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Pro věrné je připraveno Boží království.
Matouš 24:37 Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé:
38 Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do
korábu,
39 a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka.
40 Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
41 Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.
42 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
43 Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a
zabránil by mu vloupat se do domu.
44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
45 Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který
služebník je věrný a rozumný?
46 Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
47 Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
48 Když si však špatný služebník řekne: `Můj pán nejde´,
49 a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,
50 tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,
51 vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.
Jestliže chceš dojít do Božího království, pak se musíš zavázat věrností Ježíši Kristu, ale také
místní církvi, kterou navštěvuješ. Věrnost je jedna z nejdůležitějších charakterových vlastností
Božích lidí. Bez věrnosti nemáš v ničem jistotu. Manželé si musí být věrní, aby žili v pokoji a
v radosti. Nevěra a nevíra je největší překážka pro vstup do Božího království. Bez smlouvy a
věrnosti s tebou nikdo nebude v budoucnosti počítat. Když někoho zklameš, pak ti nebude
věřit. Bůh ustanovuje do služeb jen věrné a poctivé lidi. Pro Boha nejsou až tak důležité
nejlepší schopnosti, největší výkon, nebo nejvyšší vzdělání. Toto všechno může Bůh člověku
doplnit. Ale pokud je člověk nestálý a nevěrný, nemůže s ním Pán počítat pro svoji práci.
V předcházejícím zaslíbení je řečeno, že pokud Pán najde věrného služebníka, ustanoví ho nade
vším, co mu patří. Dá mu správu nad veškerým svým majetkem.
Bůh zkouší naši věrnost a vytrvalost už tady na zemi. Kdo je věrný v malé věci, bude věrný i ve
velké, kdo není věrný v malých věcech, nebude věrný ani ve velkých.
Lukáš 16:10 Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci
nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.
11 Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé
bohatství?
12 Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří?
13 Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého
milovat, k jednomu se přidá, druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku."
14 Toto slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se mu.
15 Řekl jim: "Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé
cení vysoko, je před Bohem ohavnost.
My jsme jen správci Božího majetku, ne vlastníky. Proto nemůžeš rozhodovat o věcech, jako
by byly jen tvoje. Jestliže žiješ v manželství, pak by tvá manželka měla vědět, že plánuješ
koupit nové auto, nebo nějaké věci, které ovlivní váš domácí rozpočet. Co se týče manželské
nevěry, je v bibli odpověď.
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Židům 13:4 Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a
nevěrné bude soudit Bůh.
Lidé ve světě vůbec neřeší manželskou nevěru a nepovažují ji za problém. No co, už mi
nevyhovuje, tak si najdu jiného – jinou. Vůbec nechápou, že si zavírají cestu do nebe.
V církvi je to obzvlášť důležité, protože nevěra, může zničit důvěru a práci mnoha lidí.
Bůh je věrný a co slíbí, to také splní.
1 Korintským 1:9 Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším
Pánem Ježíšem Kristem.
2 Tesalonickým 3:3 Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
Když ti Bůh zaslíbil, že ti připravil nebe, pak je to pravda.
Když ti zaslíbil, že tě bude chránit od zlého – tak je to pravda.
Když ti zaslíbil, že ti bude žehnat ve všem, co budeš dělat, pak je to pravda.
Pán rovněž požaduje, abys i ty byl věrným člověkem. Nekolísal se svojí vírou, nevzdával ses
při prvním neúspěchu, nebo když ti něco nejde tak, jak by sis představoval.
Musíš vystupovat jako syn Krále jako vítěz.
Tajemství Božího království se má zjevovat jen věrným lidem.
2 Timoteovi 2:2 a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou
schopni učit zase jiné.
Ostatním lidem je mnoho duchovních pravd zastřených.
Kde má jít naše věrnost k Pánu Ježíši Kristu?
Zjevení Janovo 2:10 Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do
vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám
ti vítězný věnec života.
Je zajímavé, že sektáři a ďáblovi lidé jsou mnohdy věrnější než křesťané. Talibánci jsou
ochotni položit za svoje zvrácené přesvědčení i život. Oni jsou přesvědčeni, že slouží Bohu, i
když zabíjejí své údajné nepřátele. Pro ně jsou židé a křesťané největšími nepřáteli.
Není lepší mít zdravou víru a být věrný tomu, který dává život – Ježíši Kristu? Tvoje víra
určuje, jak budeš věrný. Pokud nemáš žádnou víru, nebudeš v ničem věrný. Musíš si uchovat
víru v Ježíše Krista až do smrti a nesmíš si ji nikým nechat vzít, ať jsi kdekoliv.
Židům 12:16 Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za
jediný pokrm.
Lucifer byl nevěrný v nebeském království a připravil vzpouru proti Bohu a strhl na svou
stranu třetinu andělů. Následky této nevěry trpí nebe i země. Boží andělé musí stále bojovat
proti zlu a lidé jsou stále ničeni ďáblem, démony, zvrácenými ideologiemi, nemocemi
a smrtí.
Židům 3:12 Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl
od živého Boha.
Zlé srdce je nevěrné. Nepoddajný duch je vzpurný, nepoučitelný člověk je tvrdohlavý.
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Dej se vést Božím duchem a budeš říkat, ať se děje Pane tvá vůle, ne má.
Bůh zaslibuje svým věrným dobro na zemi.
Žalmy 37:27 Odstup od zla, konej dobro, navěky pak budeš bydlet v zemi,
28 neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně,
kdežto plémě svévolníků (bezbožníků) bude vymýceno.
29 Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy.
Pokud jsi věrným a zavázaným člověkem, pak si můžeš být jist, že tě Bůh nikdy neopustí a
nikdy se tě nezřekne. Není žádná krize, ze které by tě Pán nebyl schopen vysvobodit.
Věrnost má zalíbení pro současnost i pro budoucnost.
Král David vyznal před Bohem svoje přesvědčení.
Žalmy 101:4 Ať mi je vzdálena neupřímnost srdce, nechci mít nic se zlem.
5 Kdo pomlouvá bližního, toho umlčím. Kdo má pyšné oči a naduté srdce, toho nestrpím.
6 Vyhlédnu si v zemi věrné lidi, aby se mnou přebývali. Kdo jde bezúhonnou cestou, ten bude v
mých službách.
7 Nesmí přebývat v mém domě, kdo záludně jedná. Kdo proradně mluví, na oči mi nesmí.
V jeho službách nesměl být nikdo, kdo pomlouvá, kdo je nadutý a pyšný, kdo záludně –
neupřímně jedná. Kdo proradně mluví. Proradná řeč má záměr poškodit druhého člověka.
Bohu se líbí otevřenost, upřímnost, smělost, čisté srdce. Žádné intriky, žádné pomluvy.
Písmo říká:
Titovi 1:15 Čistým je všechno čisté. Ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Jak jejich
rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněny.
16 Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní a
neschopni jakéhokoli dobrého skutku.
Když budeš usilovat o ovoce Ducha svatého, pak budeš žít v požehnání a v pokoji.
Galatským 5:22 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota, věrnost,
23 tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.
Pouze spravedliví a věrní obdrží zemi, ostatní budou vymýceni. Je čas obrátit se celým srdcem,
celou duší a celou svoji silou. Poloobrácenost, polovičatost, poskakování na obě strany – něco
s Bohem, něco se světem, vede k rozpolcení osobnosti. Nemůžeš žít dvojí život.
Je to takové schizofrenické křesťanství.
Tvůj život musí být celý vydaný Ježíši Kristu. Kdo to nechce přijmout, připraví se o Boží
požehnání. Bůh žehná jen svým věrným lidem.
KJ

