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Pátá kapitola Daniela ukazuje na Boží soud. Jenom na soud, protože na 

rozdíl od čtvrté zde není žádná milost, žádná proměna, ale jenom setrvání 

v hříchu a bezprostřední Boží soud. I to je dílo Kristova kříže. 
 

1Král Belšasar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmito tisíci pil víno. 
2Při popíjení vína poručil Belšasar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebúkadnesar, 
jeho otec, z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. 
3Hned tedy přinesli zlaté nádoby odnesené z chrámu, to je z Božího domu v Jeruzalémě, a pili 

z nich král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. 4Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, 
bronzové, železné, dřevěné a kamenné. 5V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psaly 
na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala. 6Tu se 

barva králova obličeje změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou, poklesl v kyčlích a kolena mu 
tloukla o sebe. 7Král mocně zvolal, aby přivedli zaklínače, hvězdopravce a planetáře. 

Babylónským mudrcům král řekl: „Kdokoli přečte toto písmo a sdělí mi výklad, bude oblečen 
do purpuru, na krk mu bude dán zlatý řetěz a bude mít v království moc jako třetí po mně.“ 

8Všichni královští mudrci tedy vstoupili, ale nebyli schopni písmo přečíst a oznámit králi 
výklad. 9Král Belšasar byl pln hrůzy a barva jeho obličeje se změnila. I hodnostáři byli 

zmateni. 10Po slovech krále a hodnostářů vešla do domu, kde hodovali, královna a řekla: 
„Králi, navěky buď živ! Nechť tě tvé myšlenky neplní hrůzou a barva tvého obličeje ať se 
nemění. 11Je v tvém království muž, v němž je duch svatých bohů. Za dnů tvého otce bylo 

shledáno, že je osvícený a zběhlý v moudrosti, která je jako moudrost bohů. Král 
Nebúkadnesar, tvůj otec, ho ustanovil nejvyšším z věštců, zaklínačů, hvězdopravců a 
planetářů, ano, tvůj otec, králi, 12neboť bylo shledáno, že Daniel, jemuž král dal jméno 

Beltšasar, má mimořádného ducha a poznání a že je zběhlý ve vykládání snů, řešení záhad a 
vysvětlování věcí nesnadných. Nechť je Daniel nyní zavolán a sdělí výklad.“ 13Daniel byl 

hned přiveden ke králi. Král se Daniela otázal: „Ty jsi Daniel z judských přesídlenců, kterého 
přivedl král, můj otec, z Judska? 14Slyšel jsem o tobě, že je v tobě duch bohů a že bylo 

shledáno, že jsi osvícený a zběhlý v mimořádné moudrosti. 15Byli ke mně přivedeni mudrci, 
zaklínači, aby mi přečetli toto písmo a oznámili mi jeho výklad, ale nejsou schopni výklad té 

věci sdělit. 16O tobě jsem slyšel, že dokážeš podat výklad a vysvětlit nesnadné. Nyní tedy, 
dokážeš-li to písmo přečíst a výklad mi oznámit, budeš oblečen do purpuru, na krk ti bude dán 
zlatý řetěz a budeš mít v království moc jako třetí.“ 17Daniel na to králi odpověděl: „Své dary 
si ponech a své odměny dej jinému. To písmo však králi přečtu a výklad mu oznámím. 18Slyš, 
králi! Bůh nejvyšší dal Nebúkadnesarovi, tvému otci, království a velikost, slávu a důstojnost. 

19Pro velikost, kterou mu dal, se před ním třásli všichni lidé různých národností a jazyků a 
obávali se ho. Koho chtěl, zabil, koho chtěl, nechal žít, koho chtěl, povýšil, koho chtěl, ponížil. 



 

20Když se jeho srdce povýšilo a jeho duch se stal náramně zpupný, byl svržen ze svého 
královského stolce a jeho sláva mu byla odňata. 21Byl vyhnán pryč od lidí, jeho srdce se stalo 
podobné zvířecímu, bydlil s divokými osly, za pokrm mu dávali rostliny jako dobytku a jeho 
tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, dokud nepoznal, že Bůh nejvyšší má moc nad lidským 

královstvím a že nad ním ustanovuje, koho chce. 22Ani ty, jeho synu Belšasare, jsi neponížil 
své srdce, ačkoli jsi o tom všem věděl, 23ale povýšil ses nad Pána nebes. Přinesli před tebe 

nádoby z jeho domu a pil jsi z nich víno ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny, a chválil jsi 
bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani 

nevědí. Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty, jsi však nevelebil. 24Proto bylo od 
něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. 25Toto pak je písmo, které bylo napsáno: 
‚Mené, mené, tekel ú-parsín‘. 26Toto je výklad těch slov: Mené - Bůh sečetl tvé kralování a 
ukončil je. 27Tekel - byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký. 28Peres – tvé království bylo 
rozlomeno a dáno Médům a Peršanům.“ 29Belšasar hned poručil, aby Daniela oblékli do 
purpuru, na krk mu dali zlatý řetěz a rozhlásili o něm, že má v království moc jako třetí. 

