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BŮH PROMLOUVÁ ZNOVU II. (ŽD 1,2b–3) 

Ježíš, Pán slávy 
 

Co činí toto poslední slovo od Boha, o kterém autor mluví, tento Boží 

finální verdikt tak neodolatelným, tak nadřazeným tomu všemu, co kdy v 

historii židovského národa předcházelo? Proč by se tito křesťané neměli 

vrátit k židovství a opět se pro jednou necítit v bezpečí před okolním 

světem? 
 

Text Písma – Židům 1,1–3, překlad JK: 
1Mnohokrát a mnoha způsoby v minulosti promlouval Bůh k našim otcům, 

2v těchto posledních dnech k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem 
všeho, skrze něhož učinil i věky, 3který je září slávy a výrazem jeho podstaty, nese 

všechno výrokem své moci, skrze sebe nás očistil od hříchů, usedl po pravici 
majestátu na výsostech. 

 

Otázky ke kázání:  

1. Proč by měli křesťané vytrvat v následování Pána Ježíše? 

2. Proč si potřebujeme připomínat nádheru a sláva Božího syna? 

3. Co máme dělat, když nevidíme žádné východisko? 
 

I. JE DĚDICEM VŠEHO 

 Proč bylo stvořeno všechno, co je? 
 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  Ž 2; Da 4,32; Ž 110 
 

II. JE TVŮRCEM VŠEHO 

 Co znamená, že všechno bylo stvořeno skrze něho? 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Ko 1,15-16 



 

 

 

III. JE ODLESKEM BOŽÍ SLÁVY 

 S čím je na straně lidí spojené zjevení Boží slávy? 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ex 25,22; Ko 1,15;  

IV. JE VÝRAZEM BOŽÍ PODSTATY 

 Na čem všem můžeme vidět Pánovo Božství? 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ko 2,9;  

V. VŠECHNO NESE SVÝM MOCNÝM SLOVEM 

 Jak Pán všechno „nese“? 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

   



 

 

VI. JE ÚSPĚŠNÝM VELEKNĚZEM 

 Co je hlavním úkolem velekněze? 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

   

VII. JE KRÁLEM, KTERÝ VLÁDNE 

 Co znamená, že Pán „usedl“? 
 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Ko 3,1-3 
 

  

 

 
   AGFA, ANTAGONISTKA, 

ANTIPROTONY, CELA, CTNOSTNÁ, 

FIRMA, HENA, HORY, KUSADLA, 

LAOS, LETNA, LOOK, LUSK, 

MÍCHAČE, NÁSPY, NEON, NÝTI, 

OBUJ, OČKO, OPAR, OPTICI, OSMA, 

PIROGA, POHŘEB, POSEČKAT, 

PRAŽEC, SAKÉ, SPISOVATELÉ, 

ŠKOT, ŠNEK, ŠTÁB, TEÁTR, TEST, 

THAJSKO, THALAMUS, TLAK, 

TLUPA, TRIK, ÚJMA, UNIKATI, 

ŽÍNKA, ŽLUČ 

Osmisměrka 

Tajenka 2. Tm 1,12 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Středa 1830 Biblické studium online. 

Čtvrtek Modlitby (a půst) za Lotsiho a Renatu a jejich dcery Miu a Kristýnku. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

 

Čína: Od zmizení křesťanského advokáta uplynuly již čtyři roky 

Kao Č’-šeng poskytoval dlouhé roky advokátní služby Číňanům, kteří se kvůli 

svému náboženskému přesvědčení ocitli před soudem. Často mu kvůli tomu 

vyhrožovali komunističtí funkcionáři. 

V roce 2005 napsal několik dopisů odhalujících případy porušování lidských 

práv, kterého se státní orgány dopouštěly na členech náboženského hnutí Falun 

Gong. Reakcí oficiálních míst byl zákaz výkonu advokátní praxe. 

V roce 2006 se Kao poprvé ocitl ve vazbě a od té doby – celých patnáct let – 

byl buď pohřešovaný, uvězněný nebo mu bylo nařízeno domácí vězení. 

Skrze pronásledování, kterému byl kvůli obhajobě lidských práv vystaven, Kao 

nakonec uvěřil v Krista a mohl směle prohlásit: „Veškeré útrapy, které jsem 

zakusil, mi přinesly úžasný dar: víru v Boha.“ 

V srpnu 2017 byl spatřen naposledy. Během domácího vězení se ho přátelé 

pokusili tajně odvézt z provincie, policisté je však dopadli. Od té doby o něm nikdo 

neslyšel. 

Kaova manželka Keng Che popsala trauma spojené s jeho zmizením a jaký 

dopad má jeho nepřítomnost na její život. „Slzy mi už došly,“ dodala. S oběma 

dětmi musela uprchnout ze země, nepřestává však hledat odpovědi. „Kdysi jsem 

věřila, že zákeřní komunisté mého muže zavraždili. Teď však vím, že bych se 

neměla vzdávat.“ 

 

 

 
 

 

Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. 

Skutky 2,20    


