
18 | 

Týden od 12. do 18. lednaLekce 3

3

Od tajemství ke zjevení
Texty na tento týden
Daniel 2

Základní verš
„I bylo to tajemství Danielovi zjeveno v no ním vid ní. Daniel dobro e il Bohu nebes. Pro-
mlouval takto: ,Požehnáno bu  jméno Boží od v k  až na v ky. Jeho je moudrost i bohatýrská 
síla.‘“ (Da 2,19.20)

Ve vodách kolem Grónska můžeme najít ledovce různé velikosti. Někdy se stává, že 
po hladině plavou malé ledové kry jedním směrem a obrovské kusy ledovců opačným smě-
rem. Proč? Vítr vanoucí nad hladinou uvádí do pohybu menší kusy ledu, zatímco obrovské 
ledovce se pohybují pod vlivem hlubokých oceánských proudů.

Když uvažujeme o vzestupech a pádech národů v průběhu dějin, je to podobné jako s vě-
trem na hladině a oceánským prouděním v hloubce. Vzdušné proudy představují všechny 
nepředvídatelné a nepředpokládané vlivy – za jeden z nich můžeme považovat lidskou 
vůli. Současně s nápory větru a někdy i vichřicemi však působí i jiné síly, které jsou mnohem 
silnější a v něčem dokonce podobné oceánským proudům. V knize Touha věků čteme: „Boží 
plán se však – stejně jako hvězdy na svých vesmírných drahách – nepředbíhá ani nezpož-
ďuje.“ (DA 32; TV 19) A ačkoli se vzestup a pád národů, ideologií a politických uskupení může 
jevit jako přímý následek rozmarů lidské vůle, Daniel 2 ukazuje, že ve skutečnosti je to Bůh 
nebes, kdo vede lidské dějiny k jejich závěrečnému vyvrcholení.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Bůh, který přebývá s námi- Modlitba- Socha – výklad snu- Bůh jako vládce dějin- Kámen- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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B H, KTERÝ P EBÝVÁ S NÁMI
1Ve druhém roce svého kralování m l Nebúkadnesar sen. Rozrušil se a nemohl spát. 2Král tedy 
rozkázal zavolat v štce, zaklína e, arod je a hv zdopravce, aby mu pov d li, co se mu zdálo. 
I p išli a postavili se p ed králem. 3Král jim ekl: „M l jsem sen a jsem rozrušen; chci ten sen znát.“
10Hv zdopravci králi odpov d li: „Není na zemi lov ka, který by dovedl sd lit to, co král rozká-
zal. Nadto žádný velký a mocný král nežádal od žádného v štce, zaklína e nebo hv zdopravce 
takovou v c. 11V c, kterou král žádá, je t žká a není nikoho jiného, kdo by ji králi sd lil, mimo 
bohy, kte í nep ebývají mezi smrtelníky.“ (Da 2,1–3.10.11)

Osobní studium
Přečti si text Daniel 2,1–16. Proč se Daniel 
a jeho společníci dostali do problémů?

Ve starověku se snům přikládala velká 
důležitost. Pokud byla se snem spojena ně-
jaká zlá předtucha, v chápání lidí to nazna-
čovalo blížící se pohromu. Je proto pocho-
pitelné, že se Nebúkadnesar tak moc snažil 
zjistit, co jeho sen znamenal. A aby byla celá 
situace ještě hrozivější, král si svůj sen ne-
zapamatoval. Babylónští hvězdopravci byli 
přesvědčeni, že bohové jim výklad snu mo-
hou zjevit. V tomto případě se však neměli 
čeho chytit, protože král celý svůj sen za-
pomněl. Pokud by se jim podařilo zjistit, co 
se králi zdálo, určitě by mu poskytli výklad, 
který by jej uspokojil. V této bezpříkladné si-
tuaci, kdy vykladači snů nebyli schopni přijít 
s ničím, co by zahnalo královy zlé předtuchy, 
museli pokorně přiznat: „Věc, kterou král 
žádá, je těžká a není nikoho jiného, kdo by 
ji králi sdělil, mimo bohy, kteří nepřebývají 
mezi smrtelníky.“ (Da 2,11) 

