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JEŽÍŠ KRISTUS, SYN ČLOVĚKA (DA 7,13) 
Pán Ježíš je zaslíbený Syn člověka 

 

Dneska se zaměříme na titul „Syn člověka“. Podíváme se na to, odkud 

tento titul pochází, což je důležité pro to, abychom rozuměli tomu, co 

tento titul znamená a nakonec se podíváme na to, co z toho vyplývá pro 

nás a náš vztah s Pánem Ježíšem. 
 

Text Písma: Daniel 7,9–15 (ČEP) 
9„Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako 

sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – 

hořící oheň. 10Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu 

a desetitíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. 11Tu 

jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo 

zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm. 12Zbylým zvířatům odňali jejich 

vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času. 13Viděl jsem v 

nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k 

Věkovitému, přivedli ho k němu. 14A byla mu dána vladařská moc, sláva a 

království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho 

vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“ 15Můj 

duch, můj, Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla 

hlavou, mě naplnila hrůzou. 
 
 
 

Otázky ke kázání:  

1. Jakými způsoby můžeme rozumět titulu „syn člověka“? 

2. Proč je důležité vědět, jak tento titul používal Pán Ježíš? 

3. Jak souvisí titul „syn člověka“ s námi? 

 
  



 

 

I. PŮVOD TITULU 

 Proč je důležité rozumět tomu, odkud titul pochází? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Biblické odkazy:  

 Ž 8,5; Ž 80,18; Gn 1,28; Lk 10,19; Gn 3,15; Da 8,17; Ez 2,1.6.8; Mt 16,14;  
 

II. VÝZNAM TITULU 

 Co nám titul říká o jeho nositeli? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

   Lk 9,58; Lk 7,34; Mt 9,6; Mt 12,8; Lk 19,10; Mt 16,28; Mt 24,30; Mt 26,64; J 6,53; J 3,13; 

J 5,27; Zj 1,13; Zj 14,14; Sk 7,54–56;  
 



 

 

III. APLIKACE TITULU 

 Co se můžeme naučit z Pánova titulu „Syn člověka“? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

 Lk 12,40; Lk 21,36; 1K 15,58; Mt 10,23; Lk 6,22; Lk 12,8; Lk 9,26; Mk 10,43–45; J 3,14 
 

  

 

 
   AKVAPLÁN, ANULOID, AUTO, 

BUBÁK, DCEŘ, DETEKTIV, DIETA, 

DÍTĚ, DURALY, DXVI, FENYKL, 

FREE, KONEXE, KONFETA, KRÁL, 

LIDOOPI, LOSI, MOREK, MYSL, 

NEUK, OCET, OPTIK, OŘVAT, 

OSLNIVKA, OSUD, OVÁLNÁ, PLEŠ, 

POUTAČ, PROVINILCI, SCIFI, 

SEKNUTÍ, STROP, TAXÍK, 

ÚŘADOVNY, ÚTLÝ, UZLY, VJEMY, 

VLAK, VOLI, VRÁŽ, ZOEA 

Osmisměrka 

Tajenka Zj 5,12 

 

_________________________ 
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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. 

 

 

 

 

 

Srí Lanka: Napadení pastora vedlo k jeho obvinění 

Pastor Tony Benjamin z provincie Anuradhapura na Srí Lance 21. září 

vyšetřoval hluk před svou branou a byl napaden dvěma muži s lopatou, kteří 

požadovali, aby ukončil své náboženské aktivity. Než muži začali rozbíjet 

okna a působit další škody, stačil se odplazit zpět do domu. Když pastorův 

syn uslyšel rozruch a zasáhl, byl i on sražen na zem a zbit, poté byl kvůli 

zraněním tři dny hospitalizován. Během počátečního vyšetřování policie 

slíbila, že oba útočníky zatkne, ale po šesti dnech místo toho vznesla proti 

pastoru Tonymu obvinění z podněcování útoku. Přestože se ukázalo, že 

obvinění byla falešná, místní úřady rodině zapečetily dům a zabavily církevní 

majetek. Rodina a členové církve prosí o modlitby, aby byli posíleni ve víře 

a byli odvážnými svědky Krista uprostřed tohoto pronásledování. 

 
Písně:  

My jsme zde (s. 32), Bože, tebe chválíme (s. 6), Dej nám prohlédnout (s. 10) 

Ježíš, Ježíš je Pán (s. 22) 

Já věřím v Ježíše (s. 18) 

Hospodin kraluje (s. 15) 

 

 

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     


