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BOŽÍ SOUD A TY





„Nebesa se zaradují, 
rozjásá se země, moře 
i s tím, co je v něm, 
se rozburácí…“

Žalm 96,11



„…pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. 
Tehdy zaplesají všechny stromy v lese…“

Žalm 96,12



...vstříc Hospodinu, že přichází, 
že přichází soudit zemi. 
On bude soudit svět spravedlivě 
a národy podle své pravdy.“

Žalm 96,13



„Neboť ustanovil den, 
v němž bude spravedlivě 
soudit celý svět...“

Skutky 17,31



„Vždyť se všichni 
musíme ukázat před 
soudným stolcem 
Kristovým...“

2. Korintským 5,10





„Každý z nás tedy 
sám za sebe vydá 
počet Bohu.“

Římanům 14,12



„Viděl jsem, že byly postaveny 
stolce a že usedl Věkovitý. 
Jeho oblek byl bílý jako sníh, 
vlasy jeho hlavy jako čistá 
vlna…“

Daniel 7,9



„...jeho stolec – plameny ohně, 
jeho kola – hořící oheň.“

Daniel 7,9



„Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce 
tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály 
před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.“

Daniel 7,10



„Viděl jsem v nočním vidění, hle, 
s nebeskými oblaky přicházel jakoby 
Syn člověka; došel až k Věkovitému, 
přivedli ho k němu.“

Daniel 7,13



„...máme u Otce přímluvce, 
Ježíše Krista spravedlivého.“

1. Janova 2,1



„Zasedl soud a byly otevřeny knihy.“

Daniel 7,10



„Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody 
ve svém jinošství...“

Kazatel 11,9



„...a jdi si cestami svého srdce, 
za vidinou svých očí. 
Věz však, že tě za to všechno 
Bůh postaví před soud.“

Kazatel 11,9



„Veškeré dílo Bůh postaví 
před soud, i vše, co je 
utajeno, ať dobré či zlé.“

Kazatel 12,14



„Pravím vám, že z každého 
planého slova, jež lidé 
promluví, budou skládat 
účty v den soudu.“

Matouš 12,36



„Neboť podle 
svých slov budeš 
ospravedlněn 
a podle svých 
slov odsouzen.“

Matouš 12,37



„Tehdy ti, kteří 
se bojí Hospodina, 
o tom rozmlouvali; 
Hospodin to 
pozoroval a slyšel.“

Malachiáš 3,16



„A byla před ním sepsána 
pamětní kniha se jmény 

těch, kteří se bojí 
Hospodina a mají 

na mysli jeho 
jméno.“

Malachiáš 3,16



„...ukládej si do měchu 
mé slzy. Což je v svých 
záznamech nemáš?“

Žalmy 56,9



„Nevyslovujte proto soudy 
předčasně, dokud Pán 
nepřijde. On vynese na 
světlo to, co je skryto ve 
tmě, a zjeví záměry 
srdcí...“

1. Korintským 4,5





„...tehdy odplatí 
každému podle 
jeho jednání.“

Matouš 16,27



„Závěr všeho, co jsi 
slyšel: Boha se boj 
a jeho přikázání 
zachovávej; 
na tom u člověka 
všechno závisí.“

Kazatel 12,13



„Veškeré dílo Bůh 
postaví před soud...“

Kazatel 12,14





„Mluvte a jednejte jako ti, 
kteří mají být souzeni 
zákonem svobody.“

Jakub 2,12



„Vždyť ten, 
kdo řekl: 
‚Nezcizoložíš ,̒ 
řekl také: ‚Nezabiješ .̒ 
Jestliže necizoložíš, 
ale zabíjíš, přestupuješ 
zákon.“

Jakub 2,11



NA ČÍ STRANĚ
STOJÍME?



MUSÍME 
ZŮSTAT 
VĚRNÍ



„Ne každý, kdo mi říká 
‚Pane, Pane ,̒ vejde do 
království nebeského; 
ale ten, kdo činí vůli mého 
Otce v nebesích.“

Matouš 7,21





„Tu jsem viděl jiného 
anděla, jak letí středem 
nebeské klenby...“

Zjevení 14,6



„...aby zvěstoval věčné 
evangelium obyvatelům země, 
každé rase, kmeni, jazyku 
i národu.“

Zjevení 14,6



„Volal mocným hlasem: 
‚Bojte se Boha a vzdejte 
mu čest, neboť nastala 
hodina jeho soudu...̒ “

Zjevení 14,7



„...poklekněte před tím, 
kdo učinil nebe, zemi, 
moře i prameny vod.“

Zjevení 14,7



NASTALA 
HODINA 
JEHO 
SOUDU



„A viděl jsem, hle, bílý oblak, 
a na oblaku sedí někdo jako Syn 
člověka, na hlavě má korunu 
ze zlata a v ruce ostrý srp.“