Nespokojený král oslepený hněvem při-
kázal, aby všechny babylónské mudrce po-

pravili. Taková krutost nebyla ve starově-
kém světě neznámá. Historické prameny 
potvrzují, že král Darjaveš I. dal popravit 
(za spiknutí) všechny mágy a král Xerxes 
dal usmrtit stavitele mostu, který se zří-
til. Když Nebúkadnesar vydal své naříze-
ní, Daniel a jeho společníci už byli součástí 
týmu králových poradců. Proto se králův 
dekret o usmrcení babylónských mudrců 
týkal i jich. Původní jazyk této části (aramej-
ština) dokonce naznačuje, že s popravami 
se začalo hned po vydání dekretu a Daniel 
a jeho přátelé měli být popraveni jako další 
v pořadí. Ale Daniel se „rozvážně a uvážlivě“ 
(Da 2,14) obrátil na Arjóka, který měl na sta-
rosti vykonání králova nařízení. Daniel si 
přímo od krále vyžádal čas, aby mohl pro-
zkoumat tajemství daného snu. Je zajíma-
vé, že ačkoli král obvinil mudrce ze snahy 
„získat čas“ (Da 2,8), Danielovi král vyhověl 
a vyžádaný čas mu dal. Daniel určitě sou-
hlasil s mudrci v tom, že tajemství týkající 
se výkladu snu nemůže vyřešit žádná lid-
ská bytost. Prorok však věděl o Bohu, který 
může zjevit nejen výklad snu, ale i samotný 
sen, který se králi zdál.

Teologové hovo í o Boží „imanenci“, což je pojem vyjad ující skute nost, že a koliv B h 
své stvo ení p esahuje, je mu velmi blízko. Co o této Boží vlastnosti íká skute nost, že 
dal králi Nebúkadnesarovi sen? Co se z toho m žeme nau it o tom, že B h je p ítomen 
i v našich životech? (Sk 17,28)

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
‚Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme,‘ jak to říkají i někteří z vašich básníků: ‚Vždyť jsme jeho děti.‘

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1Ve druhém roce svého kralování měl Nebúkadnesar sen. Rozrušil se a nemohl spát.2Král tedy rozkázal zavolat věštce, zaklínače, čaroděje a hvězdopravce, aby mu pověděli, co se mu zdálo. I přišli a postavili se před králem.3Král jim řekl: „Měl jsem sen a jsem rozrušen; chci ten sen znát.“4Hvězdopravci promluvili ke králi aramejsky: „ Králi, navěky buď živ! Pověz svým služebníkům ten sen a my ti sdělíme výklad.“5Král hvězdopravcům odpověděl: „Mé slovo je příkaz: Jestliže mi neoznámíte sen a jeho výklad, budete rozsekáni na kusy a z vašich domů se stane hnojiště.6Jestliže mi však sen a jeho výklad sdělíte, dostane se vám ode mne darů, odměny a velké pocty. Sdělte mi tedy sen a jeho výklad!“7Odpověděli znovu: „Ať král poví svým služebníkům sen a my sdělíme výklad.“8Král odpověděl: „Já vím jistě, že chcete získat čas, protože vidíte, že mé slovo je příkazem:9Jestliže mi ten sen neoznámíte, čeká vás jediný rozsudek. Domluvili jste se, že mi budete říkat lživé a zlé věci, dokud se nezmění čas. A proto mi řekněte ten sen a poznám, že jste schopni sdělit mi i výklad.“10Hvězdopravci králi odpověděli: „Není na zemi člověka, který by dovedl sdělit to, co král rozkázal. Nadto žádný velký a mocný král nežádal od žádného věštce, zaklínače nebo hvězdopravce takovou věc.11Věc, kterou král žádá, je těžká a není nikoho jiného, kdo by ji králi sdělil, mimo bohy, kteří nepřebývají mezi smrtelníky.“12Král se proto rozhněval, velice se rozzlobil a rozkázal všechny babylónské mudrce zahubit.13Když byl vydán rozkaz a mudrci byli zabíjeni, hledali též Daniela a jeho druhy, aby byli zabiti.14Tehdy se Daniel rozvážně a uvážlivě obrátil na Arjóka, velitele královy tělesné stráže, který vyšel zabíjet babylónské mudrce.15Otázal se Arjóka, králova zmocněnce: „Proč je králův rozkaz tak přísný?“ Arjók Danielovi tu věc oznámil.16Daniel vešel ke králi a prosil ho , aby mu dal určitou dobu, že králi ten výklad sdělí.
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MODLITBA
17Pak Daniel odešel do svého domu a oznámil tu v c svým druh m, Chananjášovi, Míšaelovi 
a Azarjášovi. 18Vyzval je, aby prosili Boha nebes o slitování ve v ci toho tajemství, aby Daniel 
a jeho druhové nebyli zahubeni se zbytkem babylónských mudrc . 19I bylo to tajemství Danielovi 
zjeveno v no ním vid ní. Daniel dobro e il Bohu nebes. 20Promlouval takto: „Požehnáno bu  
jméno Boží od v k  až na v ky. Jeho je moudrost i bohatýrská síla. 21On m ní asy i doby, krále 
sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání t m, kdo mají rozum. 22Odhaluje 
hlubiny a skryté v ci, poznává to, co je ve tm , a sv tlo s ním bydlí. 23Tob , Bože otc  mých, chci 
vzdávat est a chválu, nebo  jsi mi dal moudrost a bohatýrskou sílu. Oznámils mi nyní, o  jsme t  
prosili, oznámil jsi nám královu záležitost.“ (Da 2,17–23)

