
BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH VÍTĚZÍ I. (DA 7,15-22) 
Vedl válku proti svatým a přemáhal je 

 

V našem textu je první jednoduché vysvětlení Danielova vidění a Daniel 

ještě více rozvádí sen, který měl. Sen, který ho 1. naplnil hrůzou, protože 

2. byl o válce proti svatým, ale 3. nakonec vede k vítězství Svatého. 
 

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.“ 19Chtěl jsem mít jistotu o tom 

čtvrtém zvířeti, které bylo odlišné ode všech ostatních a bylo mimořádně strašné: mělo železné 
zuby, bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama, 20i o deseti rozích, 
které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom rohu, který 
měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní. 21Viděl jsem, že ten roh vedl válku 

proti svatým a přemáhal je, 22až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; 
nadešla doba a království dostali do držení svatí. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč se nemusíme bát o Boží lid? 

2. Proč je důležité chápat, že se nacházíme v duchovní válce? 

3. Jak jsou svatí zachraňováni pro věčnost? 

 

ÚVOD – PŘÍSTUP K PÍSMU 

 Jak musíme vykládat Starý zákon? 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  2Tm 3,16-17 ; Gn 3,15; Gn 12,3; Gn 49,10; Žd 1,1; 
 



 

 

I. SVATÁ BÁZEŇ 

 Proč byl Daniel naplněn hrůzou? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Iz 61,1-2; Lk 4,21.29;  
 

II. SVATÁ VÁLKA 

 Kdo vede válku proti svatým? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Zj 13,1-2; Da 7,12; 1Pt 5,13; Zj 11,8; Zj 18,21-24; Sk 12,21-23; Mt 11,12; Lk 21,12; Sk 14,22; 

J 16,2.33  



 

 

 

III. SVATÝ BŮH 

 Kdy skončí válka vedená proti svatým? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  2Te 2,8; Zj 19,11-16.19-21; Zj 22,17 

  

 

 
   ÚČIN, DAKL, LAUR, PAVLÁN, ROUP, 

EBON, ŠMAK, URNA, POUŽITÍ, 

OBŘADY, MNOHOČLEN, IZOBAR, 

OMAM, PLYŠ, BOLEHLAV, NAHÁ, 

KVOČNA, KORÁB, ODDYCH, 

RUCHADLO, MLHA, RUKA, ŠKROB, 

ODÉRY, ŠLEHAT, KEUI, BAČA, 

ČÁRA, VÝSUN, NEMRAV, AVIA, 

LASA, ŽLÁBEK, AULY, IONTY, PITO, 

EXIT, TUKAN, PORTÝŘI, UHLÁK, 

DXVI, KRACH, STOA, RAJZ, CELINA, 

PRACH, ESEJ 

Osmisměrka 

Tajenka 1Pt 4,13 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 7,15-22).  

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

Trnka, památka R. Hynek, chvály J. & M. Petrecké.  

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

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

 
 

 

Laos: Křesťan zadržen a zbit kvůli své víře 

Policie v jižním Laosu zadržela a zbila místního křesťana ve snaze ho přinutit, 

aby se zřekl své víry. Agoon společně s dalšími vesničany kácel stromy v chráněné 

oblasti, údajně na žádost vesnického předáka. 

Po konfrontaci s policií byli všichni posláni domů – s výjimkou Agoona. Agoon, 

jediný křesťan v pracovní skupině, byl zadržen a obviněn z nelegální těžby. Úřady 

trvají na tom, že zatčení lesního dělníka s náboženským vyznáním nesouvisí. Ve 

vazbě se ho však policisté snažili násilím přinutit, aby se své víry vzdal, a když 

odmítal, mlátili ho ještě intenzivněji. Místní zdroj, který si nepřál být jmenován, 

je přesvědčen, že kácení stromů bylo v Agoonově případě pouhou záminkou, 

protože pokud by byl zadržen pro svou víru, vyvolalo by to rozhořčení 

mezinárodní komunity. 

Ke konfliktům mezi příslušníky nepočetné křesťanské menšiny a 

komunistickými úřady v této převážně buddhistické zemi dochází často; zatímco 

křesťané chtějí praktikovat právo na svobodu vyznání zaručené ústavou, státní 

orgány považují křesťanství za cizí náboženství. 

 

 
 

A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ 

Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. 

Zjevení Janovo 22,17 