Zjevení 14,14



„Vtom další anděl vyšel z chrámu 
a mocným hlasem zavolal na toho, 
který seděl na oblaku…“

Zjevení 14,15



„Pošli svůj srp a začni žeň, 
protože nastala hodina žně 
a úroda země dozrála.“

Zjevení 14,15





„Až po dvou tisících a třech 
stech večerech a jitrech dojde 
svatyně spravedlnosti.“

Daniel 8,14



„Vidění o večerech 
a jitrech, jak ti bylo 
pověděno, je pravdivé. 
Ty pak podrž to vidění 
v tajnosti, neboť se 
uskuteční za mnoho dnů.“

Daniel 8,26



„Já Daniel jsem zůstal bez sebe a byl 
jsem těžce nemocen po řadu dní... 
Žasl jsem nad tím viděním, ale nikdo 
to nechápal.“

Daniel 8,27



„Panovníku, slyš! Panovníku, odpusť! 
Panovníku, pozoruj a jednej! 
Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! 
Vždyť tvé město i tvůj lid se nazývá 
tvým jménem.“

Daniel 9,19



„Sedmdesát týdnů let je 
stanoveno tvému lidu a tvému 
svatému městu, než bude 
skoncováno s nevěrností…“

Daniel 9,24



„...než dojde k zproštění 
viny, k uvedení věčné 
spravedlnosti, 
k zapečetění vidění 
a proroctví, k pomazání 
svatyně svatých.“

Daniel 9,24



„...ukládám ti za každý 
rok jeden den.“

Ezechiel 4,6



 2300 LET 

 70 týdnů = 490 let 



„A proto věz 
a rozuměj: Od vydání 
nařízení, aby byl 
Jeruzalém obnoven, 
až k Mesiáši vůdci...“

Daniel 9,25 B21



„...uplyne sedm týdnů. Za šedesát 
dva týdny bude opět vybudováno 
prostranství a příkop. Ale budou to 
svízelné doby.“

Daniel 9,25 B21



70 týdnů = 490 let 

457 př. n. l. 
490 let

DEKRET
 457 př. n. l.

MESIÁŠ
27 n. l.

Evangelium 
pohanům

 34 n. l.

483 let 7 let

 2300 LET 



 70 týdnů
490 let

457 př. n. l. 

 70 týdnů
490 let

457 př. n. l. 
7 let

3,5 roku 3,5 roku

27 n. l. 31 n. l. 34 n. l.

 2300 LET 



PŘÍKAZ K OBNOVĚ 
A ZNOVUVYBUDOVÁNÍ 

JERUZALÉMA

POMAZÁNÍ 
SVATYNĚ (SOUD)

457 př. n. l. 1844 n. l.

 2300 LET 



457 př. n. l.Dekret k vybudování Jeruzaléma
27 n. l. Ježíš byl pokřtěn
31 n. l. Ježíš byl ukřižován
34 n. l. Štěpán byl ukamenován
1844 n. l. Začátek vyšetřujícího soudu

457 př. n. l. 1844 n. l.
2300 let

27 n. l. 31 n. l. 34 n. l.

490 let (70 týd.)

1810 let483 let (69 týd.)

7 let (1 týd.)

 2300 LET 





DEN 
SMÍŘENÍ 



„V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí 
vás ode všech vašich hříchů. Budete před 
Hospodinem čisti.“

Leviticus 16,30



„...máme velekněze, který usedl 
po pravici Božího trůnu...“

Židům 8,1



„...v nebesích jako 
služebník pravé svatyně 
a stánku, 
který zřídil sám 
Hospodin, a nikoli 
člověk.“

Židům 8,2



„Ale když přišel 
Kristus, 
velekněz...“

Židům 9,11



„...ale jednou 
provždy dal svou 
vlastní krev, 
a tak nám získal 
věčné vykoupení.“

Židům 9,12



„Vždyť Kristus nevešel 
do svatyně, kterou lidské 
ruce udělaly...“

Židům 9,24



„...jen jako 
napodobení té pravé, 
nýbrž vešel do samého 
nebe, aby se za nás 
postavil před Boží 
tváří.“

Židům 9,24



„Proto přináší dokonalé 
spasení těm, kdo skrze něho 
přistupují k Bohu; je stále živ 
a přimlouvá se za ně.“

Židům 7,25



„Každý, kdo se ke mně přizná 
před lidmi, k tomu 
se i já přiznám před svým 
Otcem v nebi...“

Matouš 10,32



„...kdo mně však zapře 
před lidmi, toho i já 
zapřu před svým Otcem 
v nebi.“

Matouš 10,33
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