Osobní studium
Jakmile se Danielovi podařilo získat od krá-
le čas, začal se se svými přáteli modlit. Uvě-
domovali si, že pokud jim Bůh nezjeví králův 
sen, hrozí jim smrt. Kdykoliv čelíme velké-
mu problému, pamatujme, že Bůh je dosta-
tečně mocný, aby vyřešil i neřešitelné výzvy.

Uvažuj o textu Da 2,17–23. Co je obsahem 
zaznamenaných modliteb? 

V této kapitole se nacházejí dva druhy 
modlitby. Prvním typem je modlitba vy-
jadřující prosbu (Da 2 ,17–19). Ačkoli slova 
této modlitby nemáme zaznamenána, je-
jím obsahem je prosba o „slitování ve věci 
toho tajemství, aby Daniel a jeho druhové 
nebyli zahubeni se zbytkem babylónských 
mudrců“ (Da 2,18). Bůh odpovídá na jejich 
žádost tím, že jim zjevuje nejen obsah, ale 
i význam králova snu. Tato zkušenost nám 
ukazuje, že jestliže prosíme Boha o slitová-
ní, naše modlitby budou vyslyšeny, i když 

možná ne tak dramatickým způsobem jako 
v Danielově případě. Ale Danielův Bůh je 
i naším Bohem.

V reakci na Boží odpověď vytryskly z Da-
niela a jeho přátel díky a chvály Bohu. Osla-
vovali jej za to, že je zdrojem moudrosti 
a poznání, že je mocnější než všechny po-
litické mocnosti světa. I z této modlitby se 
můžeme poučit. Bohu často předkládáme 
své žádosti, přání a prosby. Jak často však 
Bohu vyjadřujeme vděčnost za to, jak na ně 
odpovídá? Ježíšova zkušenost s uzdravením 
deseti malomocných je výstižným příkla-
dem lidského nevděku. Jen jeden z deseti 
uzdravených se „vrátil a velikým hlasem ve-
lebil Boha“ (L 17,15). Danielova odpověď nám 
připomíná nejen důležitost vyjádření vděč-
nosti a chvály, ale zjevuje i charakter Boha, 
ke kterému se modlíme. Když se modlíme, 
můžeme Bohu důvěřovat, že udělá to, co je 
pro nás nejlepší. Proto bychom ho měli stále 
oslavovat a vyjadřovat mu vděčnost.

