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Daniel 7:25  A bude vravieť slová proti Najvyššiemu a unaví svätých Najvyšších a bude pomýšľať na 

to, že premení časy a zákon. A budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do polovice času. 26  Ale 

potom zasadne súd, a odnímu jeho panstvo, aby ho vyplienili a zahubili až do konca. 27  A kráľovstvo, 

panstvo a veličenstvo kráľovstiev pod všetkými nebesami bude dané ľudu svätých Najvyšších; jeho 

kráľovstvo je večným kráľovstvom, a všetky panstvá budú jemu slúžiť a poslúchať ho.  

Daniel 7:20  jako aj o desiatich rohoch, ktoré boly na jeho hlave, a o tom inom, ktorý bol vystúpil, a 

padly pred ním tri, o tom rohu, ktorý to mal oči a ústa, ktoré vravely veľké veci, a bol na pohľad väčší 

ako jeho druhovia.  21  A hľadiac videl som, že ten roh viedol vojnu so svätými a premáhal ich, 22  až 

prišiel Starodávny dňov, a daný bol súd svätým Najvyšších, a prišiel čas, a kráľovstvo prevzali svätí. 

23  Takto povedal: Štvrtým zvieraťom bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od 

všetkých kráľovstiev a požerie celú zem a pomláti ju a rozdrtí ju. 

 

Ján 10:10  Zlodej nejde na iné, iba nato, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel nato, aby maly 

život a aby maly hojnosť. 11  Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za 

ovce.12  Ale nájomník a ten, kto nie je pastierom, ktorého ovce nie sú jeho vlastné, keď vidí 

prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk lapá a rozháňa ovce.13  A nájomník uteká, pretože je 

nájomník a nedbá o ovce. 14  Ja som ten dobrý pastier a znám svoje, i moje mňa znajú. 15  Jako mňa 

zná Otec, tak i ja znám Otca a kladiem svoju dušu za ovce. 16  A mám aj iné ovce, ktoré nie sú z 

tohoto ovčínca, aj tie musím priviesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier. 

 

Svetovládne ríše a antikristovia - Zlodeji, vlci 

Kráľovstvo Božie a Kráľ Kristus - Pán života, dobrý pastier 

Svetovláda a ríše sa demonštrujú zjavne, ale Kráľovstvo Božie v skrytosti; v zdanlivej slabosti. V tejto 

slabosti potrebujeme vidieť koniec.  

18  Ale kráľovstvo dostanú svätí Najvyšších, a držať budú kráľovstvo až na veky a až na veky vekov. 

Konečné víťazstvo a vláda patrí Kristovi a Jeho svätým. 

22  až prišiel Starodávny dňov, a daný bol súd svätým Najvyšších, a prišiel čas, a kráľovstvo prevzali 

svätí. 

27  A kráľovstvo, panstvo a veličenstvo kráľovstiev pod všetkými nebesami bude dané ľudu svätých 

Najvyšších; jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom, a všetky panstvá budú jemu slúžiť a poslúchať ho. 

26  Ale potom zasadne súd, a odnímu jeho panstvo, aby ho vyplienili a zahubili až do konca. 

Vláda každého antikrista je dočasná a skončí sa jeho porážkou.  

Snaha vyčerpať nás – útlak a prenasledovanie (pre spravodlivosť) 

Efezským 4:27  ani nedávajte miesta diablovi. – zlodej hľadá vstupné dvere. Ak sme mu ich otvorili, 

stále je tu riešenie; treba si uvedomiť, že nám bolo dané Kráľovstvo a vláda a súd. Nie pre našu 

dokonalosť, ale pre Jeho vyvolenie. Sme hodní vlády a súdu a kráľovstva, lebo si nás On urobil 

hodnými.  
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Chráňme život – paradox nemilovania svojho života až po smrť 

Zjavenie 12:11  A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedoctva a nemilovali 

svojej duše až do smrti. 

Matúš 21:44  A ten, kto padne na ten kameň, rozrazí sa, a na koho by padnul, toho rozdrtí. 

Svoj ľudský život musíme vedieť pre Neho stratiť, aby sme ten skutočný život nielen získali, ale vedeli 

ho i chrániť.  

Lukáš 14:26  Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i detí, bratov i 

sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôže byť mojím učeníkom. 27  A kto nenesie svojho 

kríža a nejde za mnou, nemôže byť mojím učeníkom 

 


