
BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH NASLOUCHÁ II. (DA 9,4-19) 
Jak se Boží dítě modlí II. 

 

V další části Danielovy modlitby se podíváme na to, jak Daniel vyznává 

hříchy své i svého lidu, jak se velmi konkrétně přimlouvá a nakonec se 

podíváme na to, jak od začátku do konce svou modlitbou oslavuje Boha a 

modlí se k Boží slávě. 
 

4Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří 
tě milují a dodržují tvá přikázání! 5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili 
se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří 

mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. 7Na 
tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne; je na 

každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, 
ve všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči tobě dopustili. 

8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich 
otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili. 9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a 

odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu 10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, 
a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. 11Celý Izrael 

přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, 
jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili. 

12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, 
že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno 
v Jeruzalémě. 13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme 

Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali 
prozíravě podle jeho pravdy. 14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť 

Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho 
neposlouchali. 15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou 

rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní. 
16Panovníku, nechť se prosím podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé 

rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich 
otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás. 17Nyní tedy, Bože náš, slyš 

modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou 
svatyní, kvůli sobě, Panovníku. 18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak 

jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem." 

  



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč má křesťan vyznávat své hříchy, když už mu byly odpuštěny? 

2. Proč se má křesťan přimlouvat za druhé, když Bůh všechno řídí? 

3. Proč je důležité všechno dělat k Boží slávě a co to znamená? 
 

ÚVOD 

 Proč je modlitba nezbytnou součástí života křesťana? 
 

1. Boží dítě se modlí podle Slova 

2. Boží dítě se modlí opravdově 

3. Boží dítě vyvyšuje Boha 

 

 

Biblické odkazy:  

  Da 9,4 
 

I. BOŽÍ DÍTĚ VYZNÁVÁ HŘÍCHY 

 Jaké hříchy Daniel vyznával a proč? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1Tm 1,15-16 ; Jr 17,9; Jr 42,20-21;  Ez 14,13-20; Ez 18,4-5.9; Mt 6,12 
 

II. BOŽÍ DÍTĚ SE PŘIMLOUVÁ 

 Za koho a za co se máme přimlouvat? 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 6,18-19; 1Tm 2,1-2; Ž 139,4; Mk 10,51; Ž 22,4 
 

III. BOŽÍ DÍTĚ OSLAVUJE BOHA 

 Jak máme oslavovat Boha? 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  J 15,5; 1K 4,7; 1Pt 5,7; Zj 15,3-4;  
 

  

 

 
   ÁCHAT, ÁMOS, BIOMAT, CAEN, 

ČÁPI, ČÁRY, ČINELA, ETEN, HLTY, 

HNIS, CHEMICI, JUDAIZMUS, 

KARTÓN, KONGRES, KOSY, KOUT, 

KYTY, LANO, LAŠK, LHANÍ, LIMBA, 

LOKNA, MAČETA, MÁSLO, 

NADŠENEC, NAHÁ, NÁRT, NIKOLI, 

OČAR, OGAM, OSLE, PLAZMA, 

PLUH, PODLOMEK, PÓLO, REAKCE, 

ŘÍŠE, SAMURAJ, SEZNAMY, SÍTKA, 

SRKY, STEH, STOIK, ÚNOS, UZEL, 

ZKOSENÍ 

Osmisměrka 

Tajenka 1Te 5,17 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 9,4-19).  

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

Petrecký, památka A. Vondruška, chvály ?.  

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

Ve středu 24. 7. a 31. 7. nebude biblická. 

 
 

Pákistán: Odvolací jednání opět odročeno – již posedmé 

Zafar Bhattí je uvězněn od července 2012 na základě obvinění z odesílání 

rouhavých SMS zpráv. V roce 2017 byl odsouzen na doživotí. Veškerou vinu 

popírá, neboť mobilní telefon, ze kterého byly zprávy odeslány, nebyl 

zaregistrován na jeho jméno. Proti rozsudku se odvolal, ale odvolací jednání je 

opakovaně odkládáno. Naposledy mělo proběhnout 19. června, ale nakonec byl 

termín opět posunut, již posedmé. Nový termín byl stanoven na 12. září. 

Zafar se nachází ve špatném zdravotním stavu, bojuje s cukrovkou a depresemi. 

Očekávání všech zúčastněných byla vysoká, neboť soudce na přelíčení 25. dubna 

prohlásil, že proti Zafarovi neexistují žádné důkazy a že by měl být propuštěn. 

Neustálé odklady prohlubují jeho psychické trauma. Mehvíš Bhattí po návštěvě 

20. června poznamenal: „Je nesmírně skleslý… nemohl jsem pro něj nic udělat… 

jen jsem se ho snažil povzbuzovat z Božího Slova. Prosím, pamatujte na něj na 

modlitbách.“ 

Pamatujte i vy na Zafara a na jeho manželku Návab.  

 

 

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; 

spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál 

tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; 

všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé 

spravedlivé soudy vyšly najevo. 

Zjevení Janovo 15,3-4 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 9,4-19).  

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

Petrecký, památka A. Vondruška, chvály ?.  

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

Ve středu 24. 7. a 31. 7. nebude biblická. 

 
 

Pákistán: Odvolací jednání opět odročeno – již posedmé 

Zafar Bhattí je uvězněn od července 2012 na základě obvinění z odesílání 

rouhavých SMS zpráv. V roce 2017 byl odsouzen na doživotí. Veškerou vinu 

popírá, neboť mobilní telefon, ze kterého byly zprávy odeslány, nebyl 

zaregistrován na jeho jméno. Proti rozsudku se odvolal, ale odvolací jednání je 

opakovaně odkládáno. Naposledy mělo proběhnout 19. června, ale nakonec byl 

termín opět posunut, již posedmé. Nový termín byl stanoven na 12. září. 

Zafar se nachází ve špatném zdravotním stavu, bojuje s cukrovkou a depresemi. 

Očekávání všech zúčastněných byla vysoká, neboť soudce na přelíčení 25. dubna 

prohlásil, že proti Zafarovi neexistují žádné důkazy a že by měl být propuštěn. 

Neustálé odklady prohlubují jeho psychické trauma. Mehvíš Bhattí po návštěvě 

20. června poznamenal: „Je nesmírně skleslý… nemohl jsem pro něj nic udělat… 

jen jsem se ho snažil povzbuzovat z Božího Slova. Prosím, pamatujte na něj na 

modlitbách.“ 

Pamatujte i vy na Zafara a na jeho manželku Návab.  

 

 

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; 

spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál 

tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; 

všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé 

spravedlivé soudy vyšly najevo. 

Zjevení Janovo 15,3-4 



BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH NASLOUCHÁ II. (DA 9,4-19) 
Jak se Boží dítě modlí II. 

 

V další části Danielovy modlitby se podíváme na to, jak Daniel vyznává 

hříchy své i svého lidu, jak se velmi konkrétně přimlouvá a nakonec se 

podíváme na to, jak od začátku do konce svou modlitbou oslavuje Boha a 

modlí se k Boží slávě. 
 

4Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří 
tě milují a dodržují tvá přikázání! 5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili 
se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří 

mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. 7Na 
tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne; je na 

každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, 
ve všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči tobě dopustili. 

