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Z rozbou�eného mo�e do nebeských oblak� Týden od 16.02. do 22.02. 

 

� Texty na tento týden – Daniel 7 
 

� Základní verš 
„Království, vlada�ská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyš-

šího. Jeho království bude království v��né a všechny vlada�ské moci ho budou uctívat a poslouchat.“   
(Da 7:27) 
 

   Vid�ní zaznamenané v 7. kapitole knihy Daniel, kterému se budeme tento týden v�novat, je paralelou snu 
z 2. kapitoly a dále rozvíjí to, co bylo zjeveno. Zaprvé, vid�ní se odehrává v noci a ukazuje mo�e rozbou�ené 
�ty�mi v�try. Obraz vody v no�ní temnot� p�ipomíná stvo�ení, ale zde je celé stvo�ení jakoby zdeformované. 
Zadruhé, zví�ata ve vid�ní jsou ne�istá nebo r�zné smíšená, což symbolizuje porušení stvo�itelského uspo-
�ádání. Zat�etí, zví�ata jsou zobrazena jako vládnoucí síly. Zdá se, jako by se tyto mocnosti zmocnily vlády, 
kterou v zahrad� Eden B�h sv��il Adamovi (�lov�ku). A za�tvrté, s p�íchodem Syna �lov�ka se obnovuje 
Boží vláda a B�h ji sv��uje t�m, kterým právem náleží. To, o co Adam v ráji p�išel, obnovuje Syn �lov�ka 
prost�ednictvím nebeského soudu. 
   Výše uvedený popis p�ináší panoramatický pohled na biblické obrazy, které m�žeme pozorovat na pozadí 
mnoha symbol�. Našt�stí p�ichází and�l a vysv�tluje n�které d�ležité detaily, takže jsme schopni pochopit 
hlavní obrysy tohoto úžasného vid�ní. 
 

� Týden ve zkratce: 
- �ty�i šelmy 
- Malý roh 
- Zasedl soud 
- P�íchod Syna �lov�ka 
- Svatí Nejvyššího 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 16. února – �ty�i šelmy 
Da 7:1-6.17  „1V prvním roce vlády Belšasara, krále babylónského, vid�l Daniel sen, vid�ní mu prošla 

hlavou na jeho l�žku. Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal. 2Daniel �ekl: „Vid�l jsem v no�ním 

vid�ní, hle, �ty�i nebeské v�try rozbou�ily Velké mo�e. 3A z mo�e vystoupila �ty�i veliká zví�ata, odlišná 

jedno od druhého. 4První bylo jako lev a m�lo orlí k�ídla. Vid�l jsem, že mu byla k�ídla oškubána, bylo 

pozvednuto od zem� a postaveno na nohy jako �lov�k a dáno mu lidské srdce. 5Hle, další zví�e, druhé, se 

podobalo medv�du. Bylo postaveno tvá�í k jedné stran�. M�lo v tlam� mezi zuby t�i žebra a bylo mu �e�e-

no: ‚Vsta� a hojn� se nažer masa!‘ 6Potom jsem vid�l, hle, další zví�e bylo jako levhart a m�lo na h�bet� 

�ty�i pta�í k�ídla. Bylo to zví�e �ty�hlavé a byla mu dána vlada�ská moc.“ 
17Ta �ty�i veliká zví�ata, to �ty�i králové povstanou v zemi.“ 
Da 7  „1V prvním roce vlády Belšasara, krále babylónského, vid�l Daniel sen, vid�ní mu prošla hlavou na jeho l�žku. 
Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal. 2Daniel �ekl: „Vid�l jsem v no�ním vid�ní, hle, �ty�i nebeské v�try rozbou�ily 
Velké mo�e. 3A z mo�e vystoupila �ty�i veliká zví�ata, odlišná jedno od druhého. 4První bylo jako lev a m�lo orlí k�ídla. 
Vid�l jsem, že mu byla k�ídla oškubána, bylo pozvednuto od zem� a postaveno na nohy jako �lov�k a dáno mu lidské 
srdce. 5Hle, další zví�e, druhé, se podobalo medv�du. Bylo postaveno tvá�í k jedné stran�. M�lo v tlam� mezi zuby t�i 
žebra a bylo mu �e�eno: ‚Vsta� a hojn� se nažer masa!‘ 6Potom jsem vid�l, hle, další zví�e bylo jako levhart a m�lo na 
h�bet� �ty�i pta�í k�ídla. Bylo to zví�e �ty�hlavé a byla mu dána vlada�ská moc. 7Potom jsem v no�ním vid�ní vid�l, hle, 
�tvrté zví�e, strašné, p�íšerné a mimo�ádn� mocné. M�lo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma 
nohama. Bylo odlišné ode všech p�edešlých zví�at a m�lo deset roh�. 8Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další 
malý roh a t�i z d�ív�jších roh� byly p�ed ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly o�i jako o�i lidské a ústa, která mluvila 
troufale. 9Vid�l jsem, že byly postaveny stolce a že usedl V�kovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako 
�istá vlna, jeho stolec – plameny ohn�, jeho kola – ho�ící ohe�. 
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�T 20. února – Svatí Nejvyššího 
Da 7:18.21.22.25.27  „18Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na 

