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Co je Boží království
Lukáš 17:20 Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim:
"Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat;
21 ani se nedá říci: `Hle, je tu´ nebo `je tam´! Vždyť království Boží je mezi vámi!"
Lukáš 2:8 A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého
stáda.
9 Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká
bázeň.
10 Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
11 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
12 Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí."
13 A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
14 "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem a přeje si, aby mohl přebývat mezi lidmi. Na mnoha
místech čteme, že si Pán zamiloval člověka a chce jej získat pro Boží království. Všechno staré
a porušené musí být nahrazeno novým. Království Boží je tam, kde je král. Země po hříchu
upadla do prokletí a vládu nad lidmi převzal ďábel. Ďábel je zloděj a vrah a proto jeho vláda na
zemi je doprovázená násilím, vraždami, ničením lidstva i Božího stvoření.
Pán přišel na svět, aby obnovil Boží vládu na zemi. Aby mohla být obnovena Boží vláda, musí
být despotický vládce svržen, aby už nemohl škodit. Protože se zlo dostalo pro hřích mezi lidi,
pak si navzájem lidé škodí. Nežijí mezi sebou v pokoji a lásce, ale silní utlačují slabší, bohatí
žijí mnohdy na úkor chudých. Satanova vláda je bezohledná a nespravedlivá. Ďábel se snaží dát
svoji moc bezbožným a duchovně i morálně zvráceným lidem. Jeho program je zničení lidstva.
Božím programem je vybudování spravedlivého Božího království.
Proto i Ježíš zvěstoval lidem Boží království, protože lidé nevěděli, jak by takové království
mělo vypadat.
Marek 1:14 Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium.
15 Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu."
Každá politická moc chce představit svůj program a před volbami slibují lidem blahobyt,
prosperitu, ochranu, šťastný život. Žádný normální člověk by nevolil politika, který by říkal, že
se budou mít lidé za jeho vlády hůř. I satan vymyslel spoustu programů, jako např. fašismus,
komunismus, socialismus, rovnostářství, humanismus. V poslední době bude chtít satan
vytvořit celosvětovou antikristovskou vládu - globální satanský socialismus. Německý fašismus
vypadal slibně "národně socialistická německá dělnická strana - NSDAP". Slibovali prosperitu,
blahobyt. Tato strana si říkala ve zkratce nacistická jako spojení pojmu nacionální a
socialistická stranu. Původně to znělo velmi dobře, pravicově, ale jejich skutky se zvrhly ve
vraždění ostatních, kteří měli jiný názor. Ďábel se v dějinách vždycky snažil oklamat národy a
vymýšlel různé politické seskupení, jen aby znemožnil lidem poznat Boží království. Proto Pán
Ježíš zvěstoval evangelium o Božím království a jeho učedníci byli posláni, aby také zjevovali
lidem Boží království.
Bůh od začátku věděl, že lidé rádi věří laciným slibům od zlého. Chtěli by blahobyt bez práce,
bez námahy, také chtějí život v nevázanosti, ve hříchu. Proto měl satan v dějinách velmi lehkou
práci strhnout na svoji stranu masy lidí a celé národy.
Ježíš nepřišel na svět, aby lidem lichotil a sliboval jim nemožné. Jeho program je založen na
lásce, pravdě, spravedlnosti, na právu, na dodržování zákonů a předpisů. Neslibuje lidem
blahobyt bez práce a námahy a překonávání překážek. A také zdůrazňuje, že pokud člověk
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nechce opustil svůj hřích, svoji pýchu a nechce se pokořit před Bohem, nemůže vejít do Božího
království. A právě proto se mnohým lidem Jeho program nelíbí.
Lidé se nechtějí v ničem omezovat, nikomu se podřizovat a chtějí se jen bavit za každou cenu.
Křesťané musí znovu obnovit svoji víru a musí lidem zvěstovat Boží království.
Lukáš 9:1 Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit
nemoci.
2 Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat.
Boží království se musí projevovat v moci a síle Ducha svatého.
1 Korintským 4:20 Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.
A Pavel apoštol řekl:
Římanům 15:18 Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne,
slovem i skutkem,
19 v moci znamení a divů, v moci Ducha, aby pohané přijali evangelium.
Jak se mohou lidé stát občany Božího království.
Do Božího království se musí člověk narodit znovu, z vody a z Ducha. Nejde se jen tak
přihlásit na základě nějakého svědectví, nebo doporučení. Nikdo nemůže být občanem Božího
království, pokud se nepokoří před Bohem, nepřijme svého Krále Ježíše Krista i za svého
Spasitele a Pána. Pán tě přijme jen tehdy, když se mu cele odevzdáš s duchem, duší i svým
tělem. Za tvé výkupné bylo zaplaceno Ježíšovou krví.
Boží království si nemůžeš koupit, ani zasloužit. Jedinou oběť, kterou Bůh přijme je
sebevydání Ježíši Kristu.
Římanům 12:1 Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako
živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Ježíš Kristus se obětoval za nás a my, pokud chceme být občany Božího království, se musíme
vydat Jemu. Tak jako snoubenci se při svatebním slibu zavazují, že se vydávají jeden druhému.
Už nepatříš jen sám sobě, ale i tomu druhému, protože se chceš ve všem podílet na společném
životě. Tak je to i s vydáním se Ježíši Kristu. Neuvažuješ jen o tom, co se tobě líbí, ale chceš
naplnit Boží vůli a proto už bereš ohled na to, jestli se tvoje jednání i chování líbí tomu, komu
ses vydal. Po vydání se Ježíši Kristu pak zkoumáš, co je vůle Boží, co je dobré a Bohu milé.
