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Království spravedlnosti a pokoje 

 …bude soudit tvůj lid spravedlivě a tvé chudé podle práva.  … Bude soudit 
chudé z lidu, bude spásou synům nuzného -- utlačovatele však srazí.  ⌈Budou se 
tě bát,⌉ ⌈dokud bude slunce⌉ i ⌈dokud bude⌉ měsíc, ⌈po všechna pokolení.⌉  … 
V jeho dnech rozkvete spravedlivý a bude hojný pokoj, dokud nepřestane 
měsíc.  Bude panovat od moře k moři, od řeky až do končin země. ..neboť 
vysvobodí nuzného, když volá, chudého, který nemá pomocníka.  Slituje se nad 
chudým a nuzným a duše nuzných zachrání... Na zemi bude hojnost obilí, na 
vrcholcích hor se budou jako Libanon vlnit jeho plody a lidé z města pokvetou 
jako zemská zeleň.  Jeho jméno bude trvat navěky; jeho jméno poroste, dokud 
bude slunce, budou si jím žehnat, všechny národy je budou blahoslavit. 
 (Žalm 72) 
 
Obnova a uzdravení světa 

I stane se, že každá živá duše, která se bude hemžit všude, kam pronikne potok, 
bude žít a bude tam velmi mnoho ryb, neboť tam pronikla tato voda. Kamkoli 
potok pronikne, všechno bude uzdraveno a ožije.   (Ezechiel 47:9) 
 
Možnost spoluvlády 

Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt 
nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími Božími a Kristovými a budou s ním 
kralovat tisíc let.   (Zjevení 20:6) 
 
Svatba a nová úroveň lásky a vztahu 

Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova 
a jeho žena se připravila;   (Zjevení 19:7) 

Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni 
v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Páneem.  
(1. Tessalonicenským 4:17) 

 
Nové slavné tělo 

 Tak je tomu i při vzkříšení mrtvých: Zasévá se v porušitelnosti, vstává 
v neporušitelnosti; zasévá se v potupě, vstává ve slávě; zasévá se v slabosti, 
vstává v moci.   (1. Korintským 15:42-43) 

 
 

 



Bonus pro pány: účast v poslední bitvě 

 A uviděl jsem otevřené nebe…A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých 
koních, oblečená do bělostného čistého kmentu.  … A uviděl jsem šelmu a krále 
země i jejich vojska shromážděná, ⌈aby rozpoutali válku proti⌉ tomu, jenž seděl 
na koni, a proti jeho vojsku.  Ale šelma byla zajata a s ní falešný prorok, který 
před ní činil znamení, jimiž svedl ty, kdo přijali cejch šelmy a kdo se klaněli 
jejímu obrazu; ti dva byli za živa uvrženi do ohnivého jezera, hořícího sírou.  
(Zjevení 19:11-20) 
 