8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich 
otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili. 9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a 

odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu 10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, 
a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. 11Celý Izrael 

přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, 
jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili. 

12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, 
že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno 
v Jeruzalémě. 13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme 

Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali 
prozíravě podle jeho pravdy. 14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť 

Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho 
neposlouchali. 15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou 

rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní. 
16Panovníku, nechť se prosím podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé 

rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich 
otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás. 17Nyní tedy, Bože náš, slyš 

modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou 
svatyní, kvůli sobě, Panovníku. 18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak 

jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem." 

  



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč má křesťan vyznávat své hříchy, když už mu byly odpuštěny? 
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modlí se k Boží slávě. 
 

4Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří 
tě milují a dodržují tvá přikázání! 5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili 
se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří 

mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. 7Na 
tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne; je na 

každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, 
ve všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči tobě dopustili. 

8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich 
otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili. 9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a 

odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu 10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, 
a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. 11Celý Izrael 

přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, 
jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili. 

12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, 
že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno 
v Jeruzalémě. 13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme 

Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali 
prozíravě podle jeho pravdy. 14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť 

Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho 
neposlouchali. 15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou 

rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní. 
16Panovníku, nechť se prosím podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé 

rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich 
otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás. 17Nyní tedy, Bože náš, slyš 

modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou 
svatyní, kvůli sobě, Panovníku. 18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak 

jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem." 

  



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč má křesťan vyznávat své hříchy, když už mu byly odpuštěny? 

2. Proč se má křesťan přimlouvat za druhé, když Bůh všechno řídí? 

3. Proč je důležité všechno dělat k Boží slávě a co to znamená? 
 

ÚVOD 

 Proč je modlitba nezbytnou součástí života křesťana? 
 

1. Boží dítě se modlí podle Slova 

2. Boží dítě se modlí opravdově 

3. Boží dítě vyvyšuje Boha 

 

 

Biblické odkazy:  

  Da 9,4 
 

I. BOŽÍ DÍTĚ VYZNÁVÁ HŘÍCHY 

 Jaké hříchy Daniel vyznával a proč? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1Tm 1,15-16 ; Jr 17,9; Jr 42,20-21;  Ez 14,13-20; Ez 18,4-5.9; Mt 6,12 
 

II. BOŽÍ DÍTĚ SE PŘIMLOUVÁ 

 Za koho a za co se máme přimlouvat? 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 6,18-19; 1Tm 2,1-2; Ž 139,4; Mk 10,51; Ž 22,4 
 

III. BOŽÍ DÍTĚ OSLAVUJE BOHA 

 Jak máme oslavovat Boha? 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  J 15,5; 1K 4,7; 1Pt 5,7; Zj 15,3-4;  
 

  

 

 
   ÁCHAT, ÁMOS, BIOMAT, CAEN, 

ČÁPI, ČÁRY, ČINELA, ETEN, HLTY, 

HNIS, CHEMICI, JUDAIZMUS, 

KARTÓN, KONGRES, KOSY, KOUT, 

KYTY, LANO, LAŠK, LHANÍ, LIMBA, 

LOKNA, MAČETA, MÁSLO, 

NADŠENEC, NAHÁ, NÁRT, NIKOLI, 

OČAR, OGAM, OSLE, PLAZMA, 

PLUH, PODLOMEK, PÓLO, REAKCE, 

ŘÍŠE, SAMURAJ, SEZNAMY, SÍTKA, 

SRKY, STEH, STOIK, ÚNOS, UZEL, 

ZKOSENÍ 

Osmisměrka 

Tajenka 1Te 5,17 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 9,4-19).  

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

Petrecký, památka A. Vondruška, chvály ?.  

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

Ve středu 24. 7. a 31. 7. nebude biblická. 

 
 

Pákistán: Odvolací jednání opět odročeno – již posedmé 

Zafar Bhattí je uvězněn od července 2012 na základě obvinění z odesílání 

rouhavých SMS zpráv. V roce 2017 byl odsouzen na doživotí. Veškerou vinu 

popírá, neboť mobilní telefon, ze kterého byly zprávy odeslány, nebyl 

zaregistrován na jeho jméno. Proti rozsudku se odvolal, ale odvolací jednání je 

opakovaně odkládáno. Naposledy mělo proběhnout 19. června, ale nakonec byl 

termín opět posunut, již posedmé. Nový termín byl stanoven na 12. září. 

Zafar se nachází ve špatném zdravotním stavu, bojuje s cukrovkou a depresemi. 

Očekávání všech zúčastněných byla vysoká, neboť soudce na přelíčení 25. dubna 

prohlásil, že proti Zafarovi neexistují žádné důkazy a že by měl být propuštěn. 

Neustálé odklady prohlubují jeho psychické trauma. Mehvíš Bhattí po návštěvě 

20. června poznamenal: „Je nesmírně skleslý… nemohl jsem pro něj nic udělat… 

jen jsem se ho snažil povzbuzovat z Božího Slova. Prosím, pamatujte na něj na 

modlitbách.“ 

Pamatujte i vy na Zafara a na jeho manželku Návab.  

 

 

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; 

spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál 

tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; 

všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé 

spravedlivé soudy vyšly najevo. 

Zjevení Janovo 15,3-4 



BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH NASLOUCHÁ II. (DA 9,4-19) 
Jak se Boží dítě modlí II. 
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jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 9,4-19).  

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

Petrecký, památka A. Vondruška, chvály ?.  

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

Ve středu 24. 7. a 31. 7. nebude biblická. 

 
 

Pákistán: Odvolací jednání opět odročeno – již posedmé 

Zafar Bhattí je uvězněn od července 2012 na základě obvinění z odesílání 

rouhavých SMS zpráv. V roce 2017 byl odsouzen na doživotí. Veškerou vinu 

popírá, neboť mobilní telefon, ze kterého byly zprávy odeslány, nebyl 

zaregistrován na jeho jméno. Proti rozsudku se odvolal, ale odvolací jednání je 

opakovaně odkládáno. Naposledy mělo proběhnout 19. června, ale nakonec byl 

termín opět posunut, již posedmé. Nový termín byl stanoven na 12. září. 

Zafar se nachází ve špatném zdravotním stavu, bojuje s cukrovkou a depresemi. 

Očekávání všech zúčastněných byla vysoká, neboť soudce na přelíčení 25. dubna 

prohlásil, že proti Zafarovi neexistují žádné důkazy a že by měl být propuštěn. 

Neustálé odklady prohlubují jeho psychické trauma. Mehvíš Bhattí po návštěvě 

20. června poznamenal: „Je nesmírně skleslý… nemohl jsem pro něj nic udělat… 

jen jsem se ho snažil povzbuzovat z Božího Slova. Prosím, pamatujte na něj na 

modlitbách.“ 

Pamatujte i vy na Zafara a na jeho manželku Návab.  

 

 

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; 

spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál 

tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; 

všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé 

spravedlivé soudy vyšly najevo. 

Zjevení Janovo 15,3-4 



BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH NASLOUCHÁ II. (DA 9,4-19) 
Jak se Boží dítě modlí II. 

