
BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH BOJUJE I. (DA 10,1-14) 
Za scénou viditelného světa 

 

V našem dnešním textu poodhalíme duchovní oponu světa, v němž žijeme. 

Daniel se setkává s Božím synem, který ho vyučuje, posiluje a ukazuje 

mu, jak probíhá duchovní boj za scénou viditelného světa. 
 

1V třetím roce vlády Kýra, krále perského, bylo Danielovi, který byl pojmenován Beltšasar, 
zjeveno slovo. A to slovo je pravdivé; týká se velké strasti. Pochopil to slovo. Pochopení mu bylo 
dáno ve viděních. 2V těch dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé tři týdny. 3Chutný chléb jsem 
nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí až do uplynutí celých tří 

týdnů. 4Dvacátého čtvrtého dne prvního měsíce jsem byl na břehu veliké řeky zvané Chidekel. 
5Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakýsi muž oblečený ve lněném oděvu. Na bedrech měl 

pás z třpytivého zlata z Úfazu. 6Tělo měl jako chrysolit, tvář jako blesk, oči jako hořící 
pochodně, paže a nohy jako lesknoucí se bronz a zvuk jeho slov byl jako hrozný hluk. 7Já 

Daniel jsem to vidění viděl sám. Muži, kteří byli se mnou, žádné vidění neviděli, ale padlo na 
ně veliké zděšení a uprchli do úkrytu. 8Zůstal jsem sám a viděl jsem to veliké vidění, ale 

nezůstala ve mně síla. Velebnost mé tváře se změnila a byla zcela porušena; nezachoval jsem si 
sílu. 9Slyšel jsem zvuk jeho slov a jak jsem zvuk jeho slov uslyšel, přišly na mě mrákoty a padl 

jsem na tvář, totiž tváří na zem. 10A hle, dotkla se mě ruka a zatřásla mnou, takže jsem se 
pozvedl na kolena a dlaně rukou. 11Muž mi řekl: „Danieli, muži vzácný, pochop slova, která k 
tobě budu mluvit. Stůj na svém místě. Jsem poslán k tobě.“ Když se mnou mluvil to slovo, stál 

jsem a chvěl jsem se. 12Řekl mi: „Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl 
porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem proto přišel. 

13Avšak ochránce perského království stál proti mně po jednadvacet dní. Dokud mi nepřišel na 
pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů. 14Přišel jsem, 

abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech, neboť vidění se týká těchto dnů.“ 
  

Otázky ke kázání:  

1. Jak můžeme vědět, že v tomto textu se zjevuje Boží syn? 

2. Jak nás Bůh posiluje a povzbuzuje? 

3. Nad čím bychom měli neustále žasnout? 
 

ÚVOD 

 Proč můžeme věřit starozákonním proroctvím? 
 

 

Biblické odkazy:  

  Gn 1,1; Jb 34,14-15; Da 2,21; Ab 2,14; Da 2,44;  



 

 

 

I. BOŽÍ SYN SE ZJEVUJE 

 Proč Daniel truchlil a modlil se?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  2Pa 36,22-23; Ez 9-10; Zj 1,13-15;  
 

II. BOŽÍ SYN POSILUJE 

 Co člověku způsobuje Boží přítomnost? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ex 33,11; Gn 18,2-3; Lk 5,8; 2S 14,14; Zj 22,9; Da 12,3; L 12,32 



 

 

 

III. BOŽÍ SYN BOJUJE 

 Jak Bůh prosazuje svou vůli v tomto světě? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  L 22,43; Ž 115,3; Ju 9; Ko 1,16; Ef 6,10-13; Mt 7,7-8 
 

  

 

 
   ANOA, BOJE, BŘITVA, ČERT, ČIRÝ, 

DENS, DEPA, DUŠEVNO, DVOJČLEN, 

DÝNĚ, HEŘMÁNEK, KLEPETO, 

KOTOUČ, KŘEN, KUKA, KÝČE, 

LEKTOR, LEVICE, MRNĚ, NÁČRT, 

OČAŘI, OČKA, OPASEK, OPERÁTOR, 

OXYGEN, OŽEH, PŘETVÁŘENÍ, 

RADA, RÉTA, SEKCE, SÍTA, SOBO, 

STŘŽ, SUTINY, ŠÍŘE, ŠPEH, TANK, 

TÝDNY, VERŠ, VNAD, VRYP, 

VYMĚŠOVÁNÍ, VÝVRH, ZJEV, ZOEA, 

ŽÍDĚ, ŽLEB 

Osmisměrka 

Tajenka Mt 26,41 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 10,1-14).  

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání P. Steiger, vedení K. 

Trnka, památka P. Petrecký, chvály J. & M. Petrecké. 
 

 

 

Indie: Nedobrovolné konverze křesťanů k domorodému náboženství 

14. června byli křesťanští účastníci domácí pobožnosti odvlečeni k vesnickým 

předákům a následně přinuceni k účasti na rituálu „zpětné konverze“ k 

domorodému náboženství. Incidentu předcházelo prohlášení zveřejněné o dva 

dny dříve, podle kterého mělo být celkem dvanáct křesťanských rodin z osady 

Mahuatoli vyhnáno, pokud se nevrátí k domorodému náboženství kmene Sarna. 

Kvůli výhrůžkám většina křesťanů z vesnice uprchla. 

Podle informací místního pastora jsou výhrůžky v okrese Gumla ve spolkovém 

státě Džárkhand běžným jevem. Hinduističtí radikálové se zde spojili s přívrženci 

domorodých náboženství, aby se společně vzepřeli proti šíření křesťanství. V 

tomto případě skupina přibližně dvaceti vesničanů vtrhla do domu muže jménem 

Jogiya Munda a přinutili Jogiyu a jeho ovdovělou matku, aby se poklonili před 

jakousi modlou. Přitom je polévali vědry vody na znamení očisty. Oba křesťané 

následně uprchli z vesnice – místní obyvatelé jim vyhrožovali zabitím, pokud je 

ještě někdy přistihnou při modlitbě. Příslušníci dalších dvou rodin, kteří byli 

rovněž přinuceni proti své vůli podstoupit rituál, se rozhodli ve vesnici zůstat. 

 

 

 

 

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na 

modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, 

aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. 

Efezským 6,18-19 


