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„Viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři 
nebeské větry rozbouřily Velké moře.“

Daniel 7,2



„A z moře vystoupila čtyři 
veliká zvířata, odlišná jedno 
od druhého.“

Daniel 7,3



„Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta 
nevěstka sedí, to jsou národy, davy, 
rasy a jazyky.“

Zjevení 17,15



„Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři 
králové povstanou v zemi.“

Daniel 7,17



„Čtvrté zvíře – 
…bude čtvrté 
království…“

Daniel 7,23



„A z moře vystoupila čtyři 
veliká zvířata, odlišná jedno 
od druhého.První bylo jako 
lev a mělo orlí křídla.“

Daniel 7,3–4



„Hle, další zvíře, 
druhé, se podobalo 
medvědu. Bylo 
postaveno tváří 
k jedné straně. 
Mělo v tlamě mezi 
zuby tři žebra…“

Daniel 7,5



„Potom jsem viděl, 
hle, další zvíře bylo 
jako levhart a mělo 
na hřbetě čtyři 
ptačí křídla.“

Daniel 7,6



„Potom jsem v nočním 
vidění viděl, hle, čtvrté 
zvíře, strašné, příšerné 
a mimořádně mocné.“

Daniel 7,7



„Mělo veliké železné zuby, 
žralo a drtilo a zbytek 
rozšlapávalo svýma 
nohama. Bylo odlišné ode 
všech předešlých zvířat 
a mělo deset rohů.“

Daniel 7,7



„První 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.“

Daniel 7,4



„Z houštiny vystoupil lev. 
Ničitel pronárodů vyrazil 
vpřed, vyšel ze svého 
místa… Tvá města budou 
vylidněna…“

Jeremiáš 4,7







„Bylo postaveno tváří k jedné straně. 
Mělo v tlamě mezi zuby tři žebra a bylo 
mu řečeno…“

Daniel 7,5



„Potom 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.“

Daniel 7,6





„…vyvstanou čtyři 
království z toho 
pronároda…“

Daniel 8,22



4 GENERÁLOVÉ  
ALEXANDROVY ARMÁDY 
1. Kassandros
2. Lýsimachos
3. Ptolemaios
4. Seleukos



„Každý ostřil meč 
proti každému 
a nakonec říše 
upadala v změti 
konfliktů.“

Alexandr Veliký, s. 494 
Theodor Mounson



Nepokoje a konflikty 
pokračovaly mezi těmito 
čtyřmi částmi až nakonec 
22. června 168 př. n. l. v bitvě 
u Pydny zanikla říše 
Alexandra Velikého 144 let po 
jeho smrti.

Dějiny Říma, kniha 3., 
kapitola 10







„Prohlížel jsem rohy, a hle, 
vyrostl mezi nimi další malý roh 
a tři z dřívějších rohů byly před 
ním vyvráceny.“

Daniel 7,8



„Těch deset rohů je deset 
králů, kteří povstanou z toho 
království.“

Daniel 7,24 B21



„Hle, na tom rohu 
byly oči jako oči 
lidské a ústa, která 
mluvila troufale.“

Daniel 7,8



„To, co jsem já Daniel v mysli 
viděl, mě velmi rozrušilo.“

Daniel 7,15 B21



„Viděl jsem, že ten roh 
vedl válku proti svatým 
a přemáhal je…“

Daniel 7,21



„Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude 
hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit 
změnit doby a zákon.“

Daniel 7,25



„Svatí budou vydáni do 
jeho rukou až do času 
a časů a poloviny času…“

Daniel 7,25



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

Daniel 7,28





„…strašné, příšerné a 
mimořádně mocné… 
a mělo deset rohů.“

Daniel 7,7



„…deset králů, 
kteří povstanou 
z toho království.“

Daniel 7,24 B21









„Těch deset rohů je 
deset králů, kteří 
povstanou z toho 
království. Po nich 
povstane jiný král… 
a ty tři krále sesadí.“

Daniel 7,24 B21



V r. 493 Herulové zanikli 
díky císaři Zenonovi.



Další císař Justinián vyhubil 
Vandaly v r. 534 a zlomil moc 
Ostrogótů v r. 538.



V této době vydal císař 
Justinián výnos, který 

ustanovil římské biskupy či 
papeže za náboženské vůdce 

Západořímské říše.



„…odlišný od těch 
předešlých…“

Daniel 7,24 B21



„Viděl jsem, že ten roh 
vedl válku proti svatým 
a přemáhal je…“

Daniel 7,21



„Svatí budou 
vydáni do jeho 
rukou…“

Daniel 7,25



 „Bude se snažit 
změnit doby 
a zákon.“

Daniel 7,25



„Svatí budou vydáni 
do jeho rukou až do 
času a časů a poloviny 
času.“

Daniel 7,25



Čas – 1 rok 360 dnů
Časy – 2 roky 720 dnů
Polovina času – 1/2 roku 180 dnů

Celkem 1260 dnů 
Každý den představuje jeden rok

Exodus 4,6







Daniel 7,8

1. Malý roh povstane v západní 
Evropě mezi deseti královstvími, 
která vzešla z rozpadu Říma.



Daniel 7,8

2. Při svém 
vzestupu, 
vyvrátil malý roh 
tři původní 
království



Daniel 7,20

3. Proroctví říká, že 
malý roh povstane 
mezi dalšími rohy 
poté, co už tam 
ostatní rohy jsou.



Daniel 7,24

4. Tato mocnost se 
bude od ostatních 
království lišit.



Daniel 7,21–25

5. Malý roh bude 
pronásledovat 
a „hubit„ svaté.



Daniel 7,25

6. Tato mocnost se 
bude „snažit změnit 
doby a zákon.“



„Svatí budou 
vydáni do jeho 
rukou až do času 
a časů a poloviny 
času…“

Daniel 7,25



„Viděl jsem, že byly postaveny 
stolce a že usedl Věkovitý. Jeho 
oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho 
hlavy jako čistá vlna…“

Daniel 7,9



„…jeho stolec – plameny ohně, 
jeho kola – hořící oheň.“

Daniel 7,9



„Řeka ohnivá proudila 
a vycházela od něho, 
tisíce tisíců sloužily 
jemu a desetitisíce 
desetitisíců stály před 
ním.“

Daniel 7,10



„…desetitisíce desetitisíců stály před ním. 
Zasedl soud a byly otevřeny knihy.“

Daniel 7,10



„…avšak zasedne soud a vladařskou moc mu 
odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben.“

Daniel 7,26



„Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky 
přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, 
přivedli ho k němu.“

Daniel 7,13





„…políbením zrazuješ 
Syna člověka?“

Lukáš 22,48



„Zasedl soud a byly 
otevřeny knihy.“

Daniel 7,10



„A byla mu dána vladařská moc, 
sláva a království, aby ho 
uctívali všichni lidé různých 
národností a jazyků.“

Daniel 7,14



„Jeho vladařská moc je věčná, která 
nepomine, a jeho království nebude 
zničeno.“

Daniel 7,14



„Království, 
vladařská moc… 
budou dány lidu 
svatých 
Nejvyššího.“

Daniel 7,27



„Ale království se 
ujmou svatí Nejvyššího 
a budou mít království 
v držení až na věky, 
totiž až na věky věků.“

Daniel 7,18





Název 
další přednášky 


