of a Religious Institution, 68.  
45 Werline, Penitential Prayer in Second Temple Judaism: The Development of a Religious Institution, 82.  
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1,15-3,8). Danielova modlitba obsahuje deuteronomistickú teológiu, chýbajú v nej 

aramejské pojmy a jej štýl je „synagogálny“. Má tak prvky oficiálnej židovskej liturgie, ktorá 

sa používala počas každodenných ranných bohoslužieb v rámci pôstnych dní a na „Deň 

zmierenia“. Lv 16 opisuje „Jom kippur“, počas ktorého veľkňaz prosí za celý národ. Aj 

v tomto texte si môžeme všimnúť súvislosť s Danielovou ako aj s ostatnými podobnými 

modlitbami a vyznaniami.46   

Towner si všíma sloveso ידה – priznávať sa, vyznávať, spovedať sa v hitpaeli v Dan 

9,4.20. V tejto forme sa v Starej zmluve nachádza len desaťkrát, z toho šesťkrát 

v modlitbách. 

  

Ezdráš a Nehemiáš 

Ako sme už spomenuli, je možné, že Danielova modlitba nie je pôvodná. Ako uvidíme, 

nachádza sa v nej niekoľko súvislostí s modlitbami v knihách Ezdráš a Nehemiáš. Niektorí 

bádatelia sa domnievajú, že bola v 5. storočí ante prepracovaná Ezdrášom a Nehemiášom 

a v 2. storočí ante pisateľom knihy Daniel.  

Začiatok Nehemiášovho pôsobenia sa kladie do 20. roku vlády Artaxerxa – r. 444 ante. 

Na základe Neh 5,14 bol miestodržiteľom dvanásť rokov. Pôsobil teda v rokoch 444-432 

ante.47 Odborníci skúmali, či modlitby v knihe Nehemiáš (prvá a deviata kapitola) 

predstavujú autentické texty, alebo nie. Frank Michaeli spočiatku tvrdil, že Nehemiášova 

modlitba (Neh 1,5-11a) je pôvodná, no sám si nakoniec uvedomil argumenty v neprospech 

svojej domnienky. Situácia, ktorú Danielova modlitba predpokladá, nekorešponduje s 

modlitbou v Nehemiášovi, pretože Židia už nie sú (v Dan 9) v zajatí mimo svojej krajiny. 

Michaeli sa domnieva, že Nehemiášova modlitba (Neh 1,5-11) je sekundárnym dodatkom, 

ktorý redaktor vložil medzi navzájom súvisiace verše 4 a 11b. Naproti tomu, Rudolph 

prijíma autenticitu celej modlitby napriek prekážkam, ktorými sú deuteronomistický jazyk, 

či rozdiel medzi situáciou, ktorá sa opisuje v modlitbe, a obdobím Nehemiáša.48  

Deviatu kapitolu Nehemiáša (kajúca modlitba ľudu) pravdepodobne nemôžeme 

pripisovať pisateľovi knihy Ezdráš, ani autorovi kronických kníh, pretože neobsahuje 

podobný štýl ani myšlienky. Jacob Wright však podotýka, že text Nehemiášovej modlitby 

obsahuje niekoľko podobností so Šalamúnovou modlitbou.49 Cieľom je politická nezávislosť, 

                                                           
46 Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9, 130.  
47 Juraj Bándy, Úvod do Starej zmluvy (Bratislava: Univerzita Komenského, 2004), 162.  
48 Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9, 130. 
49 Jacob L. Wright, Rebuilding Identity: The Nehemiah Memoir and Its Earliest Readers (Berlin, New York: 

Walter de Gruyter, 2004), 19.  
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ktorá je pre toto obdobie charakteristická, a to v protiklade ku kňazskému kódexu (5. stor.), 

ktorý nekladie dôraz na nezávislosť, ale na obnovenie starovekého sakrálneho štátu. 

