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BŮH KRALUJE (DA 7,9-14.18) 
Syn člověka přichází na oblacích 

 

S poslední šelmou se dostáváme k našemu textu, který mluví o soudu nad 

všemi šelmami, o odsouzení a zničení malého rohu a o nastolení vlády 

Syna člověka, kterého budou uctívat lidé ze všech jazyků, národů a ras. 
 

9Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy 
jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň. 10Řeka ohnivá 

proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitíce desetitisíců stály před 
ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. 11Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh 

mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm. 12Zbylým 
zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času. 13Viděl 

jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k 
Věkovitému, přivedli ho k němu. 14A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho 

uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která 
nepomine, a jeho království nebude zničeno.“ … 17„Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové 

povstanou v zemi. 18Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení 
až na věky, totiž až na věky věků.“  

Otázky ke kázání:  

1. Díky čemu rozumíme budoucím událostem lépe než proroci? 

2. Co je základem, na němž je Boží království budováno? 

3. Kdo bude v Božím království? 
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I. ZASLÍBENÍ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ 

 Jak rozuměli starozákonní proroci příchodu Mesiáše? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Da 2,44; Mk 1,15; Lk 11,20; Ko 1,13; Ko 4,11; 1Te 2,12; Mt 25,31-34; Lk 1,68-75; 2Te 

2,3-10 
 

II. NASTOLENÍ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ 

 Kdy se Boží království stalo skutečností? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Zj 4,2-3.5-6; Zj 5,2.5; Zj 20,12; Žd 12,29; 1Tm 6,16; Mt 28,18-20; Da 7,27 



 

 

 

III. NAPLNĚNÍ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ 

 Kdy se svatí ujmou Božího království? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Mt 16,18; Fp 2,9-11; Zj 21,3-4; Sk 1,11; Zj 14,7 

  

 

 
   STUP, VÁZY, KURNÍK, FIAKR, 

ZÁDUMA, LAUR, KVERULANT, 

NEVINA, COMA, MORESY, 

JEPTIŠKA, ORLE, KOST, SAMCI, 

DIALYT, OCÚN, ZÓNA, AMANT, 

NEROZUMNÁ, PRALES, PUMA, 

KUŘE, KAPELNÍK, UMRLEC, 

ZÁPACH, OKOS, KLEKÁNÍ, TUŘI, 

SÁZENKY, KOKS, ROMO, OSTNY, 

GUMY, PTÁK, VPIS, HÁDANKY, 

DENS, NUDA, BUNDA, ŠUMAJZL, 

LAKY, GAUČ, CHRYZANTÉMA, 

OGAŘI 

Osmisměrka 

Tajenka Mt 25,34 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Da 7,1-18).  

Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Kázání J. Kernal, vedení 

P.Steiger, památka J. Kernal, chvály B. Šedivá.  

Přihlášky na sborovou dovolenou (a další informace) najdete na stránkách 

sboru. Cena je 3.000,- pobyt/plná penze. 

 
 

 

Čína: Křesťanství údajně představuje „mimořádné ohrožení“ 

Koncem dubna proběhl ve městě Che-pi v provincii Che-nan seminář na téma 

„Křesťanství jako mimořádné ohrožení čínské bezpečnosti“. Účastníci, členové 

čínské komunistické strany, byli instruováni, aby si na náboženství zachovali 

„správný pohled“. 

Čínský režim často vnímá náboženství jako snahu zahraničních mocností o 

ohrožení svého postavení. Organizace China Aid registrovala v tomto týdnu již 

15 případů, kdy se křesťanská společenství po celé Číně setkala s problémy ze 

strany státních orgánů. Zástupci místních úřadů pro náboženské záležitosti 

podnikali razie a nařizovali ukončení aktivit. V některých případech dokonce 

donutili pastory skončit uprostřed kázání. Vyslýcháni byli také řadoví členové 

společenství. 

V posledních měsících jsme svědky sílícího tlaku na neregistrovaná společenství 

ve snaze přinutit místní křesťany, aby se připojili ke státem kontrolovaným 

organizacím. Nedávné razie působí na některé pozorovatele dojmem, že se jedná o 

systematickou kampaň s cílem potlačení křesťanství jako takového. 

 

 
 

Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný 

safír, jako čisté nebe. 

Exodus 24,10 