30Ještě té noci byl kaldejský král Belšasar zabit. 61Darjaveš médský se ujal království ve věku 
šedesáti dvou let. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč je Boží soud nevyhnutelný? 

2. Proč je Boží soud jedinou skutečnou spravedlností v tomto světě? 

3. Jak může člověk uniknout Božímu soudu? 
 

I. BŮH VARUJE 

 Bůh ke každému promlouvá mnoha způsoby 
 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  2Te 1,9-10; Ž 19,2; Gn 8,21  
 

II. BŮH VYNÁŠÍ ROZSUDEK 

 Bůh vynáší svůj soud skrze své Slovo, evangelium 
 

 

 



 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Da 4,24; Lk 12,20-21; Iz 30,18; 2Pt 3,10-14; 1Tm 5,24; Ř 2,16;  
 

III. BŮH SOUDÍ 

 Každý bude souzen, někdo dříve, jiný později 
 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Lk 12,5; Zj 20,12-13;  

  

 

 
   PÁSY, ORTELY, PŘÍSLOVÍ, MENU, 

MAST, BLANKET, SVĚTLA, OŽEH, 

KŮRY, SEDM, NEŘÁD, ŘADY, TÁGO, 

KMET, HŘÍVA, CYKLUS, PUDL, 

INAK, ČIPY, PÍŠŤALA, DECHY, 

ZÁKMIT, DOMOV, IRÁK, PODNĚT, 

LADO, MNOHDY, EMILIE, HLÁĎ, 

FAUL, DŘÍN, ZÁCHVĚV, OŘECH, 

KATI, PROUHA, KMIH, BOKORYS, 

KUPÉ, VNUK, DÉLE, UHER, 

ŠKUMPA, ODDAVKY, ŠEKY, KRYL, 

ČÁPI 

Osmisměrka 

Tajenka Zj 21,27 

 

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

Neděle 930 Shromáždění v hotelu Čechie. Kázání J. Kernal, vedení P. 

Petrecký, památka P. Růžička, chvály J. & M. Petrecké.  

 

 

Indie: Křesťan přinucen pálit Bible 

Dav přívrženců hinduistických nacionalistických skupin 19. března narušil průběh 

modlitebního setkání pořádaného v soukromém domě ve státě Tamilnádu. Vetřelci 

se nejprve vyptávali, co se uvnitř děje, a poté vyvlekli přítomné na ulici. 

Bratr Nétírádž, misionář z organizace India Evangelical Mission, byl na návštěvě 

u studenta ve městě Hosur, aby se za nemocného mladíka modlil. Útočníci nejprve 

vysypali na ulici obsah misionářovy brašny, která obsahovala křesťanské letáky, a 

následně shromáždili všechny Bible a zpěvníky, které v domě našli, a přinutili 

misionáře, aby je zapálil. 

Vzestup hinduistického nacionalismu v Indii stále působí značné problémy 

každému, kdo hinduismus nepraktikuje. Zatímco v Indii právě probíhají volby, 

křesťané v mnoha částech země mají obavy z rétoriky používané zástupci strany 

Bharatíja Džanata Party (BJP). Milan Vajšnava z organizace Carnegie Endowment 

of International Peace k situaci poznamenává: „Jedním z nejdůležitějších témat 

těchto voleb je určení budoucnosti Indie, aby zůstala sekulární republikou, která ctí 

pluralitu a zachovává pojetí zakladatelů země, kteří tvrdili, že jednotu Indie posiluje 

její rozmanitost.“ Stávající ministerský předseda, Naréndra Módí, je členem BJP, 

která měla v posledních letech ve federální vládě většinu. 

Oprávnění volit má v Indii přibližně 900 milionů lidí. Volby začaly 11. dubna a 

budou pokračovat v různých částech země až do 19. května. 

 
 

Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří 

dychtivě očekáváte příchod Božího dne!  

2Pt 3,11-12 