Gerhard von Rad tvrdí, že verše 13-14 sú závislé od kňazského kódexu a Odil Steck 

zdôrazňuje podobnosti modlitby s deuteronomistickou tradíciou (podobné historické dianie 

či rovnaký dôraz na prorockú činnosť).50  

Ďalšiu súvislosť s Danielovou modlitbou nachádzame v Ezd 9,6-15, kde Ezdráš 

vyznáva Hospodinovi previnenia Božieho ľudu. Podobne ako modlitby v knihe Nehemiáš, 

aj táto má deuteronomistické črty. Ezdráš sa nielen prihovára za hriešny národ, ale chápe sa 

ako jeho súčasť (v. 7). V Ezd 9,6 je zaujímavé všimnúť si zmenu z prvej osoby sg. na prvú 

osobu pl. V pozadí vidíme náznak individuálnej zodpovednosti za hriechy.51 

Spoločným znakom týchto modlitieb (Dan 9,4-19; Neh 1,5-11 a Ezd 9,6-15) je, že ich 

predkladá jeden v mene všetkých.  

 

Baruch 1,15-3,8 

Kajúcu modlitbu nachádzame aj v apokryfnej knihe Baruch (Bar 1,15-3,8). Modlitba 

v Baruchovom spise je časťou pseudoepigrafického listu, ktorý pravdepodobne vznikol 

v Babylone a jeho autorom je Jeremiášov pisár – Baruch. Niektorí bádatelia sa domnievajú, 

že Danielova modlitba vznikla pred Baruchovou, a preto môžeme vylúčiť jej závislosť od 

tohto spisu.52 Obidve modlitby sú napísané pod vplyvom Jeremiášovho proroctva. Podľa Jer 

43,6-7 sa Baruch dostal spolu s prorokom Jeremiášom do zajatia v Egypte. Na základe Bar 

1,11-12 potom prišiel do Babylonu. Kniha Baruch bola pôvodne napísaná v hebrejskom 

jazyku, o čom svedčia tiež početné hebraizmy, ale zachovala sa len v gréckej forme. Tieto 

modlitby obsahujú niekoľko jazykových podobností, a preto musí medzi nimi existovať aj 

istá súvislosť. Podobne ako Daniel, aj Baruch vyznáva hriechy Božieho ľudu a prosí 

o záchranu.53  

V obidvoch modlitbách nachádzame zmienku o tom, že Hospodin oznámil svoje slovo 

prostredníctvom služobníkov prorokov (por. Dan 9,6; 1Bar 1,21; 2,24). Podobne ako Daniel, 

aj Baruch obviňuje z hriechov všetky sociálne vrstvy Izraela.54 Sociálna štruktúra v knihe 

Daniel je nasledovná: králi, kniežatá, otcovia, proroci a ľud krajiny. V prvej knihe 

                                                           
50 Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9, 127.  
51 Venema, Reading Scripture in the Old Testament: Deuteronomy 9-10; 31,2 Kings 22-23, Jeremiah 36, 

Nehemiah 8. (Leiden, Boston: Brill, 2004), 171-172.  
52 Baldwinová, Kniha Daniel, 184.  
53 Werline, Penitential Prayer in Second Temple Judaism: The Development of a Religious Institution, 66-69.  
54 Daniel M. Gurtner, Second Baruch: A Critical Edition of the Syriac Text (New York, London: T&T Clark, 

2009), 21.  
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Baruchovej však nachádzame aj zmienku o kňazoch (1Bar 1,16), čo naznačuje, že chrám 

ešte stál a kult fungoval.55  

Deviata kapitola knihy Daniel začína čítaním proroka Jeremiáša. Nepriatelia už zničili 

Jeruzalem aj chrám. Ide teda o obdobie po roku 587. V Baruchovej modlitbe sa nenachádza 

žiaden odkaz na zničenie Jeruzalema (por. Dan 9,16 a Bar 2,13; Dan 9,17 a Bar 2,14; Dan 

9,18 a Bar 2,17; k Dan 9,16 nie je žiadna paralela), preto môžeme konštatovať, že jej autor 

žil v Palestíne v čase, keď Jeruzalem a mesto ešte stáli.  

 

Sírach 38,24.34-39,11 

Podobnosti s Danielovou modlitbou nachádzame taktiež v apokryfnej knihe Sírach, 

konkrétne v Sir 38,24.34-39,11. V Septuaginte sa pred samotným začiatkom tohto spisu 

nachádza časť o jeho pôvode. Pisateľ sa pravdepodobne nachádzal v Egypte v 38. roku vlády 

Ptolemaia VII. Euergéta (rok 132 ante). Hebrejskej pôvodiny vznikla okolo roku 180 ante. 

