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Program Ježíše Krista.
Ježíš Kristus vyhlásil budoucí uspořádání světa – Boží království.
Jaký je život v Božím království? Co představuje? Chtějí lidé vůbec spravedlivý politický systém?
Matouš 6:31 Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
32 Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Boží království je založeno na pravdě a spravedlnosti. Proto mnozí dnes žijící lidé nevejdou do
Božího království, protože nemilují pravdu a neprosazují spravedlnost. Lidé ve světě obelhávají
jeden druhého.
Spravedlivého života člověk dosáhne na základě víry v Ježíše Krista.
Římanům 4:3 Co říká Písmo? `Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.´
4 Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti.
5 Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra
počítá za spravedlnost.
Římanům 9:30 Co tedy nakonec řekneme? To, že pohanští národové, kteří neusilovali o
spravedlnost, spravedlnosti dosáhli, a to spravedlnosti z víry;
Nikdo z lidí nemůže být spravedlivý, pokud nepřijme Boží spravedlnost. Lidská měřítka na soud a
spravedlnost jsou jiná než Boží.
Římanům 10:3 Nevědí, že spravedlnost je od Boha, a chtějí uplatnit svou vlastní; proto se
spravedlnosti Boží nepodřídili.
4 Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří.
Člověk, který nežije z víry uplatňuje svoji spravedlnost, která je sobecká, založena na egoismu, na
tom, co prospívá jen jemu. Nebere ohled na druhé.
Ježíš Kristus přišel, aby zachránil lidi ze všech národů a kmenů a ustanovil svoji dokonalou vládu.
Proto se musíme spravedlnosti Boží učit. V dnešním světě nejde hned poznat, co je pravda, co je
lež. Proto se musíme stále více spojovat s Duchem svatým – s duchem pravdy, který nás uvede do
Božích pravd.
Jan 16:13 Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit
sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.
Proč je tak důležité poznat, co jsou Boží pravdy? Je to proto, že Bůh nežehná žádné lži, ani
polopravdě. To co On považuje za pravdu, to musíš přijmout i ty.
Lidé si nechtějí uvědomit, že Bůh vytvořil duchovní i morální zákony pro přežití. Kdo je porušuje a
nechce se obrátit – zemře ve svých vinách a bude Bohem odsouzen do věčného zatracení v hořícím
jezeře.
Bůh má své pilíře - spravedlnost, právo, pravdu, lásku
Žalmy 89:15 Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost.
Bible vyučuje, že nespravedliví se nedostanou do Božího království.
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1 Korintským 6:9 Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se:
Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení,
10 ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.
11 A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve
jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.
Bůh tě považuje za spravedlivého, když přijmeš spravedlivého Ježíše Krista a necháš se jím
vyučovat a posloucháš Ho.
Proto mnoho politiků i presidentů nevejde do Božího království, protože si zvolili svoji
spravedlnost místo Boží.
Ve světě vidíš spoustu nespravedlnosti. Korupce, křivdy lidem, okrádání, neřešené soudní případy.
Lidé nemají zastání u soudů, protože soudy nejednají podle Boží spravedlnosti. Jednají podle
zákonů, které jim nadiktoval satan. Satan spravedlivé lidi ubíjí a lotry a zloděje nechává na
svobodě.
Tento svět je pod vládou boha tohoto světa – satana a Ježíš prohlásil, že proto lidé dělají to, co on
žádá.
Když Ježíš obvinil tehdejší židy, že nechtějí Boží spravedlnost, velmi se pobouřili.
Ježíš jim řekl.
Jan 8:43 Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo.
44 Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě,
poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.
45 Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte.
Proč se nedaří uplatňovat pravdu a spravedlnost? Protože většina lidí poslouchá satana a činí jeho
skutky, nenávidí pravdu a spravedlnost. Nemohou ani vystát Boží slovo. Stačí jen vyslovit nahlas:
„Ježíš Kristus je Král Králů a Pán Pánu a přijde na tuto zemi jako budoucí politický vládce celého
světa“ a některým lidem se udělá špatně, protože nechtějí takového Pána.
Bůh nebude stále čekat, až se všichni obrátí, proto je řečeno, že pošle Ježíše zpět na zemi v době,
kdy to lidé nebudou čekat. Protože nebudou připraveni a způsobilí pro život ve spravedlivém světě,
Bůh pošle nejdříve své anděly a ty ze země vyberou každou nepravost a každé pohoršení.
Pán vysvětlil podobenství o rozsévači. Bůh zasévá své slovo lidem, ale i ďábel zasévá své lži lidem.