 

V další části Danielovy modlitby se podíváme na to, jak Daniel vyznává 

hříchy své i svého lidu, jak se velmi konkrétně přimlouvá a nakonec se 

podíváme na to, jak od začátku do konce svou modlitbou oslavuje Boha a 

modlí se k Boží slávě. 
 

4Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří 
tě milují a dodržují tvá přikázání! 5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili 
se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří 

mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. 7Na 
tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne; je na 

každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, 
ve všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči tobě dopustili. 

8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich 
otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili. 9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a 

odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu 10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, 
a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. 11Celý Izrael 

přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, 
jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili. 

12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, 
že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno 
v Jeruzalémě. 13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme 

Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali 
prozíravě podle jeho pravdy. 14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť 

Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho 
neposlouchali. 15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou 

rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní. 
16Panovníku, nechť se prosím podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé 

rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich 
otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás. 17Nyní tedy, Bože náš, slyš 

modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou 
svatyní, kvůli sobě, Panovníku. 18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak 

jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem." 
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1. Proč má křesťan vyznávat své hříchy, když už mu byly odpuštěny? 
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4Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří 
tě milují a dodržují tvá přikázání! 5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili 
se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří 

mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. 7Na 
tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne; je na 

každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, 
ve všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči tobě dopustili. 

8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich 
otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili. 9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a 

odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu 10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, 
a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. 11Celý Izrael 

přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, 
jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili. 

12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, 
že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno 
v Jeruzalémě. 13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme 

Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali 
prozíravě podle jeho pravdy. 14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť 

Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho 
neposlouchali. 15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou 

rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní. 
16Panovníku, nechť se prosím podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé 

rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich 
otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás. 17Nyní tedy, Bože náš, slyš 

modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou 
svatyní, kvůli sobě, Panovníku. 18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak 

jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem." 

  



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč má křesťan vyznávat své hříchy, když už mu byly odpuštěny? 

2. Proč se má křesťan přimlouvat za druhé, když Bůh všechno řídí? 

3. Proč je důležité všechno dělat k Boží slávě a co to znamená? 
 

ÚVOD 

 Proč je modlitba nezbytnou součástí života křesťana? 
 

1. Boží dítě se modlí podle Slova 

2. Boží dítě se modlí opravdově 

3. Boží dítě vyvyšuje Boha 

 

 

Biblické odkazy:  

  Da 9,4 
 

I. BOŽÍ DÍTĚ VYZNÁVÁ HŘÍCHY 

 Jaké hříchy Daniel vyznával a proč? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1Tm 1,15-16 ; Jr 17,9; Jr 42,20-21;  Ez 14,13-20; Ez 18,4-5.9; Mt 6,12 
 

II. BOŽÍ DÍTĚ SE PŘIMLOUVÁ 

 Za koho a za co se máme přimlouvat? 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 6,18-19; 1Tm 2,1-2; Ž 139,4; Mk 10,51; Ž 22,4 
 

III. BOŽÍ DÍTĚ OSLAVUJE BOHA 

 Jak máme oslavovat Boha? 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  J 15,5; 1K 4,7; 1Pt 5,7; Zj 15,3-4;  
 

  

 

 
   ÁCHAT, ÁMOS, BIOMAT, CAEN, 

ČÁPI, ČÁRY, ČINELA, ETEN, HLTY, 

HNIS, CHEMICI, JUDAIZMUS, 

KARTÓN, KONGRES, KOSY, KOUT, 

KYTY, LANO, LAŠK, LHANÍ, LIMBA, 

LOKNA, MAČETA, MÁSLO, 

NADŠENEC, NAHÁ, NÁRT, NIKOLI, 

OČAR, OGAM, OSLE, PLAZMA, 

PLUH, PODLOMEK, PÓLO, REAKCE, 

ŘÍŠE, SAMURAJ, SEZNAMY, SÍTKA, 

SRKY, STEH, STOIK, ÚNOS, UZEL, 

ZKOSENÍ 

Osmisměrka 

Tajenka 1Te 5,17 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 9,4-19).  

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

Petrecký, památka A. Vondruška, chvály ?.  

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

Ve středu 24. 7. a 31. 7. nebude biblická. 

 
 

Pákistán: Odvolací jednání opět odročeno – již posedmé 

Zafar Bhattí je uvězněn od července 2012 na základě obvinění z odesílání 

rouhavých SMS zpráv. V roce 2017 byl odsouzen na doživotí. Veškerou vinu 

popírá, neboť mobilní telefon, ze kterého byly zprávy odeslány, nebyl 

zaregistrován na jeho jméno. Proti rozsudku se odvolal, ale odvolací jednání je 

opakovaně odkládáno. Naposledy mělo proběhnout 19. června, ale nakonec byl 

termín opět posunut, již posedmé. Nový termín byl stanoven na 12. září. 

Zafar se nachází ve špatném zdravotním stavu, bojuje s cukrovkou a depresemi. 

Očekávání všech zúčastněných byla vysoká, neboť soudce na přelíčení 25. dubna 

prohlásil, že proti Zafarovi neexistují žádné důkazy a že by měl být propuštěn. 

Neustálé odklady prohlubují jeho psychické trauma. Mehvíš Bhattí po návštěvě 

20. června poznamenal: „Je nesmírně skleslý… nemohl jsem pro něj nic udělat… 

jen jsem se ho snažil povzbuzovat z Božího Slova. Prosím, pamatujte na něj na 

modlitbách.“ 

Pamatujte i vy na Zafara a na jeho manželku Návab.  

 

 

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; 

spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál 

tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; 

všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé 

spravedlivé soudy vyšly najevo. 

Zjevení Janovo 15,3-4 



BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH NASLOUCHÁ II. (DA 9,4-19) 
Jak se Boží dítě modlí II. 
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podíváme na to, jak od začátku do konce svou modlitbou oslavuje Boha a 

modlí se k Boží slávě. 
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každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, 
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a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. 11Celý Izrael 

přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, 
jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili. 
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že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno 
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svatyní, kvůli sobě, Panovníku. 18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak 

jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem." 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 9,4-19).  

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

Petrecký, památka A. Vondruška, chvály ?.  

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

Ve středu 24. 7. a 31. 7. nebude biblická. 

 
 

Pákistán: Odvolací jednání opět odročeno – již posedmé 

Zafar Bhattí je uvězněn od července 2012 na základě obvinění z odesílání 

rouhavých SMS zpráv. V roce 2017 byl odsouzen na doživotí. Veškerou vinu 

popírá, neboť mobilní telefon, ze kterého byly zprávy odeslány, nebyl 

zaregistrován na jeho jméno. Proti rozsudku se odvolal, ale odvolací jednání je 

opakovaně odkládáno. Naposledy mělo proběhnout 19. června, ale nakonec byl 

termín opět posunut, již posedmé. Nový termín byl stanoven na 12. září. 

Zafar se nachází ve špatném zdravotním stavu, bojuje s cukrovkou a depresemi. 

Očekávání všech zúčastněných byla vysoká, neboť soudce na přelíčení 25. dubna 

prohlásil, že proti Zafarovi neexistují žádné důkazy a že by měl být propuštěn. 