Nemůžeš si dovolit dělat ostudu Božímu království svým špatným jednáním.
Apoštol Petr nabádá věřící, aby po uvěření se stali živými křesťany, kteří představují občany
Božího království. Podle toho se máme i chovat a jednat mezi sebou i mezi nevěřícími.
1 Petrův 2:5 I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým
kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.
6 Neboť v Písmu stojí: `Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří,
nebude zahanben.´
7 Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to `kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal
kamenem úhelným´,
8 ale i `kamenem úrazu a skálou pádu´. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu - k
tomu také byli určeni.
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9 Vy však jste `rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu´, abyste
hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
10 Kdysi jste `vůbec nebyli lid´, nyní však jste lid Boží; pro vás `nebylo slitování´, ale nyní jste
došli slitování.
11 Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se
sobeckých vášní, které vedou boj proti duši,
12 a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše
dobré činy vzdali chválu Bohu `v den navštívení´.
Lidé tě neposuzují jen podle toho co říkáš, ale hlavně podle toho, jak se chováš a co děláš.
Krásné řeči nikoho nezachrání.
A Pavel Apoštol k tomu říká, že se máme sami sebe zkontrolovat, jestli ještě žijeme z víry,
nebo pochybujeme a jsme nevěřící.
2 Korintským 13:5 Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte.
Ten Zlý ti nemůže nic udělat, pokud mu to Pán nedovolí. A Pán mu nic nedovolí, když žiješ
vírou v poslušnosti a v pokoře před Ním.
My sami rozhodujeme, do jaké míry nás může ďábel trápit. Nevěra a pochybnosti působí
trápení a strach. Víra působí pokoj a radost. Nevěřím na nějaký nový lepší politický systém, ani
na EU. Věřím, že existuje dobré a dokonalé Boží království pro všechny, kdo se do něj
dostanou.
Všimněte si migrantů, chtějí jít od lepší země, protože v té jejich je bída, násilí a vládne tam
satanský islám. Vynucují si přijetí do západních zemí a kdyby to Západ úplně povolil, pak se
celá společnost zhroutí. Nelze připustit, aby vstup do jakékoli země byl bez splnění podmínek a
zákonů dané země.
Ani Bůh nepřipustí, aby do Jeho království vstoupil někdo nečistý, nezpůsobilý, neproměněný.
Boží království je to nejlepší místo s nejvyšší životní úrovní.
1 Korintským 2:9 Ale jak je psáno: `Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl
nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.´
Protože lidé neznají tuto hodnotu Božího království, proto ani o něj neusilují. Jsou podvedeni
hloupými řečmi, že v pekle je aspoň teplíčko a sranda. Tam žádná sranda není, ale pláč a
skřípění zubů a co se týče teplíčka, tak je to nepředstavitelný žár ohně, který nikdy neuhasne.
Pán Ježíš dával podobenství o nebeském království
Matouš 13:47 Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko
možné;
48 když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné,
vyhazují ven.
49 Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých
50 a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů."
Při skonání věků andělé vyjdou do světa a vyberou ze světa všechno zlé a zkažené a hodí do
ohnivé pekelné propasti, kde je pláč a skřípění zubů. Spravedlivé, očištěné věřící Ježíšovou krví
od hříchů pustí do svého království.
Podobenství o pšenici a plevelu.
Matouš 13:24 Předložil jim jiné podobenství: "S královstvím nebeským je to tak, jako když
jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.
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25 Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel.
26 Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu ukázal se i plevel.
27 Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: `Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré
semeno? Kde se vzal ten plevel?´
28 On jim odpověděl: `To udělal nepřítel.´ Sluhové mu řeknou: `Máme jít a plevel vytrhat?´
29 On však odpoví: `Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici.
30 Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a
svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.´"
Matouš 13:36 Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu:
"Vylož nám to podobenství o plevelu na poli!"
37 On jim odpověděl: "Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je Syn člověka
38 a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého;
39 nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé.
40 Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku.
41 Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo
se dopouští nepravosti,
42 a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.
43 Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!"
Toto podobenství ukazuje na fakt, že na zemi jsou lidé dobří i zlí pohromadě. Jsou mezi námi v
rodinách i na pracovištích, i v místech kde bydlíme. Jsou lidé, kteří tě mají rádi, ale i takoví,
kteří ti závidí a nenávidí tě. Není naším úkolem dnes poukazovat na zlé lidi a pronásledovat je.
Máme se jen od nich oddělit a nic s nimi nemít. Jsou určité vazby mezi lidmi, které musí být až
do příchodu Pána. V práci si např. nemůžeš vybírat, kdo bude tvůj spolupracovník. Také rodinu
si nemůžeš vybírat. Prostě se do nějaké rodiny narodíš. Jeden v domě bude zachráněn, druhý
odsouzen.
Ty se snaž o to, abys byl mezi těmi, kteří jsou zachráněni a andělé rozpoznají, že jsi učedník
Ježíše Krista. Před druhým příchodem Pána, bude velký úklid na zemi.
V tisíciletém království Ježíše Krista nebudou na zemi úkladní vrazi, zloději, lháři, činitelé
nepravosti.
Bude to období Božího pokoje, bez válek a násilí. Teď jsme těsně před tímto obdobím.
Využij tuto dobu pokoje a připrav se.
Karel Jureček

