
BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH VYSLÝCHÁ I. (DA 9,1-19) 
Vyslyšení Danielovy modlitby 

 

Dnes se podíváme na vlastní obsah Danielovy modlitby, na pozadí toho, 

co Daniel říká, co vyznává a za co se přimlouvá a ukážeme si, jak Bůh 

vyslyšel Danielovu modlitbu. 
 

1V prvním roce vlády Darjaveše, syna Achašvérošova, který byl médského původu a byl 
králem nad královstvím kaldejským, 2v tom prvním roce jeho kralování jsem já Daniel 

porozuměl z knih počtu roků, o nichž se stalo slovo Hospodinovo proroku Jeremjášovi; vyplní 
se, že Jeruzalém bude po sedmdesát let v troskách. 3Obrátil jsem se k Panovníku Bohu, abych 

ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu, žíněném rouchu a popelu. 4Modlil jsem 
se k Hospodinu, svému Bohu, a vyznával se mu slovy: „Ach, 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. Čeho byl zákon podstatnou součástí? 

2. Na čem stavěli proroci a k čemu volali Izrael? 

3. Kde došla Danielova modlitba naplnění? 
 

ÚVOD 

 Jaké principy jsme viděli v Danielově modlitbě? 
 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ř 11,11-12 
 

I. NEPOSLUŠNOST VŮČI MOJŽÍŠOVU ZÁKONU 

 Jak často se Izraelci zpronevěřovali Mojžíšovu zákonu? 
 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

  Ex 19,5-6; Dt 4,13; Dt 28,1.15; Sd 2,7.12; Sd 21,25; 1S 15,13.22-23.25;  
 

II. NEPOSLUŠNOST VŮČI PROROKŮM 

 Které proroky Izraelci neposlouchali? 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  1Kr 8,46-50; Žd 3,15; Ezd 2,64; Ez 1,5; Ag 1,4; Lk 20,14;  
 

III. NEPOSLUŠNOST VŮČI BOHU 

 V čem se projevila neposlušnost vůči Bohu? 
 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ga 4,4; Sk 4,28; 1Te 2,15-16; Ez 36-26-27; Mt 1,21; Ef 1,6 
 

  

 

 
   AKLAMACE, ANOA, ATOM, 

ATRIBUT, BEAT, BERLE, BIŽU, 

CAEN, CAMP, DEKO, DRUZI, ELSA, 

EVKA, FILANTROP, HERA, CHEMIE, 

CHEMIK, IGELIT, IRMA, KALAMITA, 

KLOFAN, KMET, LEPÉ, MZDA, 

OPTIKA, OSTARA, OSUD, OVIS, 

ROLE, SIRKA, SKLA, SKOT, SMĚR, 

SMŮLA, SRBSKO, STOA, SULC, ŠÁLA, 

TRAUMA, TRSÁTKO, UKRÁST, 

ÚŽEH, VINŠ, ZEMĚPIS, ZRNA, ŽILET 

Osmisměrka 

Tajenka Lk 22,20 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 9,1-19).  

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

památka K. Trnka, chvály B. Šedivá.  

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

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

 
 

Eritrea: Zabavení majetku a zatčení několika křesťanů, včetně dětí 

23. června uskutečnili příslušníci bezpečnostních složek razii v modlitebně 

společenství Faith Missions Church ve druhém největším eritrejském městě 

Keren. Při akci křesťanům zabavili majetek a zadrželi několik přítomných, včetně 

těhotných žen a dětí. Společenství v zemi funguje od začátku 50. let a od roku 

2012 usiluje o získání registrace. V současné době jsou však veškerá náboženská 

uskupení nespadající pod hlavičku římskokatolické církve, eritrejské pravoslavné 

církve, luterské církve nebo sunnitského islámu postavena mimo zákon. 

Pronásledování ale nejsou ušetřeny ani registrované skupiny. 12. června státní 

orgány zkonfiskovaly a uzavřely 21 zdravotnických zařízení provozovaných 

katolickou církví, čímž potenciálně ohrozily poskytování zdravotní péče tisícům 

lidí na eritrejském venkově. Následující den bylo zadrženo pět pravoslavných 

duchovních. Má se za to, že tyto akce jsou důsledkem nedávných otevřených 

prohlášení církevních vedoucích, vyzývajících k pokoji a smíření. 

Daniela Krvetz, zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva v Eritreji, v reakci 

na současný vývoj 21. června zveřejnila prohlášení, ve kterém uvádí: „Tyto akce 

dokazují, že navzdory pokračujícímu mírovému procesu a posílení bezpečnosti, 

situace v oblasti lidských práv v Eritreji zůstává nezměněná.“ 

 

 

Avšak Ježíš dosáhl vznešenější služby, právě tak jako je 

prostředníkem vyšší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. 

Židům 8:6 