Uvažuj o textu Žalmu 138. Co se m žeš navzdory okolnostem, ve kterých se nacházíš, na-
u it z uvedené modlitby a projev  vd nosti Bohu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
11Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou.12Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál13a hlasitě volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“14Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím!“ A když tam šli, byli očištěni.15Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha;16padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan.17Nato Ježíš řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět?18Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“19Řekl mu: „Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila.“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1Davidův . Celým svým srdcem ti vzdávám chválu, přímo před bohy ti zpívám žalmy,2klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno.3Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu.4Hospodine, všichni králové země ti vzdají chválu, až uslyší, co jsi vyřkl.5Budou zpívat o Hospodinových cestách, neboť sláva Hospodinova je velká.6Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, zdálky pozná domýšlivce.7I když jsem v soužení, ty mi zachováš život, vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí.8Hospodin za mě dokončí zápas . Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!

-jcHB
Podtržení
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SOCHA – VÝKLAD SNU
29Tob , králi, vyvstaly na l žku starosti o to, co se v budoucnu stane, a ten, který odhaluje tajem-
ství, ti oznámil, co se stane. 30Já pak to nemám z moudrosti, které bych m l více než ostatní živé 
bytosti, ale to tajemství mi bylo odhaleno, aby výklad byl králi oznámen a abys poznal myšlení 
svého srdce.. (Da 2,29.30)

Osobní studium
Přečti si text Da 2,24–30. Co považuješ v těchto 
verších za klíčovou myšlenku? (Viz také J 15,5.)

V reakci na modlitbu Daniela a jeho přátel 
zjevuje Bůh obsah a výklad králova snu. Da-
niel nedělá žádné okolky a na rovinu králi 
říká, že vysvětlení celého tajemství pochází 
od „Boha nebes“. Kromě toho, dříve než Da-
niel vyložil obsah a smysl snu, připomněl 
králi okolnosti, které souvisely s jeho nespa-
vostí a neklidem. Tyto informace měly při-
dat na hodnověrnosti Danielova poselství, 
protože se je mohl dozvědět pouze prostřed-
nictvím nadpřirozené moci. Ve chvíli, kdy 
Daniel začal vykládat obsah snu, riskoval, 
že se proti němu spustí další vlna královy 
nevole. Vždyť sen nebyl pro krále úplně dob-
rou zprávou. 

Přečti si text Da 2,31–49. Jaký osud čekal 
Nebúkadnesarovu říši?

Ve snu král viděl velkolepou sochu. „Hla-
va té sochy byla z ryzího zlata, její hruď 
a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi, steh-
na ze železa, nohy dílem ze železa a dílem 
z hlíny.“ (Da 2,32.33) Nakonec se objevil ká-
men, který „udeřil do železných a hliněných 
nohou sochy a rozdrtil je“ (Da 2,34). Způso-
bil, že se celá socha zbortila jako domeček 
z karet. Daniel pak vysvětloval, že různé 
druhy kovu představují po sobě následující 
království, která se budou postupně během 
dějin objevovat. Pro Nebúkadnesara znělo 
poselství jasně: Babylónská říše ve své moci 
a slávě pomine a nahradí ji jiná říše, po kte-
ré budou následovat další, až se nakonec 
zjeví království zcela odlišné – Boží věčné 
království.