Neustálé odklady prohlubují jeho psychické trauma. Mehvíš Bhattí po návštěvě 

20. června poznamenal: „Je nesmírně skleslý… nemohl jsem pro něj nic udělat… 

jen jsem se ho snažil povzbuzovat z Božího Slova. Prosím, pamatujte na něj na 

modlitbách.“ 

Pamatujte i vy na Zafara a na jeho manželku Návab.  

 

 

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; 

spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál 

tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; 

všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé 

spravedlivé soudy vyšly najevo. 

Zjevení Janovo 15,3-4 



BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH NASLOUCHÁ II. (DA 9,4-19) 
Jak se Boží dítě modlí II. 

 

V další části Danielovy modlitby se podíváme na to, jak Daniel vyznává 

hříchy své i svého lidu, jak se velmi konkrétně přimlouvá a nakonec se 

podíváme na to, jak od začátku do konce svou modlitbou oslavuje Boha a 

modlí se k Boží slávě. 
 

4Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří 
tě milují a dodržují tvá přikázání! 5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili 
se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří 

mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. 7Na 
tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne; je na 

každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, 
ve všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči tobě dopustili. 

8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich 
otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili. 9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a 

odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu 10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, 
a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. 11Celý Izrael 

přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, 
jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili. 

12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, 
že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno 
v Jeruzalémě. 13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme 

Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali 
prozíravě podle jeho pravdy. 14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť 

Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho 
neposlouchali. 15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou 

rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní. 
16Panovníku, nechť se prosím podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé 

rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich 
otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás. 17Nyní tedy, Bože náš, slyš 

modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou 
svatyní, kvůli sobě, Panovníku. 18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak 

jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem." 

  



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč má křesťan vyznávat své hříchy, když už mu byly odpuštěny? 
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tě milují a dodržují tvá přikázání! 5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili 
se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří 

mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. 7Na 
tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne; je na 

každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, 
ve všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči tobě dopustili. 

8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich 
otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili. 9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a 

odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu 10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, 
a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. 11Celý Izrael 

přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, 
jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili. 

12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, 
že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno 
v Jeruzalémě. 13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme 

Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali 
prozíravě podle jeho pravdy. 14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť 

Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho 
neposlouchali. 15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou 

rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní. 
16Panovníku, nechť se prosím podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé 

rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich 
otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás. 17Nyní tedy, Bože náš, slyš 

modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou 
svatyní, kvůli sobě, Panovníku. 18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak 

jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem." 

  



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč má křesťan vyznávat své hříchy, když už mu byly odpuštěny? 

2. Proč se má křesťan přimlouvat za druhé, když Bůh všechno řídí? 

3. Proč je důležité všechno dělat k Boží slávě a co to znamená? 
 

ÚVOD 

 Proč je modlitba nezbytnou součástí života křesťana? 
 

1. Boží dítě se modlí podle Slova 

2. Boží dítě se modlí opravdově 

3. Boží dítě vyvyšuje Boha 

 

 

Biblické odkazy:  

  Da 9,4 
 

I. BOŽÍ DÍTĚ VYZNÁVÁ HŘÍCHY 

 Jaké hříchy Daniel vyznával a proč? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1Tm 1,15-16 ; Jr 17,9; Jr 42,20-21;  Ez 14,13-20; Ez 18,4-5.9; Mt 6,12 
 

II. BOŽÍ DÍTĚ SE PŘIMLOUVÁ 

 Za koho a za co se máme přimlouvat? 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 6,18-19; 1Tm 2,1-2; Ž 139,4; Mk 10,51; Ž 22,4 
 

III. BOŽÍ DÍTĚ OSLAVUJE BOHA 

 Jak máme oslavovat Boha? 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  J 15,5; 1K 4,7; 1Pt 5,7; Zj 15,3-4;  
 

  

 

 
   ÁCHAT, ÁMOS, BIOMAT, CAEN, 

ČÁPI, ČÁRY, ČINELA, ETEN, HLTY, 

HNIS, CHEMICI, JUDAIZMUS, 

KARTÓN, KONGRES, KOSY, KOUT, 

KYTY, LANO, LAŠK, LHANÍ, LIMBA, 

LOKNA, MAČETA, MÁSLO, 

NADŠENEC, NAHÁ, NÁRT, NIKOLI, 

OČAR, OGAM, OSLE, PLAZMA, 

PLUH, PODLOMEK, PÓLO, REAKCE, 

ŘÍŠE, SAMURAJ, SEZNAMY, SÍTKA, 

SRKY, STEH, STOIK, ÚNOS, UZEL, 

ZKOSENÍ 

Osmisměrka 

Tajenka 1Te 5,17 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 9,4-19).  

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

Petrecký, památka A. Vondruška, chvály ?.  

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

Ve středu 24. 7. a 31. 7. nebude biblická. 

 
 

Pákistán: Odvolací jednání opět odročeno – již posedmé 

Zafar Bhattí je uvězněn od července 2012 na základě obvinění z odesílání 

rouhavých SMS zpráv. V roce 2017 byl odsouzen na doživotí. Veškerou vinu 

popírá, neboť mobilní telefon, ze kterého byly zprávy odeslány, nebyl 

zaregistrován na jeho jméno. Proti rozsudku se odvolal, ale odvolací jednání je 

opakovaně odkládáno. Naposledy mělo proběhnout 19. června, ale nakonec byl 

termín opět posunut, již posedmé. Nový termín byl stanoven na 12. září. 

Zafar se nachází ve špatném zdravotním stavu, bojuje s cukrovkou a depresemi. 

Očekávání všech zúčastněných byla vysoká, neboť soudce na přelíčení 25. dubna 

prohlásil, že proti Zafarovi neexistují žádné důkazy a že by měl být propuštěn. 

Neustálé odklady prohlubují jeho psychické trauma. Mehvíš Bhattí po návštěvě 

20. června poznamenal: „Je nesmírně skleslý… nemohl jsem pro něj nic udělat… 

jen jsem se ho snažil povzbuzovat z Božího Slova. Prosím, pamatujte na něj na 

modlitbách.“ 

Pamatujte i vy na Zafara a na jeho manželku Návab.  

 

 

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; 

spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál 

tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; 

všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé 

spravedlivé soudy vyšly najevo. 

Zjevení Janovo 15,3-4 



BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH NASLOUCHÁ II. (DA 9,4-19) 
Jak se Boží dítě modlí II. 

 

V další části Danielovy modlitby se podíváme na to, jak Daniel vyznává 

hříchy své i svého lidu, jak se velmi konkrétně přimlouvá a nakonec se 

podíváme na to, jak od začátku do konce svou modlitbou oslavuje Boha a 

modlí se k Boží slávě. 
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rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich 
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modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou 
svatyní, kvůli sobě, Panovníku. 18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak 

jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem." 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 9,4-19).  

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

Petrecký, památka A. Vondruška, chvály ?.  

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

Ve středu 24. 7. a 31. 7. nebude biblická. 

