
Sen Věků Daniel 2:1-49 
 
Obrovské babylónské království bylo bohaté a prosperující, přesto se král 
Nebukadnezar rozrušil ve své královské posteli. Jak dlouho tato zlatá éra potrvá, 
uvažoval, a co by se stalo s jeho mocnou říší, když bude pryč? 
 
S těmito znepokojivými otázkami mocný monarcha usnul. Té noci se mu v mysli 
objevil živý obraz mohutného muže z několika minerálů, s takovým barevným 
panoramatem, co doposud nikdy nezažil. Král odhodil vyšívané přikrývky, 
vyskočil z postele a zakřičel na své osobní strážce: „Zavolejte všechny 
kouzelníky a astrology, ať přijdou najednou. Musím znát význam tohoto snu!“ 
  
Královští mudrci byli probuzeni a zahnáni do přítomnosti zmateného panovníka. 
"Král jim řekl: „Zdál se mi sen a můj duch byl znepokojen, aby ten sen znal. " 
Daniel 2:3. Jeden z falešných proroků samolibě odpověděl: „Řekněte svým 
služebníkům sen a my vám poskytneme výklad.“ Ale jak se to ve snu často stává, 
detaily se už v Nebukadnezarově mysli zamlžily. Tito muži tvrdili, že mají božský 
vhled, ale král začal pochybovat o jejich schopnostech. To byla dokonalá 
zkouška. "Povězte mi sen a výklad, a budete odměněni," řekl král svým rádcům, 
"jinak vás rozsekám na kousky a proměním vaše domy na skládky!" 
Kouzelníkům a astrologům nezbývalo nic jiného, než přiznat, že byli bezmocní 
vysvětlit královský sen, aniž by jej nejprve vyslechli. Král, rozzuřený těmito 
podvodníky, přikázal, aby byli shromážděni k popravě všichni babylónští mudrci. 
Bůh však měl v Babylonu stále jednu osobu, která dokázala vysvětlit králův 
prorocký sen, který nastínil historii člověka. 
 

Studium - Vyplňte mezery po přečtení každého biblického verše. 

 

 1. Proč dal Bůh babylonskému králi tento sen? 
 
Daniel 2:28   Ale je Bůh v nebesích, který odhaluje _________________. On dal králi 
Nebukadnezarovi poznat, co se stane v __________________ dnech. 
 
POZNÁMKA: V tomto snu o soše z několika minerálů Bůh nastínil pro všechna budoucí 
tisíciletí vzestup a pád říší, které budou mít přímý vliv na jeho lid. 
 

 2. Když královští poradci sen neodhalili a nevyložili, jaký byl 
Nabukadnezarův příkaz? 
 
 Daniel 2:12   Král ... rozkázal všechny babylónské mudrce___________________. 
 
POZNÁMKA: Babylonští astrologové a mágové tvrdili, že mají nadpřirozenou moc, ale 
když nemohli králi odhalit sen, ukázalo se, že jsou bezmocní podvodníci. Kdyby si král 
sen připomněl, jednoduše by vytvořili falešnou interpretaci. Nabukadnezar ve svém 
vzteku přikázal zabít všechny mudrce - dokonce i ty, kteří nebyli přítomni. Mezi těmi, 
kdo na prvním setkání s králem chyběli, byl bohabojný zajatec jménem Daniel, který 
byl právě vyškolen pro královskou službu. 
 

3. O co Daniel požádal krále a co řekl svým přátelům, když se 
dozvěděl o výnosu smrti? 
 
 A. Daniel 2:16  Daniel vešel ke králi a prosil ho, aby mu dal _____________________, 
že králi ten  _________________sdělí. 
 
B. Daniel 2:17,18  Pak Daniel odešel do svého domu a ________________ tu věc svým 
druhům, Chananiášovi, Míšaelovi a Azariášovi. Vyzval je, aby prosili Boha nebes o 
slitování ve věci toho ___________________________. 
 
POZNÁMKA: Daniel si od Nebukadnezara vyžádal trochu času a slíbil, že odhalí sen a 
jeho význam. Král, který se stále zoufale snažil poznat význam svého vidění, vyhověl 



Danielově žádosti. Potom se se svými přáteli odvolal k jedinému Zdroji, který mohl 
odhalit králův sen. Modlili se k nebeskému Bohu. 
 

 4. Když Bůh Danielovi zjevil sen, komu vzdal Daniel chválu a 
uznání? 
 
 Daniel 2:23, 28 Tobě, _______________ otců mých, chci vzdávat čest a chválu. …. Ale 
je _____________ v nebesích, který _________________ tajemství. 
 
POZNÁMKA: Vzestup a pád říší se může zdát, jako by se to dělo z vůle lidí, ale Danielova 
modlitba chvály jasně odhaluje podstatu božského zásahu. Nic se neděje, aniž by si Bůh 
toho nebyl vědom a nedopustil by to. Někdy možná nerozumíme tomu, co a proč se 
dnes v našem světě děje, ale uklidňující je vědět, že Bůh je stále svrchovaný. Pouze 
Daniel mohl králi zjevit sen, přesto jasně dává zásluhu Tomu, který mu sen zjevil - Bohu 
nebes. 
 