Lidé, kteří odmítli Boží spravedlnost, si zvolili ďáblovy lži. Proto i jejich skutky budou zlé. Co se
člověk zmocní, takový bude. Pokud se člověka zmocní zlo, nenávist, touha po majetku, touha po
slávě, pak bude podle těchto skutků jednat. Bůh dává prostor pro to, aby žili na zemi lidé
spravedliví i nespravedliví vedle sebe. Nechává spravedlivé i nespravedlivé „růst až do žně“. Pak
přijdou ženci, plevel oddělí od zrna. Plevel spálí a zrno dají do sýpek.
Matouš 13:37 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!"
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Předcházející podobenství ukazuje na skutečnost, že Bůh nebude nikoho šetřit, bude uzavřen jeden
lidský věk. Proto nesmíš být lhostejný k dobru ale také ke zlu. Nedovol, aby tě ďábel obelstil a
zatáhl tě do duševního a tělesného života – bez Boha, bez Ducha svatého.
Boží sláva a Jeho království je nesrovnatelně lepší než nejlepší současný systém na zemi.
V žádné zemi na světě v současné době není Boží spravedlivá vláda. Neutečeš před ďáblem, když
se odstěhuješ do jiné země. Před ďáblem se neutíká – ďábel se vymítá. On musí utíkat před tebou
ne ty před ním. Někteří mají představu, že se zabezpečí majetkem a zavřou se do ulity a myslí si, že
je tam zlo nepostihne. Ďábel nerespektuje žádné hranice, žádné zásady, neuznává žádná pravidla,
nedodržuje žádné zákony. Každému hrozí velké nebezpečí, pokud se neobrátí k Pánu Ježíši Kristu.
Toto nebezpečí hrozí všem lidem, že budou vyvržení ven a spáleni ohněm, a záleží jen na tom, jak
se postavíš ke zjevené Boží pravdě, jestli ji přijmeš nebo zamítneš. Následující podobenství ukazuje
nebezpečí, které hrozí mnohým lidem a znovu se ukazuje, že jen velmi málo lidí přijme výzvu
obrátit se k Bohu a žít podle Jeho vůle.
Matouš 13:14 A plní se na nich proroctví Izaiášovo: `Budete stále poslouchat, a nepochopíte,
ustavičně budete hledět a neuvidíte.
15 Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže nevidí očima a
ušima neslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se - a já je neuzdravím.´
16 Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší.
17 Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a
slyšet, co vy slyšíte, a neslyšeli.
18 Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači.
19 Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto
do jeho srdce; to je ten, u koho se zaselo podél cesty.
20 U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá;
21 ale nezakořenilo v něm a je nestálý: když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned
odpadá.
22 U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo
udusí, a zůstane bez úrody.
23 U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu, jeden
stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou."
Ve výše napsaném textu je zjeveno, proč mnozí lidé nevejdou do Božího království.
Velkou překážkou je duchovní otupělost, ospalost a lhostejnost k pravdám Božího slova. „Neboť
obrostlo tukem srdce tohoto lidu“ Lidé si myslí, že k životu nepotřebují Boha. Proto i když slyší
nebo čtou výzvy k obrácení, tak to neberou vážně „nedoslýchají a oči zavřeli“ – „srdcem nepochopí
a neobrátí se“. A výsledek je ten, že je Ježíš Kristus nemůže zachránit.
Pak je popis dalších skupin lidí, kteří sice přijmou s radostí pravdy Božího slova, ale protože
jsou nestálí, nevěrní, nebo zbabělí - nedokážou obhájit svoji víru a stydí se za ní, nebo se nechají
strhnout zpět do světa a touha po majetku a časté starosti udusí jejich počáteční nadšení pro pravdu
a „zůstanou bez úrody“. Jejich život nemá před Bohem žádnou hodnotu. Nepřinášejí nic, co by Bůh
přijal jako „dobré ovoce“.
Pouze jediná skupina lidí může získat právo žít v budoucím Božím království. Jsou to ti lidé,
kteří dovolí, aby pravdy Božího slova v nich zakořenily, přijmou je za své a jednají podle nich. Ti
pak přinášejí „úrodu“. Jsou užiteční pro Boha i pro lidi.
Toto dobré „ovoce“ můžeš nést až potom, když se ztotožníš v myšlení i skutcích s Ježíšem Kristem
a přijmeš Ducha svatého, abys dokázal žít jako zrno v tomto světě, a ne jako plevel.
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