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Bůh posílá anděla s vyučováním 

 

Dneska se podíváme na to, jakou Daniel dostal od Boha odpověď na svou 

modlitbu, a více se zaměříme na verš 24, kde je řečeno, jakým směrem se 

má naše přemýšlení ubírat. 
 

20Ještě jsem rozmlouval a modlil se, vyznával hřích svůj i hřích Izraele, svého lidu, a předkládal 
Hospodinu, svému Bohu své prosby o smilování za svatou horu Boží, 21tedy ještě jsem 

rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prve viděl ve vidění, spěšně přilétl 
a dotkl se mě v době večerního obětního daru. 22Poučil mě, když se mnou mluvil. Řekl: „Danieli, 
nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k poučení. 23Prve při tvých prosbách o smilování vyšlo slovo 
a já jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi vzácný Bohu. Pochop to slovo a rozuměj vidění. 
24Sedmdesát týdnů let sedmiček je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude 
skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení 

věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých.“ 
  

Otázky ke kázání:  

1. Proč potřebujeme studovat starozákonní proroctví? 

2. Jaký je cíl starozákonních proroctví? 

3. Kde najdeme plnost zjevení? 
 

ÚVOD 

 Jaký má být náš přístup ke knize Daniel? 
 

 

Některé principy výkladu Bible: 

• Méně jasné pasáže vykládáme místy jasnějšími. 

• Starý zákon vykládáme ve světle Nového. 

• K jednotlivým textům přistupuje s ohledem na žánr, v jakém je 

daný text napsaný. 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ř 15,4; 2Tm 3,16-17; J 5,39 
 



 

 

I. DANIEL, MUŽ VZÁCNÝ 

 Jak Daniel porozuměl Jeremjášovu proroctví? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ž 17,8; Za 2,12; Ř 8,32; Lk 22,44; Jer 25,11; Jer 29,10; Ž 90,10 
 

II. GABRIEL, ANDĚL POSLANÝ 

 Jaká byla odpověď anděla na Danielovu modlitbu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Lv 26,18.21.23-24.27-28; Ezd 1,5; Mk 1,1-5 
 



 

 

III. VYKUPITEL, BŮH STRAŠLIVÝ 

 K jaké události se vztahuje Danielovo vidění? 
 

1. Skoncováno s nevěrností 
 

2. Zapečetěny hříchy 
 

3. Zproštění viny 
 

4. Uvedení věčné spravedlnosti 
 

5. Zapečetění vidění a proroctví 
 

6. Pomazání svatyně svatých 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ga 4,4; Ko 2,14; Fp 1,6; J 16,9; Ž 32,1-2; Ko 2,13; Žd 10,10; Ř 5,8-9; Žd 1,1-2; Ko 1,15; 

2Pt 1,16-19; Ef 2,20-22 
 

  

 

 
   AFORISMUS, ALČA, ANOMIE, 

ANTÉNA, ATLET, BROŽ, ČUNIRI, 

DĚVA, DIODA, DOUDA, FAUL, 

FLUNDRA, FÓRY, GAVÚNEK, 

KLOVATI, KOTEC, LOOK, LYCRA, 

LYNČ, MATÚRA, MOUČNÍKY, NOHY, 

NOŽE, OCÚN, ODBÍJENÁ, OKUPACE, 

PLENTA, PRADĚD, PŘESYP, 

PŘÍRODA, SMALT, SNĚTÍ, ŠITÍ, 

TLACHY, TŘPYT, TUŽIT, UHLÍ, 

VÝKYV, ŽIDÉ, ŽÍLY, ŽOKY, ŽOLD 

Osmisměrka 

Tajenka Zj 21,9 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 9,20-24).  

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

Růžička, památka P. Petrecký, chvály B. Šedivá.  

V neděli 28. 7. nebude shromáždění v divadle Kámen.  

Ve středu 24. 7. a 31. 7. nebude biblická. 

 
 

Čína: Několik razií v křesťanských společenstvích, zákazy činnosti 

Opozice vůči neregistrovaným domácím společenstvím v Číně výrazně zesílila. 

V uplynulých dnech došlo na mnoha shromážděních k raziím a celé řadě 

společenství byla zakázána činnost. Úřady v Sia-meun zveřejnily záměr do dvou 

let eliminovat činnost všech společenství ve městě. Jedná se přitom jen o malou 

část celostátní kampaně. 

13. června policisté v Sia-menu vtrhli na shromáždění společenství Sin-cao v 

průběhu biblické hodiny. Účastníky si natočili na video, nejméně 30 z nich – 

včetně kazatele – odvezli na stanici a všechny propustili až po několikahodinovém 

zadržování. 16. června se uskutečnila razie také ve společenství Sün-s’-ting v Sia-

menu. Policisté nejprve zabavili přítomným telefony, aby si nemohli průběh útoku 

natáčet. Ve stejný den policisté vtrhli do společenství Tchaj-jün ‚Úhelný kámen‘ 

v Šan-si. Přítomní byli rovněž odvezeni na stanici a budova zapečetěna. 

Razie pokračovaly 26. června, kdy policisté vtrhli do společenství Morningstar 

(‚Jitřenka‘) v Pej-chaj, zadrželi značnou část přítomných křesťanů a také jim 

zabavili mobilní telefony. 29. června orgány zakázaly činnost presbyteriánského 

společenství Tao En v Sü-čou. Další podrobnosti o těchto nejnovějších dvou 

incidentech zatím nejsou k dispozici. 

 

 

Ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, 

zářící Boží slávou. 

Zjevení 21,10-11 