V tých časoch sa prenasledovanie Židov Antiochom IV. Epifanom už začínalo.   

Tieto texty sú písané odlišnými štýlmi – kniha Sírach predstavuje múdroslovnú 

literatúru, pričom Daniel patrí k apokalypsám. Pisateľ knihy Sírach vyznáva svoje hriechy 

(39,5) a dúfa, že ho Boh naplní „duchom rozumnosti“ (πνευματι σενεσεος) a on bude môcť 

porozumieť zmyslu písma (v. 6). Z textu vyplýva, že vyznanie hriechov pripravuje pisateľa 

na prijatie výkladu písma. Obidvaja muži sa snažia získať poznanie záhadných textov, 

pričom používajú termín „hľadať“ (בקש/εκζετεω). V oboch prípadoch je Hospodin tým, 

ktorý poskytuje správne porozumenie tajomstiev. Obaja spoznávajú, že to môže vychádzať 

jedine od Boha a nie od človeka. Ide o prezieravú, nie intelektuálnu, naučenú múdrosť.56  

V knihe Sírach sám Hospodin napĺňa pisateľa „duchom rozumnosti“, no v „Danielovi“ 

prichádza Jeho posol – anjel Gabriel – aby vyložil Jeremiášovo proroctvo. Poznanie sa im 

dostáva až po vyznaní hriechov, ktoré Hospodinovi predkladajú, takže tieto modlitby slúžia 

ako príprava na zjavenie. V čase Danielovej modlitby Židia prežívali ťažké časy 

prenasledovania Antiochom IV. Epifanom. Jeho modlitba je preto ovplyvnená touto krízou, 

ale modlitba v Sírachovej knihe nie je odpoveďou na žiadnu národnú katastrofu a je viac 

individuálna ako spoločná57.  

 

 

                                                           
55 Werline, Penitential Prayer in Second Temple Judaism: The Development of a Religious Institution, 76-77.  
56 Werline, Penitential Prayer in Second Temple Judaism: The Development of a Religious Institution, 82-85.  
57 Werline, Penitential Prayer in Second Temple Judaism: The Development of a Religious Institution, 86.  
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Kumránske zvitky  

Medzi kumránskymi zvitkami sa v jaskyni č. 4 našiel text, ktorý vydal Maurice Baillet pod 

názvom 4Q Dib Ham (Dibré hameorot). Ide o rovnakú modlitbu ako v Dan 9, a to v prepise 

z roku 150 ante s jasným deuteronomistickým štýlom. Možný je tiež vplyv Azarjášovej 

modlitby (=Dan 3,36-45 v LXX), ktorá sa datuje do r. 164 ante. Proroci a kňazi boli 

pravdepodobne očistení od viny. Za vinných sa považovali králi, otcovia a ďalšie triedy. 

Manuskript 4Q Dib Ham je pre tento výskum dôležitý. VII: 4 predstavuje nový vývoj pod 

názvom „hodoth be-yom ha-shabbath“. To, čo predchádza tomuto manuskriptu, sa považuje 

za chválospev na piatky. Na tento deň v týždni padol každý rok aj „Jom Kippur“. Danielova 

modlitba môže predstavovať časť vyznania, ktoré pôvodne patrilo k piatkovej liturgii 

v Jeruzaleme (v chráme) alebo tvorila základ pre podobnú liturgiu v Kumráne.58 Na základe 

tohto textu môžeme konštatovať, že „Sitz im Leben“ Danielovej modlitby je v piatkovej 

liturgii, resp. v liturgii pre dni zmierenia, konkrétne pre „Jom kippur“. Z toho vyplýva, že 

táto modlitba bola prijatá na oficiálnych bohoslužbách v synagóge. Z obsahu je zrejmé, že 

ide o text, ktorý sa používal počas pôstnych dní.59  

  