 
 

Pákistán: Odvolací jednání opět odročeno – již posedmé 

Zafar Bhattí je uvězněn od července 2012 na základě obvinění z odesílání 

rouhavých SMS zpráv. V roce 2017 byl odsouzen na doživotí. Veškerou vinu 

popírá, neboť mobilní telefon, ze kterého byly zprávy odeslány, nebyl 

zaregistrován na jeho jméno. Proti rozsudku se odvolal, ale odvolací jednání je 

opakovaně odkládáno. Naposledy mělo proběhnout 19. června, ale nakonec byl 

termín opět posunut, již posedmé. Nový termín byl stanoven na 12. září. 

Zafar se nachází ve špatném zdravotním stavu, bojuje s cukrovkou a depresemi. 

Očekávání všech zúčastněných byla vysoká, neboť soudce na přelíčení 25. dubna 

prohlásil, že proti Zafarovi neexistují žádné důkazy a že by měl být propuštěn. 

Neustálé odklady prohlubují jeho psychické trauma. Mehvíš Bhattí po návštěvě 

20. června poznamenal: „Je nesmírně skleslý… nemohl jsem pro něj nic udělat… 

jen jsem se ho snažil povzbuzovat z Božího Slova. Prosím, pamatujte na něj na 

modlitbách.“ 

Pamatujte i vy na Zafara a na jeho manželku Návab.  

 

 

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; 

spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál 

tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; 

všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé 

spravedlivé soudy vyšly najevo. 

Zjevení Janovo 15,3-4 



BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH NASLOUCHÁ II. (DA 9,4-19) 
Jak se Boží dítě modlí II. 

 

V další části Danielovy modlitby se podíváme na to, jak Daniel vyznává 

hříchy své i svého lidu, jak se velmi konkrétně přimlouvá a nakonec se 

podíváme na to, jak od začátku do konce svou modlitbou oslavuje Boha a 

modlí se k Boží slávě. 
 

4Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří 
tě milují a dodržují tvá přikázání! 5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili 
se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří 

mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. 7Na 
tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne; je na 

každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, 
ve všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči tobě dopustili. 

8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich 
otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili. 9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a 

odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu 10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, 
a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. 11Celý Izrael 

přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, 
jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili. 

12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, 
že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno 
v Jeruzalémě. 13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme 

Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali 
prozíravě podle jeho pravdy. 14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť 

Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho 
neposlouchali. 15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou 

rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní. 
16Panovníku, nechť se prosím podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé 

rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich 
otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás. 17Nyní tedy, Bože náš, slyš 

modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou 
svatyní, kvůli sobě, Panovníku. 18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak 

jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem." 

  



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč má křesťan vyznávat své hříchy, když už mu byly odpuštěny? 

2. Proč se má křesťan přimlouvat za druhé, když Bůh všechno řídí? 

3. Proč je důležité všechno dělat k Boží slávě a co to znamená? 
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tě milují a dodržují tvá přikázání! 5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili 
se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří 

mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. 7Na 
tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne; je na 

každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, 
ve všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči tobě dopustili. 

8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich 
otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili. 9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a 

odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu 10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, 
a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. 11Celý Izrael 

přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, 
jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili. 

12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, 
že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno 
v Jeruzalémě. 13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme 

Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali 
prozíravě podle jeho pravdy. 14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť 

Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho 
neposlouchali. 15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou 

rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní. 
16Panovníku, nechť se prosím podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé 

rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich 
otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás. 17Nyní tedy, Bože náš, slyš 

modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou 
svatyní, kvůli sobě, Panovníku. 18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak 

jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem." 

  



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč má křesťan vyznávat své hříchy, když už mu byly odpuštěny? 

2. Proč se má křesťan přimlouvat za druhé, když Bůh všechno řídí? 

3. Proč je důležité všechno dělat k Boží slávě a co to znamená? 
 

ÚVOD 

 Proč je modlitba nezbytnou součástí života křesťana? 
 

1. Boží dítě se modlí podle Slova 

2. Boží dítě se modlí opravdově 

3. Boží dítě vyvyšuje Boha 

 

 

Biblické odkazy:  

  Da 9,4 
 

I. BOŽÍ DÍTĚ VYZNÁVÁ HŘÍCHY 

 Jaké hříchy Daniel vyznával a proč? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1Tm 1,15-16 ; Jr 17,9; Jr 42,20-21;  Ez 14,13-20; Ez 18,4-5.9; Mt 6,12 
 

II. BOŽÍ DÍTĚ SE PŘIMLOUVÁ 

 Za koho a za co se máme přimlouvat? 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 6,18-19; 1Tm 2,1-2; Ž 139,4; Mk 10,51; Ž 22,4 
 

III. BOŽÍ DÍTĚ OSLAVUJE BOHA 

 Jak máme oslavovat Boha? 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  J 15,5; 1K 4,7; 1Pt 5,7; Zj 15,3-4;  
 

  

 

 
   ÁCHAT, ÁMOS, BIOMAT, CAEN, 

ČÁPI, ČÁRY, ČINELA, ETEN, HLTY, 

HNIS, CHEMICI, JUDAIZMUS, 

KARTÓN, KONGRES, KOSY, KOUT, 

KYTY, LANO, LAŠK, LHANÍ, LIMBA, 

LOKNA, MAČETA, MÁSLO, 

NADŠENEC, NAHÁ, NÁRT, NIKOLI, 

OČAR, OGAM, OSLE, PLAZMA, 

PLUH, PODLOMEK, PÓLO, REAKCE, 

ŘÍŠE, SAMURAJ, SEZNAMY, SÍTKA, 

SRKY, STEH, STOIK, ÚNOS, UZEL, 

ZKOSENÍ 

Osmisměrka 

Tajenka 1Te 5,17 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 9,4-19).  

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

Petrecký, památka A. Vondruška, chvály ?.  

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

Ve středu 24. 7. a 31. 7. nebude biblická. 

 
 

Pákistán: Odvolací jednání opět odročeno – již posedmé 

Zafar Bhattí je uvězněn od července 2012 na základě obvinění z odesílání 

rouhavých SMS zpráv. V roce 2017 byl odsouzen na doživotí. Veškerou vinu 

popírá, neboť mobilní telefon, ze kterého byly zprávy odeslány, nebyl 

zaregistrován na jeho jméno. Proti rozsudku se odvolal, ale odvolací jednání je 

opakovaně odkládáno. Naposledy mělo proběhnout 19. června, ale nakonec byl 

termín opět posunut, již posedmé. Nový termín byl stanoven na 12. září. 

Zafar se nachází ve špatném zdravotním stavu, bojuje s cukrovkou a depresemi. 

Očekávání všech zúčastněných byla vysoká, neboť soudce na přelíčení 25. dubna 

prohlásil, že proti Zafarovi neexistují žádné důkazy a že by měl být propuštěn. 

Neustálé odklady prohlubují jeho psychické trauma. Mehvíš Bhattí po návštěvě 

20. června poznamenal: „Je nesmírně skleslý… nemohl jsem pro něj nic udělat… 

jen jsem se ho snažil povzbuzovat z Božího Slova. Prosím, pamatujte na něj na 

modlitbách.“ 

Pamatujte i vy na Zafara a na jeho manželku Návab.  