Uvažuj o prchavosti a do asnosti všeho lidského snažení. Co to pro tebe znamená? Jak 
to vnímáš ve srovnání s velkou nad jí, kterou máme jen a jen v Ježíši (J 6,54 a 2K 4,18)?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
24Daniel tedy vešel k Arjókovi, kterého král ustanovil, aby zahubil babylónské mudrce. Přišel a řekl mu toto: „Babylónské mudrce nehub! Uveď mě před krále, sdělím králi výklad.“25Arjók neprodleně uvedl Daniela před krále a řekl mu: „Našel jsem muže z judských přesídlenců, který králi oznámí výklad.“26Král oslovil Daniela, který měl jméno Beltšasar: „Jsi schopen oznámit mi sen, který jsem měl, a jeho výklad?“27Daniel králi odpověděl: „Tajemství, na které se král ptá, nemohou králi sdělit ani mudrci ani zaklínači ani věštci ani planetáři.28Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nebúkadnesarovi poznat, co se stane v posledních dnech. Toto je sen, totiž vidění, která ti prošla hlavou na tvém lůžku:29Tobě, králi, vyvstaly na lůžku starosti o to, co se v budoucnu stane, a ten, který odhaluje tajemství, ti oznámil, co se stane.30Já pak to nemám z moudrosti, které bych měl více než ostatní živé bytosti, ale to tajemství mi bylo odhaleno, aby výklad byl králi oznámen a abys poznal myšlení svého srdce.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.

-jcHB
Zvýraznění
Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

-jcHB
Zvýraznění
31Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimořádný. Stála proti tobě a měla strašný vzhled.32Hlava té sochy byla z ryzího zlata, její hruď a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi,33stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny.34Viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je,35a rázem bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato, a byly jako plevy na mlatě v letní době . Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi.36Toto je sen. Též jeho výklad řekneme králi:37Ty, králi, jsi král králů. Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu.38A všechna místa , kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava.39Po tobě povstane další království, nižší než tvé, a pak další, třetí království, měděné, které bude mít moc nad celou zemí.40Čtvrté království bude tvrdé jako železo, neboť železo drtí a drolí vše, a to království jako železo, které tříští všechno, bude drtit a tříštit.41Že jsi viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa, znamená , že království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, neboť jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou.42Prsty nohou dílem ze železa a dílem z hlíny znamenají , že království bude zčásti tvrdé a dílem křehké.43Že jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená , že se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou.44Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky,45neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý a výklad spolehlivý.“46Tu král Nebúkadnesar padl na tvář, poklonil se před Danielem a rozkázal, aby mu byla obětována oběť přídavná s vonnými dary.47Král Daniela oslovil: „Vpravdě, váš Bůh je Bůh bohů a Pán králů, který odhaluje tajemství, neboť jsi mi dokázal toto tajemství odhalit.“48Král pak Daniela povýšil, dal mu mnoho velikých darů i moc nad celou babylónskou krajinou a učinil ho nejvyšším správcem všech babylónských mudrců.49Ale Daniel prosil krále, aby správou babylónské krajiny pověřil Šadraka, Méšaka a Abed-nega. Daniel sám zůstal na královském dvoře.

-jcHB
Zvýraznění
17Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy18nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.
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B H JAKO VLÁDCE D JIN
36Toto je sen. Též jeho výklad ekneme králi: 37Ty, králi, jsi král král . B h nebes ti dal království, 
moc, sílu a slávu. 38A všechna místa, kde bydlí lidé, polní zv  a nebeské ptactvo, dal ti do rukou 
a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava. (Da 2,36–38)

Osobní studium
Znovu si přečti Danielův výklad snu a jeho 
významu (Da 2,31–49). Co z toho můžeš po-
chopit o Bohu, který zná předem budoucí 
události? 

Proroctví zjevené prostřednictvím Nebú-
kadnesarova snu nám poskytuje obecný pro-
rocký rámec a slouží jako standard, kterým 
přistupujeme k mnohem detailnějším pro-
roctvím v 7., 8. a 11. kapitole. Proroctví v 2. ka-
pitole není podmíněným proroctvím. Jde 
o apokalyptické proroctví – autoritativní 
předpověď toho, co Bůh již předem věděl, že 
se v průběhu dějin stane.

1. Zlatá hlava představuje Babylónskou 
říši (625–539 př. Kr.). Zdá se, že žádný jiný kov 
by nemohl lépe vyjádřit moc a bohatství této 
říše. Bible nazývá Babylón „zlatým kalichem 
v ruce Hospodina“ (Jr 51,7; viz také Zj 18,16). Sta-
rověký historik Hérodotos hovoří o tom, že 
město bylo hojně vyzdobené zlatem.

