
DANIEL 2. kap. –Sen globálního významu 

Amos 3, 7 Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství 
prorokům, svým služebníkům. 
Izajáš 46,9-10 Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a 
jiného už není. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane. 

Čtyři základní cíle proroctví 
1.  Proroctví je důkazem existence všemohoucího Boha 
2.  Proroctví dokazuje, že Bible je spolehlivé Boží slovo 
3.  Proroctví nám vysvětluje minulost a osvětluje budoucnost      
4.  Proroctví ukazuje, jak se zachovat a připravit na danou situaci 

Daniel v nebezpečí  
-  král si byl vědom toho, že sen je významný (socha znázorňovala 

dějiny) 
- popravení mágů, kteří nedokázali sdělit sen a podat výklad 

Danielova reakce  
- žádost o čas v.16 
- prosba k Bohu v.18 
- vyznání víry v.20-23 

 
VÝKLAD SNU 
Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství…  v.28 

Jednotlivé říše 

Specifikace chodidel – tyto materiály nepřilnou k sobě v.43 

Snahy o sjednocení: 
Karel Veliký  – 8. stol., Karel V. – 16. stol., Ludvík XIV. – 18. stol., Napoleon – 19. 
stol., Mussolini, Hitler – 20 stol. 

Kámen – objeví se bez zásahu lidské ruky v.45 (Lk 6,47-49; Ef 2,20; 1.Pt 2,5-7) 
Padající kámen a roztříštěná socha naznačují konec dlouhého lidského úsilí 
ovládnout svět. Z chaosu má povstat svět Nový. (Zj 21,1-7) 

Nové království v.44.45 
V minulosti byly pohnutky ke sjednocování světa založeny na politických 
ctižádostech či náboženské horlivosti. Nyní existuje daleko naléhavější důvod – 
holé přežití lidské rasy a samotné planety. 

               
 

SHRNUTÍ 

V této kapitole měl král Nebúkadnesar sen, který ho rozrušil a zároveň ho 
zapomněl. Nikdo z jeho mágů mu ho nedokázal zopakovat a tedy ani vysvětlit. 
Až na Daniele, který prosí svého Boha o porozumění (v.18). Toto tajemství mu 
bylo zjeveno a on je schopen králi zopakovat a vysvětlit jeho sen.  
Sen se týkal budoucnosti (v.28) a byl zobrazen pomocí sochy z různých 
materiálů. Jejich hodnota směrem dolů klesala, ale tvrdost stoupala. Jednotlivé 
materiály znázorňovaly postup světových říší, které budou následovat po 
Babylóně (zlatá hlava). V závěru snu přilétl veliký kámen, který sochu zničil a 
naplnil celou zemi. Tento kámen představoval ukončení lidských vlád a zároveň 
nastolení Boží vlády (bez zásahu lidské ruky - v.45).  

Je to zpráva o tom, že Bůh jako soudce převezme lidské dějiny do svých rukou 
(2. Kristův příchod). Král Nebúkadnesar zcela spontánně reaguje a klaní se a 
uctívá Danielova Boha (v.47). Opět příběh o tom, komu patří úcta.  
(2:0 pro Hospodina)  