 

 

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; 

spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál 

tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; 

všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé 

spravedlivé soudy vyšly najevo. 

Zjevení Janovo 15,3-4 



BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH NASLOUCHÁ II. (DA 9,4-19) 
Jak se Boží dítě modlí II. 

 

V další části Danielovy modlitby se podíváme na to, jak Daniel vyznává 

hříchy své i svého lidu, jak se velmi konkrétně přimlouvá a nakonec se 

podíváme na to, jak od začátku do konce svou modlitbou oslavuje Boha a 

modlí se k Boží slávě. 
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12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, 
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modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou 
svatyní, kvůli sobě, Panovníku. 18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak 

jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem." 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 9,4-19).  

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

Petrecký, památka A. Vondruška, chvály ?.  

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

Ve středu 24. 7. a 31. 7. nebude biblická. 

 
 

Pákistán: Odvolací jednání opět odročeno – již posedmé 

Zafar Bhattí je uvězněn od července 2012 na základě obvinění z odesílání 

rouhavých SMS zpráv. V roce 2017 byl odsouzen na doživotí. Veškerou vinu 

popírá, neboť mobilní telefon, ze kterého byly zprávy odeslány, nebyl 

zaregistrován na jeho jméno. Proti rozsudku se odvolal, ale odvolací jednání je 

opakovaně odkládáno. Naposledy mělo proběhnout 19. června, ale nakonec byl 

termín opět posunut, již posedmé. Nový termín byl stanoven na 12. září. 

Zafar se nachází ve špatném zdravotním stavu, bojuje s cukrovkou a depresemi. 

Očekávání všech zúčastněných byla vysoká, neboť soudce na přelíčení 25. dubna 

prohlásil, že proti Zafarovi neexistují žádné důkazy a že by měl být propuštěn. 

Neustálé odklady prohlubují jeho psychické trauma. Mehvíš Bhattí po návštěvě 

20. června poznamenal: „Je nesmírně skleslý… nemohl jsem pro něj nic udělat… 

jen jsem se ho snažil povzbuzovat z Božího Slova. Prosím, pamatujte na něj na 

modlitbách.“ 

Pamatujte i vy na Zafara a na jeho manželku Návab.  

 

 

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; 

spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál 

tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; 

všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé 

spravedlivé soudy vyšly najevo. 

Zjevení Janovo 15,3-4 



BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH NASLOUCHÁ II. (DA 9,4-19) 
Jak se Boží dítě modlí II. 

 

V další části Danielovy modlitby se podíváme na to, jak Daniel vyznává 

hříchy své i svého lidu, jak se velmi konkrétně přimlouvá a nakonec se 

podíváme na to, jak od začátku do konce svou modlitbou oslavuje Boha a 

modlí se k Boží slávě. 
 

4Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří 
tě milují a dodržují tvá přikázání! 5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili 
se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří 

mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. 7Na 
tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne; je na 

každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, 
ve všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči tobě dopustili. 

8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich 
otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili. 9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a 

odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu 10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, 
a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. 11Celý Izrael 

přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, 
jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili. 

12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, 
že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno 
v Jeruzalémě. 13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme 

Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali 
prozíravě podle jeho pravdy. 14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť 

Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho 
neposlouchali. 15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou 

rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní. 
16Panovníku, nechť se prosím podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé 

rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich 
otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás. 17Nyní tedy, Bože náš, slyš 

modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou 
svatyní, kvůli sobě, Panovníku. 18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak 

jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem." 

  



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč má křesťan vyznávat své hříchy, když už mu byly odpuštěny? 

2. Proč se má křesťan přimlouvat za druhé, když Bůh všechno řídí? 

3. Proč je důležité všechno dělat k Boží slávě a co to znamená? 
 

ÚVOD 

 Proč je modlitba nezbytnou součástí života křesťana? 
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3. Boží dítě vyvyšuje Boha 

 

 

Biblické odkazy:  

  Da 9,4 
 

I. BOŽÍ DÍTĚ VYZNÁVÁ HŘÍCHY 

 Jaké hříchy Daniel vyznával a proč? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1Tm 1,15-16 ; Jr 17,9; Jr 42,20-21;  Ez 14,13-20; Ez 18,4-5.9; Mt 6,12 
 

II. BOŽÍ DÍTĚ SE PŘIMLOUVÁ 

 Za koho a za co se máme přimlouvat? 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 6,18-19; 1Tm 2,1-2; Ž 139,4; Mk 10,51; Ž 22,4 
 

III. BOŽÍ DÍTĚ OSLAVUJE BOHA 

 Jak máme oslavovat Boha? 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  J 15,5; 1K 4,7; 1Pt 5,7; Zj 15,3-4;  
 

  

 

 
   ÁCHAT, ÁMOS, BIOMAT, CAEN, 

ČÁPI, ČÁRY, ČINELA, ETEN, HLTY, 

HNIS, CHEMICI, JUDAIZMUS, 

KARTÓN, KONGRES, KOSY, KOUT, 

KYTY, LANO, LAŠK, LHANÍ, LIMBA, 

LOKNA, MAČETA, MÁSLO, 

NADŠENEC, NAHÁ, NÁRT, NIKOLI, 

OČAR, OGAM, OSLE, PLAZMA, 

PLUH, PODLOMEK, PÓLO, REAKCE, 

ŘÍŠE, SAMURAJ, SEZNAMY, SÍTKA, 

SRKY, STEH, STOIK, ÚNOS, UZEL, 

ZKOSENÍ 

Osmisměrka 

Tajenka 1Te 5,17 

 

_________________________ 



 

Biblická církev Praha, www.krestanepraha.cz 

 30. června 2019 © BCP 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 9,4-19).  

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

Petrecký, památka A. Vondruška, chvály ?.  

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

Ve středu 24. 7. a 31. 7. nebude biblická. 

 
 

Pákistán: Odvolací jednání opět odročeno – již posedmé 

Zafar Bhattí je uvězněn od července 2012 na základě obvinění z odesílání 

rouhavých SMS zpráv. V roce 2017 byl odsouzen na doživotí. Veškerou vinu 

popírá, neboť mobilní telefon, ze kterého byly zprávy odeslány, nebyl 

zaregistrován na jeho jméno. Proti rozsudku se odvolal, ale odvolací jednání je 

opakovaně odkládáno. Naposledy mělo proběhnout 19. června, ale nakonec byl 

termín opět posunut, již posedmé. Nový termín byl stanoven na 12. září. 

Zafar se nachází ve špatném zdravotním stavu, bojuje s cukrovkou a depresemi. 

Očekávání všech zúčastněných byla vysoká, neboť soudce na přelíčení 25. dubna 

prohlásil, že proti Zafarovi neexistují žádné důkazy a že by měl být propuštěn. 

Neustálé odklady prohlubují jeho psychické trauma. Mehvíš Bhattí po návštěvě 

20. června poznamenal: „Je nesmírně skleslý… nemohl jsem pro něj nic udělat… 

jen jsem se ho snažil povzbuzovat z Božího Slova. Prosím, pamatujte na něj na 

modlitbách.“ 

Pamatujte i vy na Zafara a na jeho manželku Návab.  

 

 

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; 

spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál 

tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; 

všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé 

spravedlivé soudy vyšly najevo. 