2. Prsa a ramena ze stříbra představují 
Médo-Persii (539–331 př. Kr.). Tak jako je stří-
bro méně cenným kovem než zlato, ani říše 
sjednocující Médsko a Persii nikdy nedosáhla 
velkoleposti Babylónu. Kromě toho, stříbro je 
výstižným symbolem Persie, která jej použí-
vala ve svém systému placení daní.

3. Břicho a bedra z bronzu symbolizují 
Řecko (331–168 př. Kr.). U proroka Ezechiela se 
o Řecích mluví jako o obchodnících s bron-
zovým nádobím (Ez 27,13). Řečtí vojáci byli 
charakterističtí svou bronzovou výzbro-
jí. Jejich přilby, štíty a bojové sekery byly 
právě z bronzu. Hérodotos vzpomíná, že 
egyptský vládce Psammetik I. viděl v útoku 
řeckých pirátů naplnění staré věštby, která 
hovořila o „bronzových lidech přicházejících 
z moře“. 

4. Železné nohy přiléhavě označují Řím 
(168 př. Kr. – 476 po Kr.). Jak Daniel vysvět-
luje, železo představuje ničivou moc Římské 
říše, která trvala déle než kterákoli z před-
chozích mocností. Železo dokonale vystiho-
valo Řím a jeho výboje.

5. Nohy částečně ze železa a částečně z hlí-
ny představují rozdělenou Evropu (od 476 až 
po druhý příchod Ježíše Krista). Spojení že-
leza a hlíny je obrazem toho, co se událo 
po rozpadu Římské říše. Navzdory mnohým 
pokusům a rozmanitým snahám sjednotit 
Evropu (od sňatků mezi různými královský-
mi rody až po současný projekt Evropské 
unie) jsou hlavními rysy evropského soužití 
roztříštěnost a nesoulad. A podle tohoto pro-
roctví to tak bude až do ustanovení Božího 
věčného království.

B h zná p edem nejen osud sv tových mocností, ale i budoucnost každého z nás – i tu 
tvou. ím t  toto poznání napl uje?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
31Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimořádný. Stála proti tobě a měla strašný vzhled.32Hlava té sochy byla z ryzího zlata, její hruď a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi,33stehna ze železa, nohy dílem ze železa a dílem z hlíny.34Viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je,35a rázem bylo rozdrceno železo, hlína, měď, stříbro i zlato, a byly jako plevy na mlatě v letní době . Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy udeřil, se stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi.36Toto je sen. Též jeho výklad řekneme králi:37Ty, králi, jsi král králů. Bůh nebes ti dal království, moc, sílu a slávu.38A všechna místa , kde bydlí lidé, polní zvěř a nebeské ptactvo, dal ti do rukou a dal ti moc nad tím vším. Ty jsi ta zlatá hlava.39Po tobě povstane další království, nižší než tvé, a pak další, třetí království, měděné, které bude mít moc nad celou zemí.40Čtvrté království bude tvrdé jako železo, neboť železo drtí a drolí vše, a to království jako železo, které tříští všechno, bude drtit a tříštit.41Že jsi viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem ze železa, znamená , že království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, neboť jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou.42Prsty nohou dílem ze železa a dílem z hlíny znamenají , že království bude zčásti tvrdé a dílem křehké.43Že jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená , že se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou.44Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky,45neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý a výklad spolehlivý.“46Tu král Nebúkadnesar padl na tvář, poklonil se před Danielem a rozkázal, aby mu byla obětována oběť přídavná s vonnými dary.47Král Daniela oslovil: „Vpravdě, váš Bůh je Bůh bohů a Pán králů, který odhaluje tajemství, neboť jsi mi dokázal toto tajemství odhalit.“48Král pak Daniela povýšil, dal mu mnoho velikých darů i moc nad celou babylónskou krajinou a učinil ho nejvyšším správcem všech babylónských mudrců.49Ale Daniel prosil krále, aby správou babylónské krajiny pověřil Šadraka, Méšaka a Abed-nega. Daniel sám zůstal na královském dvoře.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Zlatým kalichem byl Babylón v Hospodinově ruce, opájel všechny země; pronárody pily jeho víno, proto pronárody třeštily.

