
. 

Často se řeší, kdo je nejmocnější muž světa. 

Většinou se to posuzuje podle toho, kdo má kufřík s tlačítky pro spuštění nejničivějších zbraní. 

Takových vládců s kufříky je ale více, takže si nahánějí strach navzájem a rozdělují si svět. 



. 

Ti světoví vládci se spoléhají hlavně na svůj rozum, schopnosti a zkušenost, 

na vojáky a techniku, kterou mají. 

To, že je Bůh a že může zasáhnout jinak než si představují, většinou neřeší. 

 

 



. 

V jednom historickém království, v Babylónské říši, žil král Nabukadnesar. 

Byl mocný a slavný, vyhrával bitvy a stavěl paláce. Ale byl také pyšný a považoval se za nejmocnějšího. 

Bůh se rozhodl, že mu ukáže, kdo a jak je ve skutečnosti mocný. 

Odebral mu rozum a nechal ho sedm let žít jako zvíře. 

Potom mu rozum vrátil, takže král mohl uznat, že Bůh Stvořitel je skutečným vládcem nade vším. 

 



. 

Nepočítat s Bohem je velká hloupost. 

A srovnávat se s ním také. Převyšuje nás nepředstavitelně. 

Je potřeba počítat s tím, že naši vládu nad věcmi a obvyklý chod věcí 

může Bůh kdykoliv a všelijak změnit. 

 

 



. 

Když někdo něco velkého udělá nebo vymyslí, celkem po právu ho obdivujeme. 

 Je slavný, i když o to sám nestojí a kvůli tomu to nedělá.  

Třeba jako Albert Einstein, který objevil už před mnoha lety důležité věci,  

které většina lidí ani dnes neumí pochopit. 

 

 



. 

Bůh vymyslel a stvořil úžasný svět. 

Když obdivujeme to co vidíme, obdivujeme a oslavujeme ve skutečnosti 

 stvořitele toho všeho – našeho Boha.  

A to ne proto, že si to Bůh vynucuje jako nějaký diktátor, ale protože je to přirozené. 



. 

OTČE NÁŠ, KTERÝ JSI V NEBI, POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ. 

PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ.  

BUĎ VŮLE TVÁ JAKO V NEBI, TAK I NA ZEMI. 

CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES. 

A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, 

JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM VINÍKŮM. 

A NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ, 

ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO. 

 

NEBOŤ TVÉ JE 
KRÁLOVSTVÍ 

I MOC  I SLÁVA 
 


