Apotelesmatický princip & Daniel 2. kapitola
Apotelesmatický princip je termín, který popisuje koncept, kdy dané proroctví v jeho nástinu či vzhledem k
nějakému jeho dominantnímu rysu, má vícenásobnou aplikaci v čase. V Písmu nacházíme bezpočet
takových příkladů, např. zaslíbení dané Abrahamovi (Gn 13, 15; 22,17) ukazuje jak na narození Izáka, tak na
Krista; podobně zaslíbení dané Davidovi (2. Sam 7, 12.13) lze aplikovat jak na narození Šalamouna, tak
Krista; proroctví Jo 2,28-32 bylo částečně naplněno o letnicích, ale je pravděpodobné, že bude mít své další
naplnění v budoucnu; předpověď Krista o pádu Jeruzalém (Mt 24, 15-21) bude mít své naplnění i na konci
dějin světa atd.
Daniel 2. kapitola je velmi jasnou a působivou demonstrací apotelesmatického principu. Proroctví je
prezentováno sochou muže, která je tvořena čtyřmi různými kovy a kombinací kovu a hlíny. První část je ze
zlata, druhá ze stříbra, třetí z bronzu, čtvrtá ze železa a poslední směsí železa a hlíny. Do této sochy pak
udeří kámen (skála) z nebe takovou silou, že se socha roztříští na prach. Prach je pak odvanut větrem a
kámen z nebe vyroste do obrovské hory, která zaplní celou Zemi.
První naplnění
Mělo pouze lokální dosah. Celá socha reprezentovala Babylon a skálou, která ji zničila a stala se horou, bylo
Perské království.
Zlato: první krále neo-babylonie Nebukadnesar II
Stříbro: jeho syn Evil-merodach
Bronz: Neriglissar
Železo: Labashi-Marduk
Železo a hlína: Nabonidus (železo) spoluvládce se svým synem Belšasarem (hlína)
Pak přišel soud (mene mene tekel uphrasin) - perský král Kyros (Bohem určený kámen - viz Jr 29,10, Iz
45,1) přivedl Babylónské království ke svému konci a propustil Izraelské zajatce. Tento kámen se tak
postupně rozrostl do hory zvané Persie, která zaplnila celý tehdy známý svět.
Druhé naplnění
Lze aplikovat na duchovní království (království milosti), které založil při svém příchodu Ježíš Kristus.
Zlato: Babylon
Stříbro: Médo-perise
Bronz: Řecko
Železo: Řím
Železo a hlína: spojení římské moci a představitelů židovského náboženství, kteří nechali ukřižovat Krista (J
18,35). Obě složky spolu však nedokázali koexistovat a výsledkem bylo vysídlení Židů z Palestiny. Jejich
ukřižování Krista však pomohlo založit království, které není z tohoto světa a které je nakonec svým
významem plně přemohlo. Kristova smrt otevřela dveře do tohoto království každému, kdo o to stojí. Toto
království stále roste (hlásáním evangelia) a postupně naplňuje celou zemi.
Třetí naplnění
Lze aplikovat na doslovné království, které Kristus ustanoví při svém druhém příchodu.
Zlato: Babylon
Stříbro: Médo-perise

Bronz: Řecko
Železo: Řím
Železo a hlína: nesvaté spojenectví šelmy s deseti rohy (železo) a nevěstky (hlína), kteří se spojí aby zničili
následovníky Krista (Zj 17,1-6). Jedná se o budoucí spojení celosvětové náboženské a politické moci. Bude
však naštěstí trvat jen krátký čas, protože jejich spojenectví nevydrží:
Těch deset rohů, které jsi viděl na šelmě, začne tu nevěstku nenávidět a nechá ji zpustošit a obrat donaha;
budou požírat její tělo a spálí ji ohněm (Zj 17,16).
Ihned poté se vrátí Kristus jako mocný kámen z nebe a kompletně zničí všechny, kdo odmítají Boží dar
milosti tak, že po nich nezůstane ani zrnko prachu. Kristovo království pak naplní celou Zemi na věky věků.
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