-jcHB
Zvýraznění
Běda, běda, tak veliké město, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu, které se zdobilo zlatem, drahokamy a perlami

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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KÁMEN
34Vid l jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a ude il do železných a hlin ných nohou sochy 
a rozdrtil je, 35a rázem bylo rozdrceno železo, hlína, m , st íbro i zlato, a byly jako plevy na mlat  
v letní dob . Odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy. A ten kámen, který do sochy ude il, se 
stal obrovskou skálou a zaplnil celou zemi. 
44Ve dnech t ch král  dá B h nebes povstat království, které nebude zni eno nav ky, a to krá-
lovství nebude p edáno jinému lidu. Rozdrtí a u iní konec všem t m královstvím, avšak samo 
z stane nav ky, 45nebo  jsi vid l, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, 
m , hlínu, st íbro i zlato. Veliký B h dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý 
a výklad spolehlivý. (Da 2,34.35.44.45)

Osobní studium
Co nám úvodní verše říkají o osudu našeho 
světa?

Sen se zaměřuje na to, co se stane „v posled-
ních dnech“ (Da 2,28). Navzdory své moci a bo-
hatství jsou „kovová“ království jen jakousi 
předehrou toho, co se děje v souvislosti s usta-
novením království „kamene“. Zatímco kovy 
a hlína uvedené ve snu představují království, 
která jsou výsledkem lidského snažení, kámen 
se objeví „bez zásahu rukou“, tedy bez přičinění 
člověka. A přestože všechna „kovová“ králov-
ství dříve či později končí, království před-
stavené kamenem bude trvat navěky. Skála 
je v Písmu často symbolem Boha (například 
Dt 32,4; 1S 2,2; Ž 18,32). A podobně kámen sym-
bolizuje i Mesiáše (Ž 118,22; 1Pt 2,4.7). Právě ká-
men proto velmi výstižně vyjadřuje ustanove-
ní věčného Božího království.

Někteří jsou toho názoru, že království vy-
jádřené kamenem bylo ustanoveno již během 
Ježíšovy pozemské služby a že hlásání evan-
gelia je potvrzením toho, že ve světě vládne 
Boží království. Proroctví však jasně uka-
zuje, že toto království se dostává k moci až 

po pádu všech čtyř hlavních království. Stane 
se to v době, kdy se lidské dějiny dostanou 
do období rozděleného království, které před-
stavují chodidla a prsty částečně ze železa 
a částečně z hlíny. Tato skutečnost vylučuje 
možnost, že by se závěrečné události proroc-
tví odehrály během prvního století. Ježíš totiž 
konal svou pozemskou službu právě v prvním 
století, kdy byla u moci Římská říše předsta-
vující čtvrté království. 

A navíc – sen končí obrazem, že „...ten ká-
men, jenž udeřil do sochy, se stal velikou ho-
rou a zaplnil celou zemi“ (Da 2,35; ČSP). Ta-
ková hora připomíná horu Sión, na které 
stál chrám, jenž byl ve Starém zákoně hma-
tatelným vyjádřením Božího pozemského 
království. Je zajímavé, že „kámen vylomený 
z hory“ (Da 2,45; ČSP) se sám stal velkou horou 
(v obou verších je použito stejné aramejské 
slovo tur, které můžeme překládat „skála“ 
i „hora“). Tato hora, která podle textu již exis-
tuje, velmi pravděpodobně odkazuje na ne-
beský Sión, nebeskou svatyni, odkud Kristus 
přijde ustanovit své věčné království. A v Je-
ruzalémě, který sestoupí z nebe (Zj 21,1–22,5), 
najde toto království své konečné naplnění.