5. Které dva předměty král viděl ve svém snu? 
 
A. Daniel 2:31   Ty jsi, králi, viděl jakousi ______________    _______________. 
 
B. Daniel 2:34  Viděl jsi, jak se bez zásahu rukou utrhl ___________________. 
 
POZNÁMKA: První věc, kterou král viděl, byla velká socha vytvořená z následujících 
minerálních prvků: 
 
1. Hlava byla ze zlata. 
2. Hruď a paže byly ze stříbra. 
3. Břicho a stehna byly z bronzu. 
4. Nohy byly ze železa 
5. Chodidla ze železa a hlíny 
 
Potom král uviděl kámen, který byl vylomený bez rukou. V tomto okamžiku král 
Nebukadnezar nepochybně seděl očarovaný na okraji svého trůnu. Daniel vypravoval 
sen přesně tak, jak mu ho dal Bůh. Král dychtivě čekal a přemýšlel, co ten sen znamená. 
Daniel vysvětlil výklad tak, jak mu ho Pán zjevil, a udělali bychom dobře, kdybychom 
jej vzali tak, jak jej dal. Jediným bezpečným způsobem, jak vykládat Bibli a proroctví, je 
nechat Bibli vysvětlit samu sebe. 
 

 6. Co představuje hlava ze zlata? 
 
 Daniel 2:38   Ty jsi ta zlatá __________________. 
 
POZNÁMKA:  Král byl považován za hlavu státu. Proto Nabukadnezar představoval 
Babylon, říši, která započala proroctví. Novo Babylon vládl světu v letech 612–539 př.n.l. 
jako jedno z nejmocnějších impérií starověku - takové, které by se dalo výstižně popsat 
jako zlatá hlava. Všimněte si, že proroctví začíná v době Daniele. 
 

 7. Měl Babylon trvat věčně? 
 
Daniel 2:39  Po tobě povstane ____________ království, nižší než tvé. 
 
POZNÁMKA: Babylónská nadvláda netrvala věčně. Pak vládla následná království, nižší 
než Babylon. Stejně jako stříbro je horší než zlato, tak se království, které následovalo 
po Babylonu, těšilo nižší slávou. Médsko-perská říše, kterou vedl Kýros v roce 539 př. n. 
l., dobyla Babylon a zničila jej. Médové a Peršané byli vládnoucí světovou mocností v 
letech 539–331 př. n. l. Za jejich vlády musely být všechny daně placeny stříbrem. 
 

8. Který kov reprezentoval království, které následovalo po 
Médo – Persii? 
 
 Daniel 2:39  A pak další, třetí království _______________, …. bude mít moc nad celou 
zemí. 
 
POZNÁMKA: Řecké bronzové království se dostalo k moci, když Alexandr Veliký v bitvě 
u Arbely v roce 331 př. n. l. dobyl Médy a Peršany a Řecko zůstalo u moci přibližně do 
roku 168 př. n. l. Řeckým vojákům se říkalo „bronzově odění“, protože jejich brnění bylo 
celé bronzové. Všimněte si, že každý následný minerál zobrazený na obrázku je méně 
cenný, přesto trvalejší než ten před ním. 
 

9. Jaký kov reprezentuje čtvrté království? 
 
 Daniel 2:40  Čtvrté království bude tvrdé jako_______________. 
 
POZNÁMKA: Železná monarchie Říma dobyla Řeky v roce 168 př. n. l. a těšila se světové 
nadvládě, dokud nebyl Řím zajat Ostrogóty v roce 47 n. l. Řím je království, které 



ovládlo svět, když se narodil Ježíš Kristus. Všimněte si, jak Daniel předpověděl tisíce let 
světové historie s neomylnou přesností. Vzestup a pád těchto čtyř světových říší - 
Babylonu, Médo-Persie, Řecka a Říma - jsou jasně předpověděny v Bibli a potvrzeny 
historickými knihami. 
 

10. Co se stalo po pádu římské říše? 
 
Daniel 2:41, 42 Království bude ______________________…. Prsty nohou dílem ze 
železa a dílem z hlíny znamenají, že království bude zčásti tvrdé a dílem křehké. 
 
POZNÁMKA: Když se římská říše začala rozpadat v roce 476 n.l., nepředstihla ji jiná 
světová mocnost. Místo toho barbarské kmeny dobyly Římskou říši a rozdělily ji - tak 
jak prorokoval Daniel. Deset z těchto kmenů se rozvinulo do moderní Evropy. Byli to 
Ostrogóti, Vizigóti, Frankové, Vandalové, Alemani, Suevesové, Anglosasi, Herulové, 
Lombardové a Burgundané. Sedm z nich v Evropě stále existuje. Například Anglosasové 
se stali Angličany, Frankové Francouzi, Alemani Němci a Lombardové Italové. 
 

