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JEŽÍŠ KRISTUS, VĚČNÝ KRÁL (2S 7,12–16) 
Pán Ježíš naplnil úřad krále 

 

Pán Ježíš je zaslíbeným potomkem Davidovým, který usedl na Davidův 

trůn a vybudoval Hospodinu dům, byl ustanoven hlavou církve a ona je 

jeho tělem. Je věčným králem a navěky bude kralovat nad Božím lidem, je 

zbožným a svatým králem a je králem, který je naprosto spravedlivý. 
 

Texty Písma: 2. Samuelova 7,12–16 (ČEP) 
12Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému 

potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. 13Ten vybuduje 

dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky. 14Já mu budu Otcem 

a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako 

kteréhokoli člověka. 15Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odňal 

Saulovi, kterého jsem před tebou odvrhl. 16Tvůj dům a tvé království budou před 

tebou trvat navěky, tvůj trůn bude navěky upevněn. 

 

Skutky 2,29–36 (ČEP) 
29Bratří, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben; jeho 

hrob tu máme až dodnes. 30Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh 

zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn; 31viděl do budoucnosti a mluvil tedy 

o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne 

v prach. 32Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. 33Byl 

vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal 

na nás, jak to vidíte a slyšíte. 34David nevstoupil na nebe, ale sám říká: ‚Řekl 

Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, 35dokud ti nepoložím nepřátele pod 

nohy.‘ 36Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste 

ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem. 
 
 
 

Otázky ke kázání:  

1. Co to pro nás znamená, že Ježíš kraluje? 

2. Jak se projevuje jeho vláda v církvi? 

3. Proč je tak důležitá Pánova spravedlnost? 
 



 

 

I. JEŽÍŠ JE VĚČNÝ KRÁL 

 Jak může být někdo věčným králem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

 1Kr 5,19; 1Kr 6,1.38; Mt 1,1; Mt 28,18-20; Mt 2,2; Př 21,1; Př 16,1;  
 

II. JEŽÍŠ JE ZBOŽNÝ KRÁL 

 V čem se nejvíce projevila Ježíšova zbožnost? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblické odkazy:  

   1Kr 15,11; 1Kr 22,45; 2Kr 12,3; 2Kr 18,3; 2Kr 25,25; J 2,18-22; Ef 2,20-22; Zj 21,22; 
 



 

 

III. JEŽÍŠ JE SPRAVEDLIVÝ KRÁL 

 Jak získáváme podíl na Pánově spravedlnosti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Kaz 7,20; Př 29,12; Ř 13,3-4;  
 

  

 

 
   AKROBAT, BROSKVE, CTÍT, 

DĚŤÁTKO, DOBA, DUDO, EDUARD, 

EŠUS, KÁJA, KÁPO, KATR, KEFA, 

KEJTA, KOLEM, LÁKY, MÁTI, MÁZY, 

MLÁDENEC, MLUVKA, MOPY, 

NORA, OPATI, OSADY, PLES, 

POŠTOLKA, POZOUN, PUNK, PYSK, 

RAFT, SÁNĚ, SAPO, SEDMIKRÁSKA, 

STROMOŘADÍ, TOKÁTA, TORNÁDO, 

TUBA, UFONI, VODÍK, VZOR, 

ZÁŠKRT, ZLOM, ZMRZLINA, 

ŽDÍMAČKA 

Osmisměrka 

Tajenka 2Tm 2,8 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 
Úterý 1830 Domácí církev u Lucky & Ríši/Daniely  

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Modlitby za naši zem: vláda, spravedlnost, školství, zdravotnictví, bezpečnost. 

 

 

Súdán: Křesťan zatčen na základě falešných tvrzení 

Po dva roky žil Abdalla Haroun Sulieman v Libanonu. Když se v únoru 

2022 vrátil do Súdánu, netajil se tím, že se stal křesťanem a začal ihned svoji 

nově přijatou víru aktivně sdílet s lidmi vlastní komunity. Často se s nimi 

také modlil a bojoval na modlitbách za jejich uzdravení z různých 

neduživostí. Mnoho lidí z okolí k němu pak začalo chodit domů, aby ho 

prosili o modlitby za uzdravení.  Abdalla vždy striktně odmítal přijímat za 

své modlitby od těchto lidí jakékoli peníze. Místo toho společně s dalšími 

křesťany pomáhal těm, kteří trpěli nedostatkem potravin nebo neměli 

střechu nad hlavou. Jeho působení však bylo trnem v oku některým 

militantním muslimům, zejména jim vadila pozornost, které se jeho 

modlitebním shromážděním dostávalo. Tito odpůrci pak podnítili policii, aby 

tohoto křesťana zatkla na základě křivého obvinění z „čarodějnictví“ a 

„podvodu“. Abdalla byl následně 21. listopadu zatčen pro podezření z 

„čarodějnictví“ a po sedmi dnech vazby souhlasil místní prokurátor s jeho 

propuštěním na kauci. Jenomže ihned po propuštění byl Abdalla odvezen 

znovu na policejní stanici, kde si vyslechl obvinění z „podvodu“. Nakonec byl 

Abdalla propuštěn 29. listopadu i ze své druhé vazby. 
 

 

 

Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou 

berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. 

Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů. 

Zjevení 19,15–16     


