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„Měl jsem sen  
a jsem rozrušen;  
chci ten sen znát.“

Daniel 2,3



„Králi, navěky buď živ! Pověz svým 
služebníkům ten sen  
a my ti sdělíme výklad.“

Daniel 2,4



Král hvězdopravcům odpověděl:  
„Mé slovo je příkaz: Jestliže mi 
neoznámíte sen a jeho výklad, budete 
rozsekáni na kusy a z vašich domů  
se stane hnojiště.“

Daniel 2,5



„Jestliže mi však sen a jeho výklad sdělíte, 
dostane se vám ode mne darů, odměny 
a velké pocty. Sdělte mi tedy sen a jeho 
výklad!“

Daniel 2,6



Hvězdopravci králi odpověděli: 
„Není na zemi člověka, který by dovedl 
sdělit to, co král rozkázal.“

Daniel 2,10



„Nadto žádný velký a mocný 
král nežádal od žádného věštce, 
zaklínače nebo hvězdopravce 
takovou věc.“

Daniel 2,10



„…a není nikoho jiného, kdo by ji 
králi sdělil, mimo bohy, kteří 
nepřebývají mezi smrtelníky.“

Daniel 2,11







„Tobě, Bože otců mých, chci vzdávat čest  
a chválu, neboť jsi mi dal moudrost  
a bohatýrskou sílu. Oznámils mi nyní,  
oč jsme tě prosili, oznámil jsi nám  
královu záležitost.“

Daniel 2,23



„Daniel 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.̒ “

Daniel 2,24



„Tajemství, na které se král ptá, nemohou králi 
sdělit ani mudrci ani zaklínači ani věštci ani 
planetáři.“

Daniel 2,27



„Ale je Bůh v nebesích, 
který odhaluje tajemství. 
On dal králi Nebúkadnesarovi 
poznat, co se stane 
v posledních dnech…“

Daniel 2,28



„Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh 
a nic není jako já. Od počátku oznamuji, 
co se v budoucnu stane, od pradávna, 
co se ještě nestalo.“

Izajáš 46,9-10



„Tobě, králi, vyvstaly na lůžku starosti o to, 
co se v budoucnu stane, a ten, který odhaluje 
tajemství, ti oznámil, co se stane (v posledních 
dnech).“

Daniel 2,29





„Ty jsi, králi, viděl jakousi 
velikou sochu. 
Byla to obrovská socha 
a její lesk byl mimořádný. 
Stála proti tobě a měla 
strašný vzhled.“

Daniel 2,31



„Hlava té sochy byla 
z ryzího zlata, její hruď 
a paže ze stříbra, břicho 
a boky z mědi, stehna ze 
železa, nohy dílem ze 
železa a dílem z hlíny.“

Daniel 2,32-33



„Viděl jsi, jak se bez zásahu 
rukou utrhl kámen a udeřil 
do železných 
a hliněných nohou sochy 
a rozdrtil je...“

Daniel 2,34



„..a 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.“

Daniel 2,35





„A ten kámen, který do sochy udeřil, 
se stal obrovskou skálou a zaplnil 
celou zemi.“

Daniel 2,35



ČASOVÉ ROZPĚTÍ

600 PŘ. N. L. VĚČNOST



„Ty jsi ta zlatá hlava.“

Daniel 2,38







„Po tobě povstane další 
království, nižší než 
tvé...“

Daniel 2,39



„Opevněním Esagily a Babylóna jsem 
navěky učinil a upevnil jméno své vlády.“

Nebúkadnesarova tabulka





KÝROS JE 
ZMÍNĚN CIRKA  
150 LET 
PŘED SVÝM 
NAROZENÍM. 



„Toto praví Hospodin o svém 
pomazaném, o Kýrovi: 
‚Já jsem ho uchopil za pravici, 
pošlapu před ním pronárody, 
rozvážu opasky na bedrech 
králů, zotevírám před ním vrata, 
brány už nebudou zavírányʻ“

Izajáš 45,1





13. ŘÍJNA 
539 PŘ. N. L.



PERSIE
RAMENA A HRUĎ ZE STŘÍBRA

539 př. n. l. 331 př. n. l.



„...a pak další, třetí 
království, měděné, 
které bude mít moc 
nad celou zemí.“

Daniel 2,39





„Jsem přesvědčen, že neexistuje 
národ, město ani lidé... ke kterým 
by nedoletělo jeho jméno... Zdá se, 
že zde byla boží ruka, která bděla 
nad jeho zrozením i nad jeho činy.“

Historical Library, kniha 
16, 12. kapitola





„Dne 22. června 
v bitvě u Pydny 
zanikla říše Alexandra 
Velikého – 144 let 
po jeho smrti.“

Dějiny Říma, kniha 3, 
10. kapitola



„Čtvrté království 
bude tvrdé jako 
železo...“

Daniel 2,40



ŘÍM
NOHY ZE ŽELEZA

168 př. n. l. 476 n. l.









„...že království bude rozdělené 
a bude v něm něco z pevnosti 
železa, neboť jsi viděl železo 
smíšené s jílovitou hlínou.“

Daniel 2,41



„Prsty nohou dílem ze železa a dílem z 
hlíny znamenají, že království bude 
zčásti tvrdé a dílem křehké.“

Daniel 2,42







Alemani –  Němci  
Burgundi –  Švýcaři  
Frankové –  Francouzi  
Lombardi –  Italové  
Saxoni –  Angličané 



„Že 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.“

Daniel 2,43













Karel Veliký –  neúspěch
Karel V. –  poražen 1555
Ludvík XIV. –  neúspěch

Napoleon –  poražen 1815
Císař Vilém II –  poražen 1918

Hitler –  poražen 1945



NEPŘILNOU K SOBĚ  
NAVZÁJEM 





„Ve 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.“

Daniel 2,44



„...neboť jsi viděl, že se 
utrhl ze skály kámen bez 
zásahu rukou a rozdrtil 
železo, měď, hlínu, stříbro 
i zlato.“

Daniel 2,45



„Veliký Bůh dal králi poznat, co se 
v budoucnu stane. Sen je pravdivý 
a výklad spolehlivý.“

Daniel 2,45





„Království světa se stala 
královstvím našeho Pána a jeho 
Mesiáše, jenž bude kralovat na 
věky věků!“

Zjevení 11,15



„Vpravdě, váš Bůh je 
Bohem bohů a Pán 
králů, který odhaluje 
tajemství...“

Daniel 2,47





„Pojďte, požehnaní 
mého Otce, ujměte se 
království...“

Mat 25,34



„A řekl: ‚Ježíši, pamatuj na mne, 
až přijdeš do svého království.̒ “

Lukáš 23,42
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