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BŮH ZACHRAŇUJE (DA 3,31-4,34) 
Král nebes vládne nad každým králem i královstvím země 

 

Bůh, Král nebes, vládne a navzdory okolnostem, které zakoušíme, je 

svrchovaný vládce nad každým pozemským králem i královstvím, a dává 

ho tomu, komu on sám chce. 
 

331Král Nebúkadnesar všem lidem různých národností a jazyků, kteří bydlí na celé zemi: 
„Rozhojněn buď váš pokoj! 32Zalíbilo se mi sdělit vám, jaká znamení a jaké divy učinil na mně 

Bůh nejvyšší. 33Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy! Jeho království je 
království věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení. 41Já, Nebúkadnesar, jsem 

spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě 
vystrašil. Představy ve snu na lůžku, vidění, která i prošla hlavou, mě naplnily hrůzou. …  

5Konečně ke mně přišel Daniel, který má jméno Beltšasar podle jména mého boha; v něm je 
duch svatých bohů. Vyprávěl jsem mu sen: 6Beltšasare, nejvyšší z věštců, vím, že v tobě je 
duch svatých bohů a že žádné tajemství ti nedělá potíže. Pověz mi výklad vidění snu, který 
jsem viděl. 7Ve viděních, která mi prošla hlavou na mém lůžku jsem viděl: Hle, strom stál 
uprostřed země, jeho výška byla obrovská. 8Strom rostl a sílil, až jeho výška sahala k nebi. 

Bylo jej vidět od samého konce země. 9Měl nádherné listí a mnoho plodů, byla na něm 
potrava pro všechny. Polní zvěř pod ním nalézala stín, v jeho větvích bydleli nebeští ptáci a 
sytilo se z něho všechno tvorstvo. 10Ve viděních, která mi prošla hlavou na mém lůžku, jsem 

viděl: Hle, posel, a to svatý, sestupoval z nebe. 11Mocně volal a nařizoval toto: ‚Skácejte strom! 
Osekejte mu větve! Otrhejte mu listí! Rozházejte jeho plody! Ať uteče zvěř, která byla pod ním, 
i ptáci z jeho větví! 12Avšak pařez s kořeny ponechte v zemi, sevřený obručí z železa a bronzu, 
ve svěží zeleni pole; ať je skrápěn nebeskou rosou a se zvěří ať se dělí o rostliny země. 13Jeho 

srdce ať je jiné, než je srdce lidské, ať je mu dáno srdce zvířecí, dokud nad ním neuplyne sedm 
let. 14V rozhodnutí nebeských poslů je rozsudek, výpovědí svatých je věc uzavřená. Z toho živí 

poznají, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a komu chce, je dává; může nad ním 
ustanovit i nejnižšího z lidí.‘ 15Tento sen jsem viděl já, král Nebúkadnesar, a ty, Beltšasare, mi 
řekni jeho výklad. Žádný z mudrců mého království mi nemohl výklad oznámit. Ty však jsi 
toho schopen, neboť v tobě je duch svatých bohů.“ 16Tu Daniel, který měl jméno Beltšasar, 

zůstal skoro hodinu strnulý a jeho myšlenky ho plnily hrůzou. Král mu řekl: „Beltšasare, snu 
ani výkladu se nehroz.“ Beltšasar odpověděl: „Můj pane, kéž by sen platil tvým nepřátelům a 

jeho výklad tvým protivníkům. 17Strom, který jsi viděl, … 19jsi ty, králi, který jsi rostl a sílil. Tvá 
velikost rostla, až dosáhla k nebi, tvá vladařská moc až na konec země. 20Král viděl potom 

posla, a to svatého, jak sestupoval z nebe a nařizoval: ‚Skácejte strom a zničte jej, avšak pařez 
s kořeny ponechte v zemi sevřený obručí z železa a bronzu…‘ 21Toto je výklad, králi: Je to 

rozhodnutí Nejvyššího, které dopadlo na krále, mého pána. 22Vyženou tě pryč od lidí … dokud 
nepoznáš, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává, komu chce. 23A že bylo 



 

řečeno, aby byl pařez toho stromu i s kořeny ponechán, tvé království se ti opět dostane, až 
poznáš, že Nebesa mají moc. 24Kéž se ti, králi, zalíbí má rada: Překonej své hříchy 

spravedlností a svá provinění milostí k strádajícím; snad ti bude prodloužen klid.“ 25To 
všechno dopadlo na krále Nebúkadnesara. 26Uplynulo dvanáct měsíců. Král se procházel po 

královském paláci v Babylóně 27a řekl: „Zdali není veliký tento Babylón, který jsem svou mocí 
a silou vybudoval jako královský dům ke slávě své důstojnosti?“ 28Ještě to slovo bylo v ústech 

krále, když se snesl hlas z nebe: „Tobě je to řečeno, králi Nebúkadnesare: Tvé království od 
tebe odešlo. 29Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlit s polní zvěří. Dají ti za pokrm rostliny 
jako dobytku. Tak nad tebou uplyne sedm let, dokud nepoznáš, že Nejvyšší má moc nad 

lidským královstvím a že je dává, komu chce.“ 30V tu hodinu se to slovo na Nebúkadnesarovi 
splnilo. Byl vyhnán pryč od lidí, pojídal rostliny jako dobytek, jeho tělo bylo skrápěno 

nebeskou rosou, až mu narostly vlasy jako peří orlům a nehty jako drápy ptákům. 31„Když 
uplynuly ty dny, pozdvihl jsem já Nebúkadnesar své oči k nebi a rozum se mi vrátil. 