6. Otázka literárnej jednoty Dan 9 

Ako sme spomenuli, táto kapitola nápadne vyniká nad ostatné. Príbeh začína pohľadom na 

to, čo je „v knihách“ a odkazom na Jeremiášovo proroctvo, pričom zahŕňa dlhú modlitbu 

vyznania a úpenlivej prosby (v. 4b-19). Podľa bádateľov, ktorí považujú Jeremiášovo 

proroctvo za kľúčovú tému, nie je deuteronomistická modlitba v súlade s kontextom tejto 

kapitoly ani celej knihy. Tvrdia, že by sme mohli očakávať žiadosť o objasnenie proroctva, 

ale nie kajúcu modlitbu. Navrhujú ju preskočiť a prejsť priamo z verša 4a na verš 20. 

Dokonca neobsahuje žiadne aramejské pojmy. Z týchto dôvodov sa niektorí bádatelia 

domnievajú, že ide o sekundárny dodatok. Paul Niskanen však podotýka, že túto modlitbu 

nemusíme chápať ako redakčný dodatok: „tradičný pohľad, ktorý tu je vyjadrený nie je 

diametrálne odlišný od historického chápania vyjadreného na inom mieste v Danielovi.“60 

Modlitba môže predstavovať aj prípravu na prijatie výkladu proroctva, ktoré má 

Danielovi sprostredkovať anjel. V rámci tejto prípravy sa Daniel postí a modlí.61 Dôležitým 

motívom v tejto knihe je odhalenie skrytej pravdy, ktorú Boh, resp. anjel zjavuje Danielovi, 

                                                           
58 Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9, 135.  
59 Lacoque, The Liturgical Prayer in Daniel 9, 141.  
60 Paul Niskanen, The Human and the Divine in History: Herodotus and the Book of Daniel (London: T&T 

Clark, 2004), 110.  
61 Balentine, Prayer in the Hebrew Bible: The Drama of Divine-Human Dialogue, 107.  
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a to pri výklade sna, tajomného nápisu na stene alebo videní. V tejto kapitole sa pravda 

ukrýva v prorockom texte a je odhalená v odpovedi na Danielovu modlitbu. Zjavenie 

pravdy vyžaduje duchovnú prípravu, tak ako to bolo v predchádzajúcich prípadoch. Aage 

Bentzen sa domnieva, že táto modlitba súvisí s listom apoštola Pavla Rímskym (Rim 8,27): 

„A ten, ktorý skúma srdcia vie, čo má Duch na mysli, že sa totiž tak prihovára za svätých, 

ako Boh chce.“ Danielova modlitba by tak predstavovala prosbu o to, čo mu Duch dal na 

srdce, resp. o Božiu vôľu. Daniel sa teda modlí, aby načerpal duchovnú inšpiráciu, ktorá mu 

bude potrebná pri výklade proroctva.  

Danielova modlitba je od zvyšku textu tiež štylisticky odlišná. Z jazykového hľadiska 

obsahuje tradičné výrazové prostriedky, čo značí aj jej archaistický charakter. Medzi 

modlitbou a zvyšnou časťou kapitoly však existuje niekoľko súvislostí. Napríklad, Jeruzalem 

sa nespomína na žiadnom inom mieste v knihe Daniel, iba v deviatej kapitole, konkrétne v 

modlitbe (v. 2, 7, 12, 16) a v apokalyptickej časti (v. 25.) Podobne „úpenlivá prosba“ (תפלת) 

sa objavuje len v tejto kapitole, a to v modlitbe (v. 17, 18) ako aj v naratívnej časti (v. 3, 20, 

23). Zmienky o spustošení vo veršoch 17-18 sa opakujú vo v. 27. Kliatba, ktorú autor opisuje 

vo v. 11, sa napĺňa vo v. 27. Aj z týchto dôvodov sa niektorí bádatelia domnievajú, že deviata 

kapitola knihy Daniel predstavuje jednotný celok.  

Dôsledkom modlitby je príchod Gabriela, ktorý sa už Danielovi ukázal, a to vo videní 

o capovi a baranovi v ôsmej kapitole. Na tomto mieste však anjel neinterpretuje Danielovu 

„vlastnú“ víziu barana a capa, ale Jeremiášovo proroctvo (v. 24-27). Sedemdesiat rokov, 

o ktorých prorokoval Jeremiáš, Gabriel na konci kapitoly vykladá ako sedemdesiat 

týždňových rokov.62 

V tomto texte existuje úzky vzťah medzi modlitbou a anjelskou interpretáciou. 

