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BŮH VÍTĚZÍ II. (DA 7,23-28) 
Království šelmy proti království Syna člověka 

 

Bůh po svém posledním soudu, jímž definitivně zničí království šelmy a 

jejího posledního vzbouřeného vládce, malý roh, antikrista, a dá své 

království svému Synu a jeho lidu. 
 

23Řekl toto: „Čtvrté zvíře – na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit; 
pozře celou zemi, podupe ji a rozdrtí. 24A deset rohů – z toho království povstane deset králů. 
Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále. 25Bude mluvit proti 
Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou 
vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času, 26avšak zasedne soud a vladařskou 
moc mu odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben. 27Království, vladařská moc a velikost 

všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho království bude 
království věčné a všechny vladařské moci ho budu uctívat a poslouchat.“ 28Zde končí to 

slovo. Já, Daniel, jsem se velice zhrozil těch myšlenek, barva mé tváře se změnila, ale to slovo 
jsem uchoval ve svém srdci. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Jaký je charakteristický znak království čtvrté šelmy? 

2. Čím se vyznačuje vláda „malého rohu“? 

3. Jaký je rozdíl mezi ustanovením a plností Kristova království? 

 

ÚVOD – RŮZNÉ POHLEDY NA DANIELA 7 

 Jak musíme přistupovat k výkladu Daniela? 
 

1. Préteristický pohled = všechno se už naplnilo. 

2. Futuristický pohled = všechno se teprve naplní v budoucnosti. 

3. Historický pohled = v minulosti už došlo (a v přítomnosti stále 

dochází) k dílčím naplněním jednotlivých proroctví, ale všechno ještě 

směřuje ke konečnému naplnění na konci věku. 

 

 

Biblické odkazy:  

  Da 2 
 



 

 

I. KRÁLOVSTVÍ ŠELMY 

 Co můžeme očekávat, že se bude dít až do konce? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Da 2,44; Ga 4,4; Ga 1,4; Zj 20,9 
 

II. KRALOVÁNÍ MALÉHO ROHU 

 Proč máme malý roh chápat jako typ antikrista? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Da 8,21-24; Mt 24,15; 2Te 2,3-4; J 15,20; Mt 10,28.32-33.39; Mt 16,25 
 



 

 

III. KRÁLOVSTVÍ SYNA ČLOVĚKA 

 Kdy bude království předáno svatým Nejvyššího?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Zj 20,11; Lk 19,12; Ko 2,10; Ef 1,22; Mt 28,18; Fp 2,9-11; Zj 21,24; Sk 17,7; Žd 10,32-36 

  

 

 
   MRAČNA, POLE, KLIPSA, PINTA, 

EBON, NÉST, PYRÉ, SNOP, VOLNO, 

JAKMILE, ŠKOT, ŠIDBA, SKOT, 

NEBE, TISY, PARANOIK, KOLT, 

OBKLÁDAČKA, KONVE, BRLOH, 

ZOEA, POSTŘEH, BRACH, 

HYDRANT, RAJZ, KEFA, ANTRAX, 

MERA, TOČIT, POKOJÍK, PERIODA, 

KRAJ, ČAJE, FIALA, AUTOKAR, 

KORA, BIČE, VSUN, KVĚTILKA, 

HLINITAN, PIANISTÉ, ELIPSA, BRKO 

Osmisměrka 

Tajenka J 1,49 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 7,23-28).  

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

Vondruška, památka P. Petrecký, chvály J. & M. Petrecké.  

V neděli 23. 6. po shromáždění bude pracovní setkání sboru (duchovní stav 

sboru, služby, finance …). Pokud je to možné, buďte přítomni. 
 

Nepál: Napadený pastor se zotavuje z traumatu 

Již více než měsíc uplynul od incidentu, při kterém pastora Dhurbu Kumara 

Pariyara napadli maoističtí rebelové. Pastor dodnes trpí bolestmi a prožívá 

duševní traumata. Navzdory svému stavu nachází sílu v Písmu a ve svědectví 

dalších lidí trpících pro svou víru.  

Pastor Dhruba jel na motocyklu z akce, na které rozdával hračky a humanitární 

pomoc chudým dětem, když ho zastavili další dva motocyklisté. Poté, co si ověřili jeho 

totožnost, odvlekli ho do džungle. Obvinili ho z šíření cizího náboženství a uplácení 

místních lidí ve snaze přinutit je konvertovat ke křesťanství. Útočníci pastora mlátili 

a vyhrožovali mu zabitím, pokud jim nedá všechny „americké peníze“, které má u 

sebe. Nakonec uprchli, když na ně dopadlo světlo z reflektorů náhodně kolem 

jedoucího vozidla. Zraněný pastor byl ošetřen v nemocnici a krátce poté propuštěn 

domů. Přestože byl incident nahlášen na policii, podle posledních zpráv se pachatele 

nepodařilo dopadnout. Pastor Dhurba s manželkou spolu mají pětiletého syna a ve 

společenství ‚Shromáždění nepálských věrných‘ v Káthmándú slouží od roku 2011. 

V říjnu 2017 byl schválen zákon zpřísňující pravidla pro náboženské konverze. 

Kdokoli se na konverzích nějakým způsobem podílí, může být podle tohoto 

zákona pokutován. Zákon vstoupil v platnost v srpnu 2018 a od té doby došlo k 

nezpochybnitelnému rozšíření případů pronásledování křesťanů. 
 

Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho 

Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem 

osočoval dnem i nocí. 

Zjevení Janovo 12,10 


