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Dan 2.kapitola 

Král Nebukadnesar měl podivný sen, který ho vystrašil. Zavolal proroky a věštce, aby mu sen připomněli a 

vysvětlili. Možná si ho nepamatoval, možná chtěl proroky vyzkoušet. Chtěl totiž znát pravdu, ne slyšet 

pochlebování a příjemné věci. Pokud by proroci sen znali, jistě by mu předložili výklad, který by krále potěšil, 

aby se mu zalíbili. 

Před krále se dostane Daniel. Není ani věštec, ani chaldejec ( vykladač budoucnosti). Do zajetí do Babylona 

se dostal v první vlně. Dalo by se říct, že jeho život nebyl veselý. Ale zdánlivě zlé se proměnilo v dobré. Byl 

zajatec, ale dostal se před krále a mohl mu představit jediného živého Boha. 

Králi se zdálo o soše. Co by v nás tento sen vzbudil? Asi  zvědavost. Krále ale napadlo, že on sám je tou sochou, 

nebo že socha je pohanský bůh, kterému se má jít poklonit. Děsil ho kámen, který bez pomoci lidské ruky 

sochu zničí. Měl strach ze smrti, z konce své říše a konce kralování. Vše, co budoval, o co se snažil, má 

pominout. 

Král požádal Daniele o výklad snu. Jak reagoval? Nenechal ho zabít, protože výklad snu byl pro něho 

nepříznivý, nezačal plakat, nezmalomyslněl.  

Verš 47.+48. 

47 Král Daniela oslovil: "Vpravdě, váš Bůh je Bohem bohů a Pán králů, který odhaluje tajemství, neboť jsi 

mi dokázal toto tajemství odhalit."  

48 Král pak Daniela povýšil, dal mu mnoho velikých darů i moc nad celou babylónskou krajinou a učinil ho 

nejvyšším správcem všech babylónských mudrců.  

Král Daniele povýšil, i když Daniel přenechal správcovství svým druhům a zůstal na královském dvoře. 

Ve 3.kapitole sám král jako by zapomněl, postavil zlatou sochu a chce, aby se jí všichni klaněli. Danielovi 

přátelé odmítají a skončí v ohnivé peci. Díky své víře ale přežijí. 

Dan, 3,33.  

Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy! Jeho království je království věčné, jeho vladařská 

moc po všechna pokolení. 

Věci nejdou, jak by král chtěl. Danielovi přátelé ho neuposlechli. Ale to nevadí. Nám možná také nejde vše, 

jak bychom chtěli. Král je přesto v klidu, protože se tváří v tvář setkal s Bohem, jediným a živým. Pak už 

nevadí, že věci budou jinak, než my chceme. V tom nacházíme útěchu, že Pán má věci ve své moci a vše řídí. 
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