Daniel 2 velmi p esn  popisuje všechna dosavadní království. Pro  je logické, že bychom 
m li tomuto proroctví d v ovat i v souvislosti s v ným Božím královstvím?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. On dal králi Nebúkadnesarovi poznat, co se stane v posledních dnech. Toto je sen, totiž vidění, která ti prošla hlavou na tvém lůžku

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
On je Skála. Jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý.

-jcHB
Zvýraznění
Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.

-jcHB
Zvýraznění
Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!

-jcHB
Zvýraznění
Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným.

-jcHB
Zvýraznění
4Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je ‚vyvolený a vzácný‘.7Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným‘,

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.2A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.3A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,4a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“5Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“6A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.7Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem.8Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“9A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom, a řekl mi: „Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu.“10Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha,11zářící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál.12Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran střežených dvanácti anděly a na branách napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele.13Tři brány byly na východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři brány na západ.14A hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových.15Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby.16Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné.17Změřil i hradbu, a bylo to sto čtyřicet čtyři loket lidskou mírou, kterou použil anděl.18Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál.19Základy hradeb toho města jsou samý drahokam: první základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd,20pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst.21A dvanáct bran je z dvanácti perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu.22Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek.23To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.24Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu.25Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude.26V něm se shromáždí sláva i čest národů.27A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.

-jcHB
Zvýraznění
1A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova.2Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy.3A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit,4budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno.5Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Je poučné všimnout si, že části sochy z Daniela 2. kapitoly jsou vytvořeny ze zlata a stříb-

ra, které bývají spojovány s ekonomickou mocí. Jiné části jsou tvořeny z bronzu a ze železa, 
z kovů, které se používaly na výrobu zbraní, ale i různého náčiní pro upotřebení v domác-
nosti. Socha tedy kromě hlavního záměru symbolizuje i všechno lidské snažení. Jednotlivé 
kovy vyjadřují postup (nebo sestup) světových říší až po závěrečný nesoulad, který se projeví 
v posledních dnech lidských dějin. Kámen je však velmi jasně zobrazen jako něco, co přichází 
„bez zásahu rukou“ (Da 2,45), tedy bez lidského přičinění. Takto je vyjádřen nadpřirozený 
konec, který postihne tento svět a všechno lidské snažení.

Přestože „nepoučeným lidským očím se mohou lidské dějiny jevit jako chaotická souhra růz-
ných protichůdných mocností ... Daniel nás ujišťuje, že za tím vším stojí Bůh, který vše pozoruje 
a jedná tak, aby nakonec dosáhl toho, co je pro celý vesmír nejlepší.“ (SHEA, William H., Daniel: 
A Reader‘s Guide. Nampa ID: Pacific Press, 2005, str. 98)

Otázky k rozhovoru
1.  Je povzbuzující v d t, že i uprost ed všeho chaosu a utrpení na sv t  má B h vše pod 

kontrolou a vše p ivede ke slavnému konci. Co m že do té doby každý z nás ud lat pro 
to, aby zmírnil trápení v tomto padlém sv t ?

2.  Jak bys vysv tlil v rnou a oddanou spolupráci Daniela a jeho p átel s p edstaviteli 
pohanského národa, který zp sobil tolik bolesti a utrpení jejich vlastnímu národu?

3.  Zmínili jsme, že podle n kterých výklad  p edstavuje kámen ší ení evangelia celému 
sv tu. Existuje mnoho d vod , pro  takový výklad neobstojí. V Da 2,35 se íká, že ká-
men rozdrtí p edchozí národy: „odnesl je vítr a nezbylo po nich ani stopy“. P ed Ježíšo-
vým vysláním u edník  do celého sv ta se však nic takového neudálo.

 Pokusy vnímat kámen jako církev zase zapomínají na to, že království symbolizované 
kamenem nahrazuje všechny jiné formy lidské vlády. Je to království, které zasahuje 
celý sv t. Jen Ježíš v druhý p íchod m že dát do pohybu události, které jsou zobrazeny 
jako vyvrcholení prorockého snu. Pro  je tedy Ježíš v druhý p íchod jediným rozumným 
výkladem toho, co zp sobí kámen v posledních dnech?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________
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