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BŮH ŘÍDÍ (DA 11,2-12,4) 
Bůh řídí každý detail veškerého dění 

 

Každé proroctví má ukazovat na Krista a budovat naši víru, povzbuzovat 

nás a dávat nám naději. Proto je tady i Daniel 11 – aby nás vedl ke Kristu, 

aby svědčil o Kristu, aby nás povzbuzoval a abychom z něj čerpali naději. 
 

101A to slovo je pravdivé; týká se velké strasti. … 14Přišel jsem, abych tě poučil o tom, co potká 
tvůj lid v posledních dnech, neboť vidění se týká těchto dnů. … 112Nyní ti tedy oznámím 

pravdu … 27konec je ještě odložen do jistého času. … 32Avšak lid, ti, kteří se znají ke svému 
Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. 33Prozíraví v lidu budou poučovat mnohé, ale 
budou po nějaký čas klesat pod mečem a plamenem, zajetím a loupeží. 34Když budou klesat, 
naleznou trochu pomoci, ale mnozí se k nim připojí úskočně. 35Někteří z prozíravých budou 

klesat, budou zkoušeni, tříbeni a běleni pro dobu konce, totiž do jistého času. … 36dokud se 
nedovrší hrozný hněv, neboť rozhodnutí bude vykonáno. … 45Pak přijde jeho konec a nikdo mu 
nepomůže. 121V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. 

Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude 
vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. 2Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, 

procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. 3Prozíraví budou zářit jako 
záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy. 4A 

ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou 
zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží. 

  

Otázky ke kázání:  

1. K čemu nás vede princip Sola Scriptura? 

2. Co je podle Daniela charakteristické pro poslední dobu? 

3. Čemu Daniel ohledně soužení nemohl rozumět? 
 

ÚVOD 

 Proč nám Bůh dal do Bible tak přesná proroctví? 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  1K 8,1; 1K 13,2; J 5,39; Ř 15,4 



 

 

 

I. OBSAH DANIELOVA PROROCTVÍ 

 Kam nás vede toto Danielovo proroctví? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1Tm 1,3-6; Da 10,1.14; Mk 13,2; Lk 21,20-24 
 

II. VÝKLAD DANIELOVA PROROCTVÍ 

 Čím je charakteristická poslední doba? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Da 9,24; Žd 1,1-2; 1J 2,18; 2Tm 3,1-5; 1Pt 1,20; Zj 22,10; Fp 2,14-16 



 

 

 

III. APLIKACE DANIELOVA PROROCTVÍ 

 Jak můžeme obstát v pronásledování? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Da 8,4.12; Da 2,21; Ez 36,27, Da 2,44;  
 

  

 

 
   BEDLIVOST, BELZEBUB, BIDET, 

CÍCHA, DEKY, DOBRODRUH, 

DRDOL, EDÉM, HAWAII, HYBERNA, 

INKA, KÁPO, KOBEREC, KUŘATA, 

LODŽIE, MÁTI, MLOCI, MROŽ, 

NATĚ, NOCLEH, ODLÍT, ODRAZIT, 

OHBÍ, OHIO, OKAŘ, OKNA, PICHL, 

SEBRANKA, SEKUNDA, SÍDLO, SILA, 

SNĚM, STARKA, ŠMÍR, TAHAT, 

TAJE, TMEL, UŠATKA, VLASTNÍK, 

VLHKO, VLNA, VZMACH 

Osmisměrka 

Tajenka Sk 14,22 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 11,2-12,4).  

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

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

památka J. Kernal, chvály J. & M. Petrecké. 

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

30 minut).  
 

 

 

Eritrea: Razie na křesťany pokračují 

V uplynulých dvou měsících došlo v Eritreji k několika raziím na křesťany, při 

kterých bylo zadrženo nejméně 150 osob. 23. června bylo zatčeno 70 členů 

společenství Faith Mission Church of Christ v Kerenu. Křesťané byli převezeni do 

věznice v Ashufera, kterou tvoří systém tunelů za městem. Vězni jsou navíc 

nuceni hloubit další podzemní prostory, když je zapotřebí více místa. 

16. srpna došlo k dalšímu incidentu, rovněž v Kerenu. Šest křesťanských 

státních zaměstnanců bylo předvoláno k soudu a soudce je vyzval, aby se zřekli 

své víry. Všichni odmítli a prohlásili, že „o své víře nebudou vyjednávat“. O dva 

dny později bylo zadrženo dalších 80 křesťanů ve čtvrti Godayef nedaleko 

asmarského letiště. Všichni byli převezeni na policejní stanici, kde jsou podle 

posledních zpráv stále zadržováni. 

 

 

 

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je 

království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat 

a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, 

protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i 

proroky, kteří byli před vámi. 

Matouš 5,10-12 