Dobrořečil jsem Nejvyššímu a chválil jsem a velebil Věčně živého, neboť jeho vladařská moc 
je věčná, jeho království po všechna pokolení. 32Všichni obyvatelé země jsou považováni za 

nic. Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl 
zabraňovat jeho ruce a ptát se ho: ‚Co to děláš?‘ 33Tou dobou se mi vrátil rozum a ke slávě 

mého království mi opět byla vrácena má důstojnost a lesk. Moje královská rada a hodnostáři 
mě vyhledali, opět jsem byl dosazen do svého království a byla mi přidána mimořádná 

velikost. 34Nyní tedy já Nebúkadnesar chválím, vyvyšuji a velebím Krále nebes. Všechno jeho 
dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit.“ 

 

Otázky ke kázání:  

1. Kde Bůh zjevuje své soudy? 

2. K čemu má vést zjevení Božích soudů? 

3. Jaká je nejlepší odpověď na Boží milosrdenství? 
 

I. BŮH ZJEVUJE SOUD (V. 3,31-4,25) 

 Jakými prostředky volá Bůh lidi k pokání a víře? 
 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Jr 27,5-8; Gn 4,7; Zj 14,7;  
 



 

 

II. BŮH PROVÁDÍ SOUD (V. 4,26-30) 

 Jak se zjevuje Boží soud na zemi? 
 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ab 1,6-7; Da 2,34-35; Ř 1,18; Lv 10,1-2; Gn 19,23-26; Nu 16,31-33; Sk 5,5.10-11; Žd 10,31; 

Ab 1,13; Zj 15,3-4 
 

III. BŮH PŘEKONÁVÁ SOUD (V. 4,31-34) 

 Kde se zjevuje Boží milost? 
 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ž 115,1-3; Ž 135,6; 1K 4,7; Ř 10,9; Ř 9,15; Lk 19,10 

  

 

 
   MÁZY, NÁVŠTĚVNÍK, OBVAZY, 

HLTY, AZYL, ŠPACHTLE, PROTEIN, 

SETKAT, RISK, KOROUHEV, 

KROKOMĚR, TUKY, VETO, VSYP, 

SOPRÁN, FLITR, DIALYT, STÁT, 

PRYŽ, KOBRY, KVADRÁT, ORAN, 

ŠMÍR, YSATY, PŘELUD, CHATA, 

SCHVÁLIT, GRYF, ASÁK, OHYB, 

NAZE, APORT, LÉZT, MÍRA, BERLA, 

LIKR, KURNÍK, HŘAD, PAKT, 

KATAFALK, NOVOTVARY, PRSO, 

VÍTR 

Osmisměrka 

Tajenka Zj 14,7 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 3,31-4,34).  

Velký pátek (19. dubna) 1000 Shromáždění v Divadle Kámen. 

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

Krejčík, památka P. Petrecký, chvály B. Šedivá.  

Velikonoční pondělí (22. dubna) společný výlet (11 km). Sraz je v 10:00 

hodin ve Mšenu, parkoviště u koupaliště, ulice Cinibulkova.  
 

 

Čína: Zánik známého společenství 

V uplynulých osmi letech jsme vám přinášeli zprávy o četných případech 

pronásledování, kterému byli vystaveni členové pekingského křesťanského 

společenství Šou-wang, jednoho z vůbec nejznámějších neregistrovaných sborů v 

zemi. 23. března policisté definitivně ukončili jeho činnost. 

Od roku 2004 byl na zástupce Šou-wang vyvíjen nátlak, aby se připojili k 

oficiálnímu Hnutí trojí soběstačnosti. Od roku 2011 se členové museli scházet pod 

širým nebem. V průběhu let pronásledování stále sílilo a počet členů postupně klesal, 

poslední dobou se shromáždění účastnilo méně než sto lidí. Nakonec byli vedoucí 

představitelé obviněni z toho, že se odmítají zaregistrovat jako „společenské 

sdružení“ a sbor byl zrušen. 

Studenti biblických kursů organizovaných tímto společenstvím byli podrobeni 

výslechu a následně informováni, že společenství oficiálně ukončilo činnost. Kromě 

toho bylo zrušeno ještě několik spřízněných organizací a veškerý majetek 

společenství byl zabaven. Pastor Ťin Tchien-ming se od roku 2011 nachází v 

domácím vězení, jehož režim se v souvislosti s nedávnými událostmi ještě zpřísnil. V 

současné době nemůže opustit byt, dokonce nesmí chodit ani do jiných částí budovy. 

 

 
 

Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. 

Lukáš 19,10 