V apokalyptike je nemožné, aby modlitba zmenila Boží zámer a odvrátila trest. Účelom 

modlitby nie je ovplyvnenie Hospodina v Jeho konaní. Danielova modlitba má Hospodinovi 

pripomenúť Jeho zámer s Izraelom (v. 17-19). Skúmaný text má liturgický a rituálny 

charakter. Ako sme uviedli, môže ísť o prípravu na prijatie tajomstva. Daniel tak bude môcť 

prijať Božie zjavenie a uchovať ho. Domnievame sa, že z hľadiska kontextu celej knihy ide 

o vyznanie hriechov, nie o snahu zmeniť Boží údel, pretože ten je už predurčený. 

 

7. Záver 

Danielova modlitba predstavuje liturgický materiál s deuteronomistickou teológiou, ktorý 

sa rozvinul z niekoľkých textov, – Ezd 9,6-15; Neh 1,5-11; Neh 9,6-37; 1Krľ 8,14-53; 1Bar 

                                                           
62 Balentine, Prayer in the Hebrew Bible: The Drama of Divine-Human Dialogue, 107. 
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1,15-3,8 a 4Q Dib Ham – ktoré sme postupne rozobrali. Pri skúmaní posledného 

spomenutého dokumentu sme zistili, že „Sitz im Leben“ Danielovej modlitby je v piatkovej 

liturgii, resp. v liturgii pre dni zmierenia, konkrétne na „Jom kippur“. Z toho vyplýva, že 

táto modlitba bola prijatá na oficiálnych bohoslužbách v synagóge. Z obsahu je zrejmé, že 

ide o text, ktorý sa používal počas pôstnych dní. Pisateľ vyznáva, že Židia zlyhali, pretože 

sa odvrátili od Božích prikázaní a neposlúchali prorokov, ktorých im posielal. Takéto 

konanie si vyžaduje pokánie.  

Ako sme uviedli, Danielova modlitba nápadne vyniká nad ostatné časti tohto spisu. 

Starozmluvná kniha Daniel je z hľadiska literárnej formy apokalypsou, preto je 

deuteronomistická modlitba v tomto kontexte nezvyčajná. Snažili sme sa porovnať 

modlitbu nielen so zvyšnou časťou kapitoly a knihy, ale tiež s podobnými biblickými 

i nebiblickými modlitbami. Zistili sme, že existuje niekoľko súvislostí s Nehemiášovou či 

Šalamúnovou modlitbou, ale taktiež s vyznaniami v apokryfných knihách Sírach a Baruch. 

Niektorí bádatelia tvrdia, že ide o neskorší dodatok v Dan 9. Úzke súvislosti medzi 

Danielovou modlitbou a celkovým rámcom knihy však poukazujú na to, že nemusí ísť o 

dodatok. Danielova modlitba, podobne ako vyznanie v knihe Sírach, môže predstavovať 

prípravu na prijatie tajomstva, ktoré mu má sprostredkovať anjel. Ukázali sme, že autor 

pravdepodobne použil už existujúcu modlitbu, ktorú však sám nenapísal. Navyše tento text 

obsahuje izraelský bohoslužobný jazyk, ktorý bol známy každému zbožnému Židovi. Ako 

sme dokázali, Danielova modlitba spojená s pôstom slúžila ako duchovná príprava na prijatie 

výkladu Jeremiášovho proroctva. Z tohto dôvodu ju pisateľ vložil do tejto kapitoly, a preto 

nie je sekundárnym dodatkom.  

 

 

Kontakt na autorku:        

Mgr. Simona Kapitáňová 

Interná doktorandka 

Katedra Starej zmluvy 

Evanjelická bohoslovecká fakulta 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Bartókova 8 

811 02 Bratislava 

Email: simona.kapitanova@gmail.com 

 

Peer reviewed by:      [Published online December 17, 2018] 

prof. ThDr. Juraj Bándy 

ThDr. Dávid Benka, PhD. 