v�ky, totiž až na v�ky v�k�. 
21Vid�l jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a p�emáhal je, 22až p�išel V�kovitý a soud byl p�edán 

svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení svatí. 
25Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit zm�nit doby a zákon. Svatí 

budou vydáni do jeho rukou až do �asu a �as� a poloviny �asu. 
27Království, vlada�ská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyš-

šího. Jeho království bude království v��né a všechny vlada�ské moci ho budou uctívat a poslouchat.“ 
Ž 110:1  „David�v, žalm . Výrok Hospodin�v mému pánu: „Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nep�átele za podnoží 
k nohám.““ 
Da 7:13.14  „13Vid�l jsem v no�ním vid�ní, hle, s nebeskými oblaky p�icházel jakoby Syn �lov�ka; došel až k V�kovitému, 
p�ivedli ho k n�mu. 14A byla mu dána vlada�ská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé r�zných národností    
a jazyk�. Jeho vlada�ská moc je moc v��ná, která nepomine, a jeho království nebude zni�eno.“ 
 

PÁ 21. února – Podn�ty k zamyšlení 
 

   Zb�žný pohled do d�jin ukazuje, že po rozpadu �ímské �íše, po útoku barbar� ze severu, využil �ímský 
biskup p�íležitosti a porazil t�i barbarské kmeny a sama sebe v roce 538 ustanovil za vládce nad �ímem. Na 
základ� toho si p�isvojil n�kolik politických a institucionálních funkcí, které v minulosti náležely �ímským 
císa��m. Z tohoto vlivu se postupn� rozvinulo papežství, které m�lo mnohé sv�tské i náboženské pravomo-
ci. To trvalo až do roku 1798, kdy Napoleon zbavil papežský systém moci. Nebyl to konec �íma, ale bylo 
do�asn� zastaveno pronásledování. Papež o sob� nejen tvrdil, že je Kristovým „nám�stkem“, ale prosadil     
i mnoho doktrín a tradic, které byly v rozporu s Písmem. Peklo, o�istec, zpov��, zm�na p�ikázání o sobot� 
na sv�cení ned�le, to jsou jen n�které z mnoha pokus� o zm�nu „doby a zákona“, které p�inesl papežský 
systém. 
   „�lov�k není schopen ve své vlastní síle �elit útok�m a obvin�ním nep�ítele. Ale Ježíš, náš P�ímluvce, 
obhajuje každého, kdo mu skrze pokání a víru odevzdá svou duši. Na k�íži Golgoty získal dostate�n� silné 
argumenty, kterými dokáže vyvrátit každé obvin�ní. Protože dokonale zachoval Boží zákon, byla mu dána 
veškerá moc na zemi i na nebi. Žalobci svého lidu �íká: ‚Budeš potrestán, satane! Sv�j lid jsem vykoupil 
vlastní krví, jsou uhlíkem vyrvaným z ohn�.‘ (Za 3,2) A všechny, kdo se na n�j ve ví�e spoléhají, ujiš�uje: 
‚Pohle�, s	al jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem t� obléci do slavnostního roucha‘ (Za 3,4).“               
(PK 586.587; OSU 220,221) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Soust�e	te se znovu na charakteristiky malého rohu, který povstal na základech – a z�stal sou�ástí – 
�tvrté šelmy, �íma. Jak nás jasná identifikace této mocnosti m�že ochránit p�ed r�znými spekulacemi o její 
podstat�, v�etn� myšlenky, že malý roh odkazuje na pohanského �eckého krále, který se vytratil z d�jin více 
než sto padesát let p�ed prvním p�íchodem Krista? Jak nás to m�že ochránit i p�ed p�edstavami, že malý 
roh je pouze jakási budoucí mocnost, která se má teprve objevit? 
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ÚT 18. února – Zasedl soud 
Da 7:24-27  „24A deset roh� – z toho království povstane deset král�. Po nich povstane jiný, ten se bude 

od p�edchozích lišit a sesadí t�i krále. 25Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. 