11. Podaří se někdy spojit těchto deset království? 
 
Daniel 2:43  Lidské pokolení se bude mísit, avšak _______________________k sobě 
navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou. 
 
POZNÁMKA: Prostřednictvím manželství, spojenectví a smluv se lidé marně pokoušeli 
znovu sjednotit evropský světadíl. Po celou historii bojovali vůdci jako Karel Veliký, 
Napoleon, Vilém Pruský, Mussolini a Hitler za vybudování nové evropské říše; ale tato 
slova Písma zastavila každého rádoby vládce světa. Zjevení 13 nám říká, že bude 
existovat další pokus o nastolení univerzálního náboženství, ale Danielovo proroctví 
jasně uvádí, že svět zůstane po zbytek historie Země politicky rozdělen. 
 

12. Kdo ustanoví poslední království? 
 
 Daniel 2:44  Ve dnech těch králů dá __________  ________________ povstat 
království, které nebude zničeno navěky. 
 
POZNÁMKA: Dalším velkým světovým královstvím bude království nebeské, které je 
popsáno v Matoušovi 25: 31-34. 
 

13. Co udělá kámen ostatním světovým královstvím? 
 
 Daniel 2:34, 35  Jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a ________________  do 
železných a hliněných nohou sochy a  _________________    je. …  A ten kámen, který 
do sochy udeřil, se stal obrovskou __________________ a zaplnil celou zemi. 
 
 
POZNÁMKA: Kámen, který byl odtržen bez lidských rukou, představuje Boží království. 
Nebude to shluk pozemských království, ale totální náhrada (Zjevení 21: 1). Písmo 
prohlašuje, že když se Ježíš Kristus vrátí na Zemi, zcela pohltí všechna království Země 
a nastolí věčné království (Daniel 2:44). Jaké vzrušující zprávy! Ježíš Kristus znovu 
přichází! Celá historie směřuje k tomuto vrcholnému závěru, kdy se Boží Syn vrátí s 
majestátem, aby přinesl království věčné spravedlnosti. Král Nabukadnezar si možná 
myslel, že porazil pravého Boha, když obléhal Jeruzalém a vyplenil chrám (Daniel 1: 1, 
2), ale velmi rychle se ukázalo, že Bůh je vládcem nade všemi. Lidské události jsou pod 
Jeho kontrolou a nakonec konflikt vyhraje. Babylon, Médo-Persie, Řecko, Řím a 10 
království Římské říše se možná snažili uzurpovat božskou autoritu a zničit Boží lid, ale 
všechna pozemská království budou příchodem Krista nakonec rozdrcena. Díky Bohu, 
že ve velkém sporu zvítězí! 
 
 

14. Co řekl Nebukadnezar o Bohu, když si vyslechl Danielovu 
jasnou interpretaci snu? 
  
 Daniel 2:47  Král Daniela oslovil: „Vpravdě, váš Bůh je _________  ______________ a 
Pán králů, který odhaluje tajemství.“ 
 
POZNÁMKA: Když Nabukadnezar viděl, že Bůh má nad světovými událostmi úplnou 
kontrolu, snadno uznal, že Bůh, kterému Daniel sloužil, byl nad všemi pohanskými bohy 
Babylónu. Jak rychle se obraz změnil! Daniel a jeho přátelé byli díky své věrnosti Bohu 
povýšeni z počátečního zajetí v Babylonu na pozice předních  královských vůdců (Daniel 
2:48, 49). Bůh vždy ctí ty, kdo ho ctí (1. Samuelova 2:30). 
 
Tvoje odpověď 
Uznáte-li, že Bůh má nad pozemskými událostmi plnou kontrolu, jste ochotni mu 
umožnit plnou kontrolu nad vaším životem? 
 
 ODPOVĚĎ: _______________ 



 
Dodatek 
Tato část poskytuje dodatečné informace pro další studium. 
 
Zlato = Babylon 
Hlava ze zlata reprezentovala Babylon, který byl světovou vládnoucí mocnosti od  roku 
612 -539 př.n.l. 
 
Stříbro = Médo-Persie 
Stříbrná hruď představovala Medo-Persii, vládnoucí světovou říši od roku 539-331 
př.n.l. 
 
Bronz = Řecko 

Bronzová stehna představovala Řecko, dominantní světový vládce z let 331-168 
př. n.l. 
 
Železo = Řím 
Nohy ze železa představovaly Řím, který se těšil světovou nadvládou od roku 
168 př.n.l. - 476 n.l. 
 
Železo a hlína =  rozdělená říše 
Částečně železná a částečně hliněná chodidla představovala rozdělenou říši, 
která nepřimkne dohromady. Od roku 476 n.l. na světě nevládla žádná moc a 
zůstane rozdělená až do Kristova návratu. 
 
Kámen = Kristovo věčné království, Jeho Slovo a Jeho zákon 
 


