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Ježíš a předvolání k soudu
Budeš omilostněn, nebo odsouzen?
Se spravedlností se setkáváme denně a téměř na každém kroku. Je to tak důležité téma, že jsou kvůli němu lidé
ochotni bojovat a zabíjet. Podvědomě toužíme po tom, aby existovala pravidla, která platí pro všechny bez výjimky,
tak aby každý byl souzen stejně a nikdo se nevyhnul zodpovědnosti. Víme však, že zde na této Zemi to neplatí, avšak
Bible nám dává naději. Ježíš nám svou obětí na kříži dal naději věčného života. Na nás je, zda jej přijmeme a budeme
Ježíše následovat. Jednou se postavíme před Boží soud, a pokud Ježíše přijmeme do svého srdce, On se stane našim
přímluvcem a Jeho krev, která byla prolita na kříži, nás očistí od našich hříchů.
Biblické texty:
• Každý člověk bude souzen
2 Korintským 5,10 „Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu
za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.“
• Bůh je nestranným soudcem
Daniel 7,9 „Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý…, jeho stolec — plameny
ohně,…“
• Svědectví — o každém člověku jsou vedeny dokonalé záznamy
Daniel 7,10 „…tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny
knihy.“
1 Korintským 4,5 „...On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí...“
• Zákon — v Bibli je zjeveno desatero jako základní a věčný soubor pravidel pro vztahy mezi člověkem a Bohem
a vztahy mezi lidmi
2 Mojžíšova 20,1 „Bůh vyhlásil všechna tato přikázání.“
• Kdy začne soud
Daniel 8,14 „…Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“ Podle tohoto
proroctví, má dojít svatyně spravedlnosti po 2300 dnech. Pravidla historického výkladu počítají jeden prorocký
den jako jeden skutečný rok. To znamená, že tu je nejdelší prorocké období v Bibli 2300 let. Období 2300 let
začíná v roce 457 před naším letopočtem (dekretem Peršanů) a končí v roce 1844. v tomto roce začíná poslední
soud v nebi, kde jako přímluvce (advokát) je sám Ježíš.
• Přímluvce
Židům 8,1-2 „…máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích jako služebník pravé svatyně
a stánku, který zřídil sám Hospodin, a nikoli člověk.“
Matouš 10,32 „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;“

JEŽÍŠ ZACHRÁNCE SVĚTA
ZNÁŠ HO?