Zjevení Janovo 15,3-4 



BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH NASLOUCHÁ II. (DA 9,4-19) 
Jak se Boží dítě modlí II. 

 

V další části Danielovy modlitby se podíváme na to, jak Daniel vyznává 

hříchy své i svého lidu, jak se velmi konkrétně přimlouvá a nakonec se 

podíváme na to, jak od začátku do konce svou modlitbou oslavuje Boha a 

modlí se k Boží slávě. 
 

4Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří 
tě milují a dodržují tvá přikázání! 5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili 
se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří 

mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. 7Na 
tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne; je na 

každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, 
ve všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči tobě dopustili. 

8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich 
otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili. 9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a 

odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu 10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, 
a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. 11Celý Izrael 

přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, 
jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili. 

12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, 
že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno 
v Jeruzalémě. 13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme 

Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali 
prozíravě podle jeho pravdy. 14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť 

Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho 
neposlouchali. 15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou 

rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní. 
16Panovníku, nechť se prosím podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé 

rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich 
otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás. 17Nyní tedy, Bože náš, slyš 

modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou 
svatyní, kvůli sobě, Panovníku. 18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak 

jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem." 

  



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč má křesťan vyznávat své hříchy, když už mu byly odpuštěny? 

2. Proč se má křesťan přimlouvat za druhé, když Bůh všechno řídí? 

3. Proč je důležité všechno dělat k Boží slávě a co to znamená? 
 

ÚVOD 

 Proč je modlitba nezbytnou součástí života křesťana? 
 

1. Boží dítě se modlí podle Slova 

2. Boží dítě se modlí opravdově 

3. Boží dítě vyvyšuje Boha 

 

 

Biblické odkazy:  

  Da 9,4 
 

I. BOŽÍ DÍTĚ VYZNÁVÁ HŘÍCHY 

 Jaké hříchy Daniel vyznával a proč? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1Tm 1,15-16 ; Jr 17,9; Jr 42,20-21;  Ez 14,13-20; Ez 18,4-5.9; Mt 6,12 
 

II. BOŽÍ DÍTĚ SE PŘIMLOUVÁ 

 Za koho a za co se máme přimlouvat? 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 6,18-19; 1Tm 2,1-2; Ž 139,4; Mk 10,51; Ž 22,4 
 

III. BOŽÍ DÍTĚ OSLAVUJE BOHA 

 Jak máme oslavovat Boha? 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  J 15,5; 1K 4,7; 1Pt 5,7; Zj 15,3-4;  
 

  

 

 
   ÁCHAT, ÁMOS, BIOMAT, CAEN, 

ČÁPI, ČÁRY, ČINELA, ETEN, HLTY, 

HNIS, CHEMICI, JUDAIZMUS, 

KARTÓN, KONGRES, KOSY, KOUT, 

KYTY, LANO, LAŠK, LHANÍ, LIMBA, 

LOKNA, MAČETA, MÁSLO, 

NADŠENEC, NAHÁ, NÁRT, NIKOLI, 

OČAR, OGAM, OSLE, PLAZMA, 

PLUH, PODLOMEK, PÓLO, REAKCE, 

ŘÍŠE, SAMURAJ, SEZNAMY, SÍTKA, 

SRKY, STEH, STOIK, ÚNOS, UZEL, 

ZKOSENÍ 

Osmisměrka 

Tajenka 1Te 5,17 

 

_________________________ 



 

Biblická církev Praha, www.krestanepraha.cz 

 30. června 2019 © BCP 

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 9,4-19).  

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

Petrecký, památka A. Vondruška, chvály ?.  

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

Ve středu 24. 7. a 31. 7. nebude biblická. 

 
 

Pákistán: Odvolací jednání opět odročeno – již posedmé 

Zafar Bhattí je uvězněn od července 2012 na základě obvinění z odesílání 

rouhavých SMS zpráv. V roce 2017 byl odsouzen na doživotí. Veškerou vinu 

popírá, neboť mobilní telefon, ze kterého byly zprávy odeslány, nebyl 

zaregistrován na jeho jméno. Proti rozsudku se odvolal, ale odvolací jednání je 

opakovaně odkládáno. Naposledy mělo proběhnout 19. června, ale nakonec byl 

termín opět posunut, již posedmé. Nový termín byl stanoven na 12. září. 

Zafar se nachází ve špatném zdravotním stavu, bojuje s cukrovkou a depresemi. 

Očekávání všech zúčastněných byla vysoká, neboť soudce na přelíčení 25. dubna 

prohlásil, že proti Zafarovi neexistují žádné důkazy a že by měl být propuštěn. 

Neustálé odklady prohlubují jeho psychické trauma. Mehvíš Bhattí po návštěvě 

20. června poznamenal: „Je nesmírně skleslý… nemohl jsem pro něj nic udělat… 

jen jsem se ho snažil povzbuzovat z Božího Slova. Prosím, pamatujte na něj na 

modlitbách.“ 

Pamatujte i vy na Zafara a na jeho manželku Návab.  

 

 

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; 

spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál 

tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; 

všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé 

spravedlivé soudy vyšly najevo. 

Zjevení Janovo 15,3-4 



BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH NASLOUCHÁ II. (DA 9,4-19) 
Jak se Boží dítě modlí II. 

 

V další části Danielovy modlitby se podíváme na to, jak Daniel vyznává 

hříchy své i svého lidu, jak se velmi konkrétně přimlouvá a nakonec se 

podíváme na to, jak od začátku do konce svou modlitbou oslavuje Boha a 

modlí se k Boží slávě. 
 

4Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří 
tě milují a dodržují tvá přikázání! 5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili 
se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří 

mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. 7Na 
tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne; je na 

každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, 
ve všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči tobě dopustili. 

8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich 
otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili. 9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a 

odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu 10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, 
a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. 11Celý Izrael 

přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, 
jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili. 

12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, 
že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno 
v Jeruzalémě. 13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme 

Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali 
prozíravě podle jeho pravdy. 14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť 

Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho 
neposlouchali. 15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou 

rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní. 
16Panovníku, nechť se prosím podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé 

rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich 
otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás. 17Nyní tedy, Bože náš, slyš 

modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou 
svatyní, kvůli sobě, Panovníku. 18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak 

jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem." 

  



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč má křesťan vyznávat své hříchy, když už mu byly odpuštěny? 

2. Proč se má křesťan přimlouvat za druhé, když Bůh všechno řídí? 

3. Proč je důležité všechno dělat k Boží slávě a co to znamená? 
 

ÚVOD 

 Proč je modlitba nezbytnou součástí života křesťana? 
 

