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BŮH ZJEVUJE (DA 9,24-27) 
Sedmdesát sedmic k posledním dnům 

 

Ukážeme si relativně jednoduché vysvětlení Danielových sedmdesáti 

sedmic, které ukazuje na Pána Ježíše Krista, činí ho středem tohoto textu 

a do centra naší pozornosti staví takřka výlučně jeho kříž. 
 

24Sedmdesát sedmic je určeno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s 
nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné 

spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých. 25Věz a pochop! Od 
vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm 

sedmic a šedesát dva sedmic. Bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to 
svízelné doby. 26Po uplynutí šedesáti dvou sedmic bude pomazaný zahlazen a nebude již. 

Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Skončí v povodni, ale až do konce 
bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. 27Vnutí svou smlouvu mnohým v jedné sedmici a v 
polovině té sedmice zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Na jejich místě se objeví pustošící 

ohavnost, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.“ 
  

Otázky ke kázání:  

1. Proč bychom neměli vkládat mezery do sedmdesáti sedmiček? 

2. K čemu směřuje Danielova vize? 

3. Jak tato vize souvisí s vizí z druhé a ze sedmé kapitoly? 
 

ÚVOD 

 Proč si musíme připomínat principy výkladu Písma? 
 

 

Některé principy výkladu Bible: 

• Musíme porozumět textu tak, jak mu rozuměli první čtenáři 

• Bůh odhaluje svůj plán postupně 

• Starý zákon vykládáme ve světle Nového 

 
 

Biblické odkazy:  

  Žd 1,1-2; J 5,39 
 



 

 

I. PŘEDPOVĚĎ POMAZANÉHO 

 Kde se ještě dovídáme o příchodu Pomazaného? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  1Te 2,15-16; Iz 44,25; Iz 45,1;  
 

II. PŘÍCHOD POMAZANÉHO 

 V jakém časovém úseku má přijít Pomazaný vévoda? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Lk 13,1-2; J 19,15; Iz 61,1; L 4,18-19.21; L 3,22; Iz 55,3-4; 2K 8,9;  
 



 

 

III. PŮSOBENÍ POMAZANÉHO 

 Kdo uzavřel smlouvu s mnohými? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Iz 53,11; Mk 1045;  Mk 14,24; Mt 23,38; 1J 2,18; 2Te 2,8 
 

  

 

 
   ANTI, ARSEN, ATRIBUT, CTÍT, 

DYNASTIE, KNAP, KŘEZ, KYPR, 

LEPY, MALŠE, MANITOU, OPTIK, 

OSMÁK, OSTATNÍ, OSUD, OZEV, 

PENNY, PÍST, PROMINUTÍ, PRŠÍ, 

PŘEPYCH, PYSK, PYTLÍK, 

REPUTACE, SANSKRT, 

SKUTEČNOST, SRNY, SUPRAPHON, 

ŠMÍR, ŠPRTÁK, ŠUTR, TECHNO, 

TMEL, TROCHA, UHLÍ, URNY, VÍNA, 

VSTUPNÉ, VÝBOR, VÝŠE, ŽHÁŘKA 

Osmisměrka 

Tajenka 2Te 2,8 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Ve středu 24. 7. nebude biblická. 

V neděli 28. 7. nebude shromáždění v divadle Kámen.  

Ve středu 31. 7. nebude biblická. 

Neděle 4. 8. 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal, vedení P. 

Růžička, památka J. Kernal, chvály ?. 
 

 

 

Čína: Několik razií v křesťanských společenstvích, zákazy činnosti 

1. července bylo ve městě Búšehr na jihozápadě Íránu zadrženo osm konvertitů 

ke křesťanství, z toho pět členů jedné rodiny. Aktéři zátahu se představili jako 

zástupci ministerstva zpravodajských služeb (MOIS). Zabavili křesťanům Bible a 

další literaturu, náboženské symboly, přenosné počítače, telefony a jiné osobní 

věci. Zadrženi byli šestatřicetiletý San Chosráví, jeho manželka Marjam Faláhí 

(35), Samův bratr Sásan (35) s manželkou Mardžan Faláhí (33), Samova a 

Sásanova matka Chatún Fatolahzádeh (61), Púrija Pejma (27), jeho stejně stará 

žena Fatemeh Tálebí a osmatřicetiletý Habíb Hejdárí. Příslušníci zacházeli s 

křesťany nevybíravým způsobem, přestože zatýkání přihlížely děti. 

Chatún byla propuštěna ještě ten den kvůli svému věku; všichni ostatní 

zůstávají podle posledních zpráv stále zadržováni bez možnosti kontaktovat 

právního zástupce na samotkách v prostorách místní pobočky MOIS. Jedná se jen 

o jeden z mnoha případů zatýkání v posledních měsících – o řadě z nich nebyly 

zveřejněny vůbec žádné informace. 

 

 

a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe 

se svými mocnými anděly, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, 

kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu 

našeho Pána Ježíše. 

2. Tesalonickým 1:7-8 


