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Každý z nás jde jinou cestou, ale všichni míříme ke stejnému cíli. 

Luk 17, 20.21. 

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!"  

Ve známé filmové komedii Vesničko má, středisková posílá lékař stěžujícího si obyvatele vesničky podívat se 

na krematorium, aby věděl, do čeho jde. Snažme se co nejvíce nastudovat v Písmu o božím království, 

abychom také věděli, „do čeho jdeme“.  

Vládcem království je král, svrchovaný monarcha. Ten má k ruce výběrčí daní, kteří zajišťují zdroj peněz, 

správce, kteří se starají o dodržování příkazů a zákonů. Už ve starozákonních dobách si Izrael přál krále po 

vzoru sousedních zemí. Bůh je od tohoto rozhodnutí zrazoval. Museli by robotovat, odvádět daně atd. Izrael 

si ale krále prosadil. 

Království na Zemi je dvojí – lidské království a království duchovní. Duchovní je založeno na zcela jiných 

principech než lidské. 

Bůh od počátku respektoval stvořené bytosti a jejich svobodnou vůli. To je počátek vlády satana, který se 

stal samozvaným králem padlých bytostí a stále více prosazuje svou vůli. 

Mich 6, 8. 

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval 

milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.  

Boží království přetrvá jako jediné. Jeho vládce je majitel pravdy, základem jeho trůnu je spravedlnost a 

právo. Od svých dětí očekává to samé. Chce, aby chodily za svým otcem. Máme svobodnou vůli rozhodnout 

se, pro které království chceme.  

Písmo je základem trůnu Božího království. Satan používá lži, polopravdy a lsti. Bůh dává svobodnou vůli. 

Chystá nám šťastný život pro ty, kdo se rozhodnou pro Něho. 

Na jedné planetě si lidé při setkání vyměňovali chomáčky. A měli z toho radost. Planeta byla velmi šťastná. 

Na planetu se dostal někdo, kdo začal chomáčky sbírat a hromadit. Nedával, jen bral. A najednou jich byl 

nedostatek. Každý hrabal chomáčky pro sebe. Planeta už nebyla šťastná. 

Pokud dáváme, je to o něčem jiném, než když pouze beru. Na tom záleží, zda budeme prožívat boží království 

už na této zemi. 
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