1. Boží dítě se modlí podle Slova 

2. Boží dítě se modlí opravdově 

3. Boží dítě vyvyšuje Boha 

 

 

Biblické odkazy:  

  Da 9,4 
 

I. BOŽÍ DÍTĚ VYZNÁVÁ HŘÍCHY 

 Jaké hříchy Daniel vyznával a proč? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1Tm 1,15-16 ; Jr 17,9; Jr 42,20-21;  Ez 14,13-20; Ez 18,4-5.9; Mt 6,12 
 

II. BOŽÍ DÍTĚ SE PŘIMLOUVÁ 

 Za koho a za co se máme přimlouvat? 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ef 6,18-19; 1Tm 2,1-2; Ž 139,4; Mk 10,51; Ž 22,4 
 

III. BOŽÍ DÍTĚ OSLAVUJE BOHA 

 Jak máme oslavovat Boha? 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  J 15,5; 1K 4,7; 1Pt 5,7; Zj 15,3-4;  
 

  

 

 
   ÁCHAT, ÁMOS, BIOMAT, CAEN, 

ČÁPI, ČÁRY, ČINELA, ETEN, HLTY, 

HNIS, CHEMICI, JUDAIZMUS, 

KARTÓN, KONGRES, KOSY, KOUT, 

KYTY, LANO, LAŠK, LHANÍ, LIMBA, 

LOKNA, MAČETA, MÁSLO, 

NADŠENEC, NAHÁ, NÁRT, NIKOLI, 

OČAR, OGAM, OSLE, PLAZMA, 

PLUH, PODLOMEK, PÓLO, REAKCE, 

ŘÍŠE, SAMURAJ, SEZNAMY, SÍTKA, 

SRKY, STEH, STOIK, ÚNOS, UZEL, 

ZKOSENÍ 

Osmisměrka 

Tajenka 1Te 5,17 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 9,4-19).  

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

Petrecký, památka A. Vondruška, chvály ?.  

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

Ve středu 24. 7. a 31. 7. nebude biblická. 

 
 

Pákistán: Odvolací jednání opět odročeno – již posedmé 

Zafar Bhattí je uvězněn od července 2012 na základě obvinění z odesílání 

rouhavých SMS zpráv. V roce 2017 byl odsouzen na doživotí. Veškerou vinu 

popírá, neboť mobilní telefon, ze kterého byly zprávy odeslány, nebyl 

zaregistrován na jeho jméno. Proti rozsudku se odvolal, ale odvolací jednání je 

opakovaně odkládáno. Naposledy mělo proběhnout 19. června, ale nakonec byl 

termín opět posunut, již posedmé. Nový termín byl stanoven na 12. září. 

Zafar se nachází ve špatném zdravotním stavu, bojuje s cukrovkou a depresemi. 

Očekávání všech zúčastněných byla vysoká, neboť soudce na přelíčení 25. dubna 

prohlásil, že proti Zafarovi neexistují žádné důkazy a že by měl být propuštěn. 

Neustálé odklady prohlubují jeho psychické trauma. Mehvíš Bhattí po návštěvě 

20. června poznamenal: „Je nesmírně skleslý… nemohl jsem pro něj nic udělat… 

jen jsem se ho snažil povzbuzovat z Božího Slova. Prosím, pamatujte na něj na 

modlitbách.“ 

Pamatujte i vy na Zafara a na jeho manželku Návab.  

 

 

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; 

spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál 

tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; 

všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé 

spravedlivé soudy vyšly najevo. 

Zjevení Janovo 15,3-4 



BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH NASLOUCHÁ II. (DA 9,4-19) 
Jak se Boží dítě modlí II. 

 

V další části Danielovy modlitby se podíváme na to, jak Daniel vyznává 

hříchy své i svého lidu, jak se velmi konkrétně přimlouvá a nakonec se 

podíváme na to, jak od začátku do konce svou modlitbou oslavuje Boha a 

modlí se k Boží slávě. 
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jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
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 Za koho a za co se máme přimlouvat? 
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  Ef 6,18-19; 1Tm 2,1-2; Ž 139,4; Mk 10,51; Ž 22,4 
 

III. BOŽÍ DÍTĚ OSLAVUJE BOHA 

 Jak máme oslavovat Boha? 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  J 15,5; 1K 4,7; 1Pt 5,7; Zj 15,3-4;  
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ŘÍŠE, SAMURAJ, SEZNAMY, SÍTKA, 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 9,4-19).  

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

Petrecký, památka A. Vondruška, chvály ?.  

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

Ve středu 24. 7. a 31. 7. nebude biblická. 

 
 

Pákistán: Odvolací jednání opět odročeno – již posedmé 

Zafar Bhattí je uvězněn od července 2012 na základě obvinění z odesílání 

rouhavých SMS zpráv. V roce 2017 byl odsouzen na doživotí. Veškerou vinu 

popírá, neboť mobilní telefon, ze kterého byly zprávy odeslány, nebyl 

zaregistrován na jeho jméno. Proti rozsudku se odvolal, ale odvolací jednání je 

opakovaně odkládáno. Naposledy mělo proběhnout 19. června, ale nakonec byl 

termín opět posunut, již posedmé. Nový termín byl stanoven na 12. září. 

Zafar se nachází ve špatném zdravotním stavu, bojuje s cukrovkou a depresemi. 

Očekávání všech zúčastněných byla vysoká, neboť soudce na přelíčení 25. dubna 

prohlásil, že proti Zafarovi neexistují žádné důkazy a že by měl být propuštěn. 

Neustálé odklady prohlubují jeho psychické trauma. Mehvíš Bhattí po návštěvě 

20. června poznamenal: „Je nesmírně skleslý… nemohl jsem pro něj nic udělat… 

jen jsem se ho snažil povzbuzovat z Božího Slova. Prosím, pamatujte na něj na 

modlitbách.“ 

Pamatujte i vy na Zafara a na jeho manželku Návab.  

 

 

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; 

spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál 

tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; 

všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé 

spravedlivé soudy vyšly najevo. 

Zjevení Janovo 15,3-4 



BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH NASLOUCHÁ II. (DA 9,4-19) 
Jak se Boží dítě modlí II. 

 

V další části Danielovy modlitby se podíváme na to, jak Daniel vyznává 

hříchy své i svého lidu, jak se velmi konkrétně přimlouvá a nakonec se 

podíváme na to, jak od začátku do konce svou modlitbou oslavuje Boha a 

modlí se k Boží slávě. 
 

4Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří 
tě milují a dodržují tvá přikázání! 5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili 
se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří 

mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. 7Na 
tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne; je na 

každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, 
ve všech zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči tobě dopustili. 

8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich 
otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili. 9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a 

odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu 10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, 
a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. 11Celý Izrael 

přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, 
jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili. 

12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, 
že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno 
v Jeruzalémě. 13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme 

Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali 
prozíravě podle jeho pravdy. 14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť 

Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho 
neposlouchali. 15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou 

rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní. 
16Panovníku, nechť se prosím podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé 

rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich 
otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás. 17Nyní tedy, Bože náš, slyš 

modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou 
svatyní, kvůli sobě, Panovníku. 18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak 

jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy 
ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 

Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť 
tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem." 

  



 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč má křesťan vyznávat své hříchy, když už mu byly odpuštěny? 

2. Proč se má křesťan přimlouvat za druhé, když Bůh všechno řídí? 

3. Proč je důležité všechno dělat k Boží slávě a co to znamená? 
 

ÚVOD 

 Proč je modlitba nezbytnou součástí života křesťana? 
 

1. Boží dítě se modlí podle Slova 

2. Boží dítě se modlí opravdově 

3. Boží dítě vyvyšuje Boha 
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