
BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH BOJUJE II. (DA 10,15-11,1) 
Nevedeme svůj boj proti tělu a krvi … 

 

Daniel se modlil za porozumění. A Bůh mu toto porozumění dal ve vidění, 

a s ním mu odhalil také duchovní realitu světa, duchovně Daniela posílil a 

ukázal mu, že zuří duchovní válka. 
 

15Když ke mně promluvil tato slova, sklonil jsem tvář k zemi a oněměl jsem. 16A hle, kdosi 
podobný lidským synům se dotkl mých rtů. Otevřel jsem ústa a promluvil jsem k tomu, který 
stál proti mně: „Můj pane, pro to vidění mě sevřely křeče a nezachoval jsem si sílu. 17Jak by 

mohl služebník tohoto mého pána mluvit s tímto mým pánem? Od té doby není ve mně síla a 
nezůstal ve mně dech.“ 18Opět se mě dotkl kdosi, kdo vypadal jako člověk, a dodal mi sílu. 

19Řekl: „Neboj se, muži vzácný, pokoj tobě! Vzchop se, vzchop se!“ Když se mnou mluvil, nabyl 
jsem síly. Řekl jsem: „Ať můj pán mluví, neboť jsem již posílen.“ 20Řekl: „Víš, proč jsem k tobě 
přišel? Nyní se opět vrátím, abych bojoval s ochráncem Peršanů. Odcházím, a hle, přichází 

ochránce Řeků. 21Zajisté, oznámím ti, co je zapsáno ve spisu pravdy. Není nikoho, kdo by mi 
dodával sílu v těch věcech, kromě vašeho ochránce Míkaela. 11:1V prvním roce vlády Darjaveše 

médského jsem stál při něm, abych mu dodával sílu a byl mu záštitou.“ 
  

Otázky ke kázání:  

1. Kde máme hledat posilu pro svůj křesťanský život? 

2. Proč musíme chápat, co se odehrává v duchovním světě? 

3. Jak se máme zapojit do duchovního boje? 
 

ÚVOD 

 Proč Daniel truchlil před Bohem? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Da 10,12 
 



 

 

I. DUCHOVNÍ POMOC 

 Proč se křesťan nemusí bát? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Da 10,6.14; Da 4?16; Da 7,28; Da 8,27, Mt 9,2-7; Iz 6,5-7;  
 

II. DUCHOVNÍ REALITA 

 S čím se máme spokojit ohledně duchovní války? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ezd 1,2-6; Ex 12,36; Da 2,21; Zj 12,7-9; Ju 9;  
 



 

 

III. DUCHOVNÍ BOJ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 6,10-13; 1Pt 5,8; Ef 4,27; Ko 2,15; Ř 1,16 
 

  

 

 
   BARONESA, DÁMA, DOMKÁŘ, EŠUS, 

HMOTNOST, CHATAŘ, JARO, KÁPĚ, 

KMITAT, KOMPRESE, KOPR, KOVO, 

KROTITELÉ, KÝTA, LÁKY, LEPENKY, 

MARS, MUŠKA, NAKUPIT, 

OBLAČNOST, OLŠE, OTEP, OVĚS, 

PIKNIK, PILULKA, PLNO, 

POETISMUS, PUNČ, REVUE, RISK, 

RITO, ROKAJE, ŘEŽE, SAKA, 

SANSKRT, SEDM, SNAJPR, SNOP, 

STEP, STŘŽ, TAKTNÍ, ÚNIK, UZLY, 

VŘED, VSUN 

Osmisměrka 

Tajenka Ř 1,16 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 10,15-11,1).  

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání P. Borovanský, vedení P. 

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

V neděli 29. září budeme mít po shromáždění pracovní schůzku sboru (cca 

30 minut).  
 

 

 

Indie: Radikálové vyvlekli pastora z modlitebního setkání a zbili ho 

28. července došlo v osadě Kanširam ve státě Uttarpradéš k incidentu, při 

kterém hinduističtí nacionalisté narušili setkání členů domácího společenství. 

Když se několik mužů a žen toho dne ubíralo na shromáždění, radikálové poznali, 

že se jedná o křesťany, a začali je fyzicky i slovně napadat. Obtěžovat je nepřestali 

ani poté, co dorazili na místo. 

Vetřelci pronikli do domu a vyvlekli pastora Radžu Prassáda na ulici, kde ho 

zbili. Přivolaní policisté pastora zadrželi a odvedli na policejní stanici, radikálové 

ho však nepřestali mlátit ani tam. Následoval pětihodinový výslech, během 

kterého policisté dospěli k závěru, že na setkání nedošlo k žádným konverzím a 

pastora propustili. Přestože byli policisté očitými svědky fyzických útoků, 

dokonce i v prostorách policejní stanice, nepodnikli vůči pachatelům žádné kroky. 

Pastor Prassád poznamenal, že s určitou míru protivenství počítá, přesto jej 

překvapila agresivita reakce na obyčejné modlitební setkání se členy sboru. 

 

 

Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby 

zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, 

jazyku i národu. Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu 

čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo 

učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ 

Zjevení Janovo 14,6-7 