Bude se snažit zm�nit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do �asu a �as� a poloviny �asu, 
26avšak zasedne soud a vlada�skou moc mu odejmou, a bude úpln� vyhlazen a zahuben. 27Království, 

vlada�ská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho 

království bude království v��né a všechny vlada�ské moci ho budou uctívat a poslouchat.““ 
� 8:1  „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kte�í jsou v Kristu Ježíši.“ 
 

ST 19. února – P�íchod Syna �lov�ka 
Da 7:13.14  „13Vid�l jsem v no�ním vid�ní, hle, s nebeskými oblaky p�icházel jakoby Syn �lov�ka; došel 

až k V�kovitému, p�ivedli ho k n�mu. 14A byla mu dána vlada�ská moc, sláva a království, aby ho uctívali 

všichni lidé r�zných národností a jazyk�. Jeho vlada�ská moc je moc v��ná, která nepo mine, a jeho 

království nebude zni�eno.“ 
Mk 13:26  „A tehdy uz�í Syna �lov�ka p�icházet v oblacích s velikou mocí a slávou.“ 
Mt 8:20  „Ale Ježíš mu odpov�d�l: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn �lov�ka nemá, kde by hlavu složil.““ 
Mt 9:6  „Abyste však v�d�li, že Syn �lov�ka má moc na zemi odpoušt�t h�íchy“ – tu �ekne ochrnutému: „Vsta�, vezmi své 
lože a jdi dom�!““ 
L 9:26  „Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude styd�t Syn �lov�ka, až p�ijde v sláv� své i Otcov� a svatých 
and�l�.“ 
L 12:8  „Pravím vám: Každý, kdo se ke mn� p�izná p�ed lidmi, k tomu se i Syn �lov�ka p�izná p�ed Božími and�ly.“ 
Da 3:12.14.17.18.28  „12Jsou zde muži Judejci, které jsi pov��il správou babylónské krajiny, Šadrak, Méšak a Abed-nego. 
Tito muži nedbají, králi, na tv�j rozkaz, tvé bohy neuctívají a p�ed zlatou sochou, kterou jsi postavil, se neklan�jí.“ … 
14Nebúkadnesar se jich otázal: „Je to tak, Šadraku, Méšaku a Abed-nego, že mé bohy neuctíváte a p�ed zlatou sochou, 
kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? … 17Jestliže náš B�h, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpále-
né ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás . 18Ale i kdyby ne, v�z, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a p�ed 
zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme.“ … 28Nebúkadnesar zvolal: „Požehnán bu	 B�h Šadrak�v, Méšak�v   
a Abed-neg�v, který poslal svého and�la a vysvobodil své služebníky, kte�í na n�j spoléhali. P�estoupili královo slovo      
a vydali svá t�la, aby nemuseli vzdát poctu a klan�t se n�jakému jinému bohu než Bohu svému.“ 
Da 6:17.21  „17Král tedy poru�il, aby p�ivedli Daniela a vhodili ho do jámy, v níž byli lvi. Danielovi �ekl: „Kéž t� tv�j 
B�h, kterého stále uctíváš, vysvobodí.“ … 21Když p�išel k jám�, zarmouceným hlasem zavolal na Daniela. �ekl Danielovi: 
„Danieli, služebníku Boha živého, dokázal t� B�h, kterého stále uctíváš, zachránit p�ed lvy?““ 
Da 7:14.27  „14A byla mu dána vlada�ská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé r�zných národností            
a jazyk�. Jeho vlada�ská moc je moc v��ná, která nepomine, a jeho království nebude zni�eno.“ … 27Království, vlada�-
ská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho království bude království 
v��né a všechny vlada�ské moci ho budou uctívat a poslouchat.““ 
1Tm 2:5  „Je totiž jeden B�h a jeden prost�edník mezi Bohem a lidmi, �lov�k Kristus Ježíš.“ 
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10�eka ohnivá proudila a vycházela od n�ho, tisíce tisíc� sloužily jemu a desetitisíce desetitisíc� stály p�ed ním. Zasedl 
soud a byly otev�eny knihy. 11Tu jsem vid�l, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, vid�l jsem, že to zví�e bylo zabito, 
jeho t�lo zni�eno a dáno k spálení ohn�m. 12Zbylým zví�at�m od�ali jejich vlada�skou moc a byl jim ponechán život do 
ur�ité doby a �asu. 13Vid�l jsem v no�ním vid�ní, hle, s nebeskými oblaky p�icházel jakoby Syn �lov�ka; došel až k V�ko-
vitému, p�ivedli ho k n�mu. 14A byla mu dána vlada�ská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé r�zných 
národností a jazyk�. Jeho vlada�ská moc je moc v��ná, která nepomine, a jeho království nebude zni�eno.“ 15M�j duch, 
m�j, Daniel�v, byl uvnit� své schránky zmatený a vid�ní, která mi prošla hlavou, m� naplnila hr�zou. 16P�istoupil jsem    
k jednomu z t�ch, kte�í tam stáli, a prosil jsem ho o hodnov�rný výklad toho všeho. �ekl mi to a oznámil mi výklad té v�ci: 
17„Ta �ty�i veliká zví�ata, to �ty�i králové povstanou v zemi. 18Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít krá-
lovství v držení až na v�ky, totiž až na v�ky v�k�.“ 19Cht�l jsem mít jistotu o tom �tvrtém zví�eti, které bylo odlišné ode 
všech ostatních a bylo mimo�ádn� strašné: m�lo železné zuby, bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma 
nohama, 20i o deseti rozích, které m�lo na hlav�, a o dalším, který vyrostl a p�ed nímž t�i spadly, totiž o tom rohu, který 
m�l o�i a ústa mluvící troufale a jevil se v�tší než ostatní. 21Vid�l jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a p�emáhal je, 
22až p�išel V�kovitý a soud byl p�edán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení svatí. 23�ekl toto: 
„�tvrté zví�e – na zemi bude �tvrté království, to se bude ode všech království lišit; poz�e celou zemi, podupe ji a rozdrtí. 
24A deset roh� – z toho království povstane deset král�. Po nich povstane jiný, ten se bude od p�edchozích lišit a sesadí t�i 
krále. 25Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit zm�nit doby a zákon. Svatí budou 
vydáni do jeho rukou až do �asu a �as� a poloviny �asu, 26avšak zasedne soud a vlada�skou moc mu odejmou, a bude 
úpln� vyhlazen a zahuben. 27Království, vlada�ská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu 
svatých Nejvyššího. Jeho království bude království v��né a všechny vlada�ské moci ho budou uctívat a poslouchat.“ 
28Zde kon�í to slovo. Já, Daniel, jsem se velice zhrozil t�ch myšlenek, barva mé tvá�e se zm�nila, ale to slovo jsem ucho-
val ve svém srdci. 
 

