
BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA 

BŮH PŘEDPOVÍDÁ (DA 2,25-49) 
Bůh svému lidu zjevuje Kristovo tajemství 

 

Bůh se dává poznat a zjevuje nám sebe sama, svou velikost, svou slávu a 

nádheru, zjevuje věci, které byly skryté, odhaluje tajemství a vysvětluje 

jeho význam. 
 

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. 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 Bohem 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. 

Otázky ke kázání:  

1. Koho Bůh může použít ke zjevení své slávy? 

2. Jaký byl Boží plán od věčnosti?  

3. Kdy bude Boží království zjeveno v plnosti? 
 

I. BŮH ZJEVUJE TAJEMSTVÍ (V. 25-36) 

 Proč se Bůh dává skrze zjevení? 
 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Nu 24; Mt 11,25-30;  
 

II. BŮH ODHALUJE TAJEMSTVÍ (V. 36-49) 

 Kde a komu Bůh odhaluje tajemství? 
 

 

 

2. kapitola 7. kapitola 8. kapitola vysvětlení 

zlato lev  Babylon 

stříbro medvěd beran Médo-perská ř. 

bronz levhart kozel Řecko 

železo s hlínou příšerná šelma  (Řím) 

nadpřirozený 

kámen 

nebeský soud  Boží království 

 

Biblické odkazy:  

  J 19,11; Jr 27,7; Gn 1,28; Jr 29,5-7;  
 



 

 

III. BŮH NAPLŇUJE TAJEMSTVÍ 

 Jak Bůh naplnil odhalené tajemství? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ga 4,4-5; Lk 1,68-75; Ef 4,15-16; Ab 2,14; 2Pt 3,10; Mt 6,33 
 

   

 

 
   INSTITUT, SEDY, ATENTÁT, RUCE, 

CEDRY, MÍLE, AMAZONKY, KUPY, 

YZOP, NEMRAV, POET, RATIFIKACE, 

ŽENICH, ACER, DEGU, 

KOMPETENCE, JAGUÁR, VĚDEC, 

ŘEKA, KEUI, AKORDEON, TRNÍ, 

VORY, AFÁZIE, ALPY, ÉTER, KOZY, 

DEKO, CENINY, OKOP, LÍSKA, 

BLINKRY, TÁGO, PAŽE, TRUC, 

BRANKY, GUANO, APOSTATA, 

SMUTEK, PROSTOR, NÉST, 

ZABLOUDIT 

Osmisměrka 

Tajenka Zj 21,1 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 2,24-49). 

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání P. Steiger, vedení P. 

Růžička, památka R. Krejčík, chvály J. & M. Petrecké.  

Neděle 31. března – společné shromáždění s BSK Kladno v Kladně. 

V divadle Kámen shromáždění nebude. Pokud nemáte jak se 

dopravit, domluvte se s Jardou. 

Sborová dovolená: 27. 7. – 2. 8. 2019 v Rokytnici nad Jizerou (Juniorhotel 

Roxana). 
 

 

Kyrgyzstán: Násilné útoky na křesťany 

V říjnu 2018 se stal mladý křesťan Eldos Sattaruuly v oblasti Issyk-kul v 

Kyrgyzstánu obětí napadení. Útočníci mu zlomili čelist a způsobili celou řadu dalších 

zranění. Pachatelé byli usvědčeni a odsouzeni k domácímu vězení, jehož dodržování 

však nikdo nekontroloval. 

Problémy místních křesťanů zmíněným incidentem neskončily. Obyvatelé osady 

Tamči nás informovali, že v období od prosince do února došlo k několika dalším 

útokům. Při zatím posledním incidentu skupina deseti lidí zmlátila jednoho místního 

muslima, protože to byl Eldosův dobrý přítel. Také se objevily nepotvrzené zprávy, 

že místní radikálové mají v plánu zdemolovat domy křesťanů v Tamči a dvou 

sousedních vesnicích. 

Podle dostupných zpráv Eldos a jeho strýc Nurbek Esenaly uuly dostali strach a 

odstěhovali se. Když si Eldosova právní zástupkyně stěžovala na nečinnost 

zodpovědných orgánů, úředník jí pohrozil, že bude obviněna z „podněcování 

náboženských konfliktů a vyvolávání svárů“. 

 

 

Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody 

pokrývají moře. 

Abakuk 2,14 


