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Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého
 

Bůh mluví k Nebúkadnesarovi, k člověku, který chce žít bez Boha. Bůh 

nejenom mluví, ale také odpovídá na modlitby svého lidu. A na Danielovi 

uvidíme, jak vypadá zbožný charakter Božího muže. 
 

1Ve druhém roce svého kralování měl Nebúkadnesar sen. Rozrušil se a nemohl spát. 2Král 
tedy rozkázal zavolat věštce, zaklínače, čaroděje a hvězdopravce, aby mu pověděli, co se mu 

zdálo. I přišli a postavili se před králem. 3Král jim řekl: „Měl jsem sen a jsem rozrušen; chci ten 
sen znát.“ 4Hvězdopravci promluvili ke králi aramejsky: „Králi, navěky buď živ! Pověz svým 
služebníkům ten sen a my ti sdělíme výklad.“ 5Král hvězdopravcům odpověděl: „Mé slovo je 

příkaz: Jestliže mi neoznámíte sen a jeho výklad, budete rozsekáni na kusy a z vašich domů se 
stane hnojiště. 6Jestliže mi však sen a jeho výklad sdělíte, dostane se vám ode mne darů, 

odměny a velké pocty. Sdělte mi tedy sen a jeho výklad!“ 7Odpověděli znovu: „Ať král poví 
svým služebníkům sen a my sdělíme výklad.“ 8Král odpověděl: „Já vím jistě, že chcete získat 
čas, protože vidíte, že mé slovo je příkazem: 9Jestliže mi ten sen neoznámíte, čeká vás jediný 
rozsudek. Domluvili jste se, že mi budete říkat lživé a zlé věci, dokud se nezmění čas. A proto 

mi řekněte ten sen a poznám, že jste schopni sdělit mi i výklad.“ 10Hvězdopravci králi 
odpověděli: „Není na zemi člověka, který by dovedl sdělit to, co král rozkázal. Nadto žádný 
velký a mocný král nežádal od žádného věštce, zaklínače nebo hvězdopravce takovou věc. 

11Věc, kterou král žádá, je těžká a není nikoho jiného, kdo by ji králi sdělil, mimo bohy, kteří 
nepřebývají mezi smrtelníky.“ 12Král se proto rozhněval, velice se rozzlobil a rozkázal všechny 

babylónské mudrce zahubit. 13Když byl vydán rozkaz a mudrci byli zabíjeni, hledali též 
Daniela a jeho druhy, aby byli zabiti. 14Tehdy se Daniel rozvážně a uvážlivě obrátil na Arjóka, 

velitele královy tělesné stráže, který vyšel zabíjet babylónské mudrce. 15Otázal se Arjóka, 
králova zmocněnce: „Proč je králův rozkaz tak přísný?“ Arjók Danielovi tu věc oznámil. 

16Daniel vešel ke králi a prosil ho, aby mu dal určitou dobu, že králi ten výklad sdělí. 17Pak 
Daniel odešel do svého domu a oznámil tu věc svým druhům, Chananjášovi, Míšaelovi a 

Azarjášovi. 18Vyzval je, aby prosili Boha nebes o slitování ve věci toho tajemství, aby Daniel a 
jeho druhové nebyli zahubeni se zbytkem babylónských mudrců. 19I bylo to tajemství 
Danielovi zjeveno v nočním vidění. Daniel dobrořečil Bohu nebes. 20Promlouval takto: 

„Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky. Jeho moudrost i bohatýrská síla. 21On mění 
časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají 
rozum. 22Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí. 23Tobě, 

Bože otců mých, chci vzdávat čest a chválu, neboť jsi mi dal moudrost a bohatýrskou sílu. 
Oznámils mi nyní, oč jsme tě prosili, oznámil jsi nám královu záležitost.“ 24Daniel tedy vešel k 

Arjókovi, kterého král ustanovil, aby zahubil babylónské mudrce. Přišel a řekl mu toto: 
„Babylónské mudrce nehub! Uveď mě před krále, sdělím králi výklad.“ 



 

Otázky ke kázání:  

1. Jak se Bůh dává poznat nevěřícím lidem?  

2. Proč můžeme s důvěrou volat k Bohu? 

3. Jak se můžeme modlit jako Ježíš? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  
  Gn 41,8; Mk 4,19; Ž 76,11 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Biblické odkazy:  
  Ř 8,28-29; Ga 5,22-23; Iz 11,2-3; Př 25,15; Da 6,11; 1Kr 8,49-50; Mt 18,19;  
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  
  Žd 1,1-2; J 14,9; Mk 1,35;  
 

   

 

 
   GYPS, PAPRIKA, ŠTIKY, WOOD, 

RÝHA, OSTNY, AKTÉR, ZKOSENÍ, 
VULKÁNY, DÁLKA, OKOV, SMETÁK, 

BRACH, ELITA, OKOUN, SMĚV, 

VUŘT, OHAŘ, TLAK, MĚNY, 
INDIKACE, VZOR, OBUVI, PRŮVAN, 

SOUPEŘI, PŘEDEHRA, VESTIBUL, 
ÚHOR, PŘESTUPEK, CAREVNA, 

EVKA, OPERETKA, HYPERBOLY, 
HÁBY, SOUVISLOST, PIHA, NAHÁ, 

UZDA, LAOS, DLAHA, KANASTA 

Tajenka Ef 3,4-7 

 

_________________________ 
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Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 2,24-49). 

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

Hynek, památka K. Trnka, chvály B. Šedivá.  

Po shromáždění budeme mít sborové pracovní shromáždění.  

Neděle 31. března – společné shromáždění s BSK Kladno v Kladně. 

V divadle Kámen shromáždění nebude. Pokud nemáte jak se 

dopravit, domluvte se s Jardou. 

Sborová dovolená: 27. 7. – 2. 8. 2019 v Rokytnici nad Jizerou (Juniorhotel 

Roxana). 
 

 

Laos: Žhářský útok na dům křesťanského vedoucího 

Čtyřiadvacetiletý pastor Leider Molina v pátek 9. února kázal ve svém 

společenství v osadě Caucasia (severozápadní Kolumbie). Když krátce poté vyšel z 

budovy, smrtelně ho zasáhlo pět kulek. (Mladý muž byl známý jako vášnivý kazatel 

a aktivní vedoucí mládeže – nejen ve svém sboru, ale po celém městě.) 

Oblast v posledních měsících sužuje eskalace násilí, zatímco se různé ozbrojené 

skupiny snaží ovládnout trasy pašování drog. Všechny znesvářené povstalecké 

frakce nicméně považují církev za nepřítele, protože zvěstováním evangelia odrazuje 

mladé lidi od násilností a nelegálních aktivit. 

Podle místních zdrojů někteří křesťané i s rodinami uprchli, zatímco jiní doufají v 

zásah vládních jednotek a rozhodli se zůstat, navzdory nebezpečí. Bez ohledu na 

výhrůžky zabitím a pokračováním násilností církevní vedoucí pokračují v práci. 

 

 

 

 

V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí 
jsem volal o pomoc a vyslyšels mě. 

Jonáš 2,3 


