
BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

Úvod do knihy Daniel
 

Z prvních dvou veršů můžeme vyčíst hlavní téma celé knihy Daniel – a 

tím je Boží svrchovanost. Rozdělil jsem to na tři části, podtémata, s nimiž 

se neustále setkáváme v knize Daniel – Boží svrchovanost nad jednotlivci, 

nad národy i nad celými lidskými dějinami. 
 

Text (Da 1,1-2): 

1Ve třetím roce kralování Jójakíma, krále judského, přitáhl Nebúkadnesar, babylónský 
král, k Jeruzalému a oblehl jej. 2Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále 
Jójakíma a část nádob z Božího domu. Nebúkadnesar je dopravil do země Šineáru, do 

domu svého božstva; nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha.  
 

Otázky ke kázání:  

1. Co je hlavním tématem knihy Daniel? 

2. Jak se Boží svrchovanost projevu v životě každého jednotlivce? 

3. Co vyplývá ze skutečnosti, že Bůh zná konec všech věcí? 
 

 

 
 

 

Dva žánry – vyprávění a apokalypsa. 

Dva jazyky – hebrejština a aramejština. 

Dva autoři – Duch svatý a Daniel. 

Dvojí naplnění – minulé a budoucí/aktuální. 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  
  Iz 32,15-17 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  
  Ž 135,6; 2Pa 36,5; Da 4,34; Da 5,27-28; Lk 12,19-20; Da 6,27-28; Př 21,1;  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Biblické odkazy:  
  Da 4,31-32; Da 7,19; Da 7,17-18; Da 8,20-22; Lk 21,18; Da 3,24; Mt 16,18 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  
  Da 2,44; Ga 4,4-5; Sk 14,22; Za 2,12; Mt 24,15-18; J 15,20; Zj 3,8; Tt 2,14; Da 12,2-3; Zj 

19,11-16 
 

   

 

 
   UMOŘENÍ, GRIF, PROVOKATÉR, 

LISOVAT, DMOUT, UJÍT, ŽĎÁR, 

LOŽE, DECI, TRUDOVINA, 
ATLANTIK, EXIT, TRÁM, KLIH, 

PAST, EJEKTOR, KÁPO, POET, 
FLÉTNA, SAMEC, PTÁK, BOVDEN, 

PODPLUKOVNÍK, SOUVISLOSTI, 

ÚPLNOST, ROMKA, VROD, 
ENDOSKOP, KASTLÍK, OSMA, 

KAOLINIT, LESKY, 
PROGRAMOVÁNÍ, PULS, LISTÍ, 

OLIVA, POROD, SAVO, ZMLÁTIT, 
CEJN, FIAT, PLŽI, JEEP 

Tajenka Mt 28,18: 

 

_________________________ 
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Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 1,1-2). 

Sobota 900 vyučování pro muže v kanceláři, 1300 vyučování pro ženy tamtéž. 

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

Krejčík, památka R. Hynek, chvály ???.  

Neděle 17. března – po shromáždění budeme mít sborové pracovní shromáždění, 

potom společný oběd a po něm bude opět vyučování o biblickém staršovství.  

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

Roxana). 
 

Čína: Zatčení osob, které se vyptávaly na své blízké 

15. února bylo zatčeno pět lidí, kteří se sešli před policejní stanicí, aby získali 

informace o zadržovaných příbuzných. 8. prosince skončilo ve vazbě přibližně 100 

členů společenství „Časný déšť“ ve městě Čcheng-Tu. Podle poslední zprávy jsou 

někteří z nich stále zadržováni. Příbuzní i s malými dětmi dorazili před policejní 

stanici, aby zjistili, v jakém stavu se jejich blízcí nacházejí a získali další informace. 

Zatímco je policisté sledovali, jeden křesťan zaslechl, jak se mezi sebou baví, jestli je 

mají zatknout. Přibližně v osm hodin večer skutečně vzali do vazby čtyři manželky 

zadržovaných mužů a jedno dítě a všechny obvinili z ‚nezákonného shromažďování‘. 

Uzbekistán: Žena zavražděna pro svou víru 

Křesťanskou matku v Uzbekistánu 9. února zavraždil vlastní manžel, protože 

nedávno přijala Krista. K útoku došlo na taškentském letišti, když se žena pokusila 

uprchnout ze země. Problémy „Umidy“ (není to její skutečné jméno) začaly poté, co 

požádala kamarádku o Bibli a její muž na to přišel. Začal ji doma zamykat, aby 

nemohla chodit do církve, a také jí zakázal kontakt s dvouletým synem. Nakonec se 

jí podařilo s dcerou odstěhovat k rodičům. Opět začala chodit do společenství, 

výhrůžky však neustaly. Nakonec se rozhodla nalézt bezpečí v cizí zemi. Na letišti ji 

však zastavil manžel a nelítostně jí podřízl hrdlo. 
 

Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. 
Žalm 115,3     