PO 17. února – Malý roh 
Da 7:7.8  „7Potom jsem v no�ním vid�ní vid�l, hle, �tvrté zví�e, strašné, p�íšerné a mimo�ádn� mocné. 

M�lo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech 

p�edešlých zví�at a m�lo deset roh�. 8Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a t�i       

z d�ív�jších roh� byly p�ed ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly o�i jako o�i lidské a ústa, která mluvila 

troufale.“ 
Da 7:25  „Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit zm�nit doby a zákon. Svatí budou 
vydáni do jeho rukou až do �asu a �as� a poloviny �asu.“ 
2Te 2:1-12  „1Pokud jde o p�íchod Pána Ježíše, kolem n�hož budeme shromážd�ni, prosíme vás, brat�í, 2abyste se nedali 
snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat n�jakým projevem ducha nebo �e�í �i listem, domn�le pocházejícím od nás, jako 
by den Pán� m�l už nastat. 3Žádným zp�sobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpou-
�e proti Bohu a neobjeví se �lov�k nepravosti, Syn zatracení. 4Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má 
jméno Boží‘ nebo �emu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha. 
5Nevzpomínáte si, že jsem vám to �íkal, ješt� když jsem byl u vás? 6Víte p�ece, co zatím brání tomu, aby se ukázal d�íve, 
než p�ijde jeho �as. 7Ta nepravost již p�sobí, ale jen skryt�, dokud nebude odstran�n z cesty ten, kdo tomu brání. 8A pak 
se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zni�í svým slavným p�íchodem. 9Ten zlý p�ijde v moci 
satanov�, bude konat kdejaký mocný �in, klamná znamení a zázraky 10a všemožnou nepravostí bude svád�t ty, kdo jdou    
k záhub�, nebo� nep�ijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 11Proto je B�h vydává do moci klamu, aby uv��ili 
lži. 12Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuv��ili pravd�, ale nalezli zalíbení v nepravosti.“ 
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