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BŮH VLÁDNE (DA 7,1-18) 
Netvoři z moře 

 

V sedmé kapitole znovu ke slovu přichází sen, resp. noční vidění. Je to třetí 

sen, který máme v knize Daniel zaznamenaný, a svým obsahem 

i významem se podobá snu krále Nebúkadnesara z druhé kapitoly. 
 

1V prvním roce vlády Belšasara, krále babylónského, viděl Daniel sen, vidění mu prošla 
hlavou na jeho lůžku. Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal. 2Daniel řekl: „Viděl jsem v 

nočním vidění, hle, čtyři nebeské větry rozbouřily Velké moře. 3A z moře vystoupila čtyři 
veliká zvířata, odlišná jedno od druhého. 4První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že 
mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno 

lidské srdce. 5Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné 
straně. Mělo v tlamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno: ‚Vstaň a hojně se nažer masa!‘ 

6Potom jsem viděl, hle, další zvíře bylo jako levhart a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to 
zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc. 7Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté 
zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek 

rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo deset rohů. 
8Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a tři z dřívějších rohů byly před 

ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale. 9Viděl 
jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho 
hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň. 10Řeka ohnivá 
proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitíce desetitisíců stály před 
ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. 11Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh 

mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm. 12Zbylým 
zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času. 13Viděl 

jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k 
Věkovitému, přivedli ho k němu. 14A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho 

uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která 
nepomine, a jeho království nebude zničeno.“ 15Můj duch, můj, Danielův, byl uvnitř své 

schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou. 16Přistoupil jsem k 
jednomu z těch, kteří tam stáli, a prosil jsem ho o hodnověrný výklad toho všeho. Řekl mi to a 
oznámil mi výklad té věci: 17„Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové povstanou v zemi. 18Ale 
království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž až na 

věky věků.“  
 

Otázky ke kázání:  

1. Proč musíme rozumět literárním žánrům v Božím slově? 



 

2. Na koho musíme spoléhat při výkladu Písma? 

3. Ke komu musí vést každý výklad Božího slova? 
 

I. ŽÁNR APOKALYPSY 

 Proč k nám Bůh promlouvá takovýmto způsobem? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  2Tm 3,16-17; Sof 2,13; Ž 22,17; 2Te 2,4;  
 

II. ZVÍŘATA APOKALYPSY 

 Podle čeho můžeme jednotlivá zvířata identifikovat? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Zj 21,1; Jr 4,7.13; Iz 13,17-19; Da 8,4;  
 



 

 

III. BŮH APOKALYPSY 

 Jaké vlastnosti Boží se nám odhalují na tomto místě?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Da 4,31-32; Sk 14,22; J 16,33; Fp 3,13-14; Ko 2,6-7 

  

 

 
   NAHÁ, REŽNÁ, ALKOHOL, KEUI, 

COLUMBIA, POETIKA, NOTA, KUŘE, 

ETÁŽ, DOPOLEDNE, RADIÁN, ŠEPT, 

MOTO, KARI, OBCE, ATOL, POTAHY, 

TURBIT, ROZÁRIUM, OREL, SKLO, 

RITO, COPYRIGHT, MENU, NOŽE, 

ČERNOBÝL, UNIFORMY, MAMBO, 

BĚTA, EVKA, DĚLO, LOKNA, 

ZÁRUBEŇ, ÚTRATA, ŠIFRA, RÁMY, 

SLÁŇ, UNIE, LOUŽ, TRIK, TÁLY, 

FEDERACE 

Osmisměrka 

Tajenka Žd 13,5 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 7,1-18).  

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal, vedení J. 

Kernal, památka P. Steiger, chvály B. Šedivá. Po shromáždění 

budeme mít společně oběd. Bude vykonána sbírka na Lotsiho a 

Renatu.  

Od 1330 bude v kanceláři vyučování o biblickém staršovství.  

Přihlášky na sborovou dovolenou (a další informace) najdete na stránkách 

sboru. Cena je 3.000,- pobyt/plná penze. 
 

Burkina Faso: Křesťané zavražděni poté, co odmítli konvertovat k islámu 

Osmdesátiletý pastor Pierre Ouédraogo si 28. dubna po skončení bohoslužby 

povídal s několika členy společenství před modlitebnou, když do areálu znenadání 

vjeli ozbrojenci na motocyklech a všechny přítomné vyzvali, aby se zřekli své 

křesťanské víry. Sebrali křesťanům Bible a mobilní telefony a jednoho po druhém je 

vodili za budovu, kde je postupně zastřelili. Toho dne zemřelo celkem šest křesťanů, 

kteří odmítli konvertovat k islámu. Sedmý z nich, Adama Sawadogo, byl sice zraněn, 

ale zřejmě se nachází mimo ohrožení života. Následně vetřelci zapálili modlitebnu a 

dva motocykly. Bezprostředně před odjezdem ukradli z pastorova domu několik ovcí 

a pytel rýže. Pohřbu šesti zavražděných členů společenství, uspořádaného ještě ten 

den, se společně zúčastnili místní křesťané i muslimové. 

Podle zdrojů ve městě Sirgadji útočníci druhý den dorazili znovu a „hledali [další] 

křesťany“. (Vymáhání práva v oblasti je zcela nedostatečné a tak se pachatelé mohli 

na místo činu vrátit.) Místní lidé o některých z nich hovoří jako o „radikalizovaných 

mladících“. Od incidentu již více než stovka křesťanů opustila město a snaží se nalézt 

bezpečnější místo k životu. 
 

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem 

tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat 

pravicí své spravedlnosti. 

Iz 41,10 


