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Zvol si Ježíše Krista za svého Krále a Pána.
Spasení je podmíněné poslušností Bohu, přijetím Jeho zákonů a Jeho duchovních a morálních
hodnot. Jestli chceš být v budoucnosti v dobré společnosti, kde není korupce, kde se nekrade,
kde není žádný násilník, zloděj, vrah, a lhář, pak se seznam s Božími podmínkami pro vstup do
tohoto království.
Ježíš Kristus je jediný skutečný Král Králů a Pán Pánů, který jedná spravedlivě a podle Božích
zákonů bude soudit svět i jednotlivce. Marně si lidé zakrývají oči před Božími pravdami.
Jan 5:22 Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,
23 aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho
poslal.
24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a
nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.
25 Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna,
a kteří uslyší, budou žít.
26 Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě.
27 A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka.
28 Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas
29 a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.
30 Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý,
neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal."
Nespoléhej proto na lidské vůdce, kteří odmítají Ježíše Krista za svého Pána. Před Bohem
povstanou velcí i malí k soudu.
Bůh nepřijde na zem jako nějaký humanistický demokrat, ale jako Král Králů a Pán Pánů.
Humanismus nesnáší spravedlivý soud.
Židům 9:27 A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud,
Kdyby někdo přišel a řekl by, že představuje Kristův program a jeho vůli. Kolik lidí by ho
zvolilo za prezidenta republiky?
- spravedlnost pro všechny bez rozdílu postavení, barvy pleti i vzdělání. Nikomu nebudu
nenadržovat, nikomu nebudu stranit
- kdo nechce pracovat, ať nejí
- homosexualita je zvrhlost a budu ji trestat stejně jako sodomii se zvířaty
- nevěru a smilstvo budu trestat
- vrazi, zloději a lháři budou trvale izolováni až do smrti ve speciálních kobkách.
v pekle je tma, žár ohně, žádné jídlo, žádné pití, žádná kultura, žádná zábava, žádné
zprávy, nikdy tam není odpočinek, není tam spánek, žije tam člověk při plném vědomí
bez možnosti změnit svoje postavení a svůj úděl.
- pouze spravedliví obdrží právo bydlet na zemi
Pár Božích nařízení a jaká by byla odezva dnešních lidí? Co by na to řekli? Ani někteří věřící
by to nepřijali.
Když Bůh uvedl potopu na celý svět. Jednal spravedlivě, nebo nespravedlivě?
Co by dnes řekli lidé? To přece nemůžeš dopustit, vždyť tam jsou děti a nevinné zvířata.
Když Bůh viděl hřích sodomy a okolních měst co udělal?
Bůh Abrahamovi zaslíbil, že ho rozmnoží a bude velikým národem. Pak mu sdělil, že hodlá
vyhladit Sodomu a Gomoru a ostatní města.
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Genesis 18:20 Hospodin dále pravil: "Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je
tak těžký,
21 že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke
mně přichází, je po nich veta; zjistím si, jak tomu je."
22 Zatímco se muži odtud ubírali k Sodomě, Abraham zůstal stát před Hospodinem.
23 I přistoupil Abraham a řekl: "Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého?
24 Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých; vyhladíš snad i je a nepromineš tomu
místu, přestože je v něm padesát spravedlivých?
25 Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého; pak by
na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal. Což Soudce vší země
nejedná podle práva?"
26 Hospodin odvětil: "Najdu-li v Sodomě, v tom městě, padesát spravedlivých, prominu kvůli
nim celému místu."
Abraham pak s Bohem smlouval až na 10 spravedlivých. Abraham věděl o Lotovi, jeho ženě i
dcerách a chtěl je zachránit.
Co by udělali dnešní humanisté? My jim musíme dávat dávky a musíme se je snažit
převychovat.
Člověka nejde převychovat, pokud se nepokoří před Bohem, nepřijme Ježíše Krista za svého
Pána a Spasitele a nezačne Ho ve všem poslouchat. Co je zkažené, to se samo od sebe nezpraví
a nezačne být dobré. Jedině Bůh může zkaženého člověka změnit, pokud člověk svoji
zkaženost uzná, lituje ji, a chce se obrátit. Bůh může zachránit jen ty lidi, kteří se před ním
pokoří a přijmou Ho bez výhrad. Chceš se hádat s Bohem? Jsi snad chytřejší než On?
Lidé nesouhlasí s Božími soudy, ale nic jim to nebude platné.
Žalmista říká, aby lidé přiznali Bohu slávu a moc a sklonili se před ním.
Žalmy 96:7 Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc,
8 přiznejte Hospodinu slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho,
9 v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se před ním, celá země!
10 Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. On
povede při národů podle práva.
11 Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se rozburácí,
12 pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese
13 vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a
národy podle své pravdy.
Klanějí se prezidenti před Ježíšem Kristem? Klanějí se lidé před Ježíšem Kristem?
Kolik znáš lidí ze svého okolí, kteří milují Ježíše Krista? A přitom je napsáno v písmu, že kdo
nemiluje Pána budiž proklet. Proto lidé žijí v prokletí, do doby dokud se neobrátí.
Co je bude čekat? Ježíš Kristus bude soudit svět podle své pravdy.
Bůh úmyslně zkrátil člověku život na 70 až 80 let pro hříchy člověka. Přesto se lidé nechtějí
nechat poučit a bouří se. Obviňují Boha z nespravedlnosti, nikoho nechtějí poslouchat. Chtějí
žít svévolně, bezbožně, sobecky. Jejich představa je – dejte nám politika, který nám zajistí
blahobyt i za cenu, že okrademe někoho jiného. Tak si lžou navzájem a okrádají jeden druhého.
Svět tě bude nenávidět právě proto, že představuješ Boží hodnoty a Boží řády a Boží pravidla.
Svět nesnáší Boží spravedlnost.
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Jan 15:19 Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa,
ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.
Ta nenávist působí skrytě. I v době Ježíšově nenáviděli Ježíše.
Co nám Ježíš říká? Máme být dokonalí, milujte ty, kdo vás nenávidí,
Lukáš 6:27 Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás
nenávidí.
Lidé jsou popuzováni démony a samotným ďáblem proti křesťanům. Proto musíš být
reprezentovat Boží království a musíš mluvit o pravdách Božího království věřícím i nevěřícím.
Mnoho tzv. věřících má zmatek v hlavě, a nezná Boží zákony a jeho pravdu.
Mojžíš dával příkazy Izraelcům, a řekl jim, že Bůh vyhladí před nimi národy a dá jim zemi,
kterou jim zaslíbil.
Deuteronomium 313 Hospodin, tvůj Bůh, půjde před tebou, vyhladí před tebou ony
pronárody a ty si je podrobíš. Jozue, ten půjde před tebou, jak mluvil Hospodin.
Deuteronomium 31:6 Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám
Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě."
Bůh vyhlazoval některé národy včetně žen i dětí. Nelíbí se ti to? Víš, jaký bude konec s tímto
světem? Miliardy lidí budou vyhlazeny.
Matouš 13:40 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.
Žalmy 31:25 Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!
Zatím je milost a proto ji využij.
Matouš 10:16 Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a
bezelstní jako holubi
Matouš 24:44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se
nenadějete.
Lukáš 6:36 Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.
Lukáš 12:35 Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.
Naplňuj se stále Duchem svatým.
Lukáš 21:36 Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se
bude dít, a mohli stanout před Synem člověka."
1 Petruv 5:8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a
hledá, koho by pohltil.
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