
Z  historie světa známe mnoho království a králů.

Někde jsou království ještě dnes.

Někteří králové byli dobří, jiní ne.

Zkus poznat aspoň některého krále



Ve většině zemí krále vystřídali císařové,

prezidenti, kancléři, předsedové vlády a podobně.

I oni vedou své národy dobře i špatně.

Úkol pro velké: poznej vládce a řekni, jací byli.                  Úkol pro malé: najdi zvířátka a řekni, jak se jmenují a kde žijí.



.

V bibli se dočteme, že máme poslouchat naše vládce v potřebných nařízeních.  Třeba 
chodit do školy a dodržovat pravidla na silnici.

Ale jinak nás má vláda nechat svobodně žít, tvořit a mít vlastní názor, pokud to 
druhému neškodí.   Příliš mnoho zákazů a příkazů, co máme dělat a čemu věřit, nikdy 

k ničemu dobrému nevedlo.



.

V bibli se také dočteme o nejmoudřejším králi, který na světě byl a který dobře 
vedl svůj národ.

Jmenoval se Šalomoun, a to znamená „pokoj Jeho“, tedy pokoj Boží.

Šalomounovo království je předobrazem Božího království, které přijde.



.

Zatím je ale na světě ještě mnoho nepokoje, válek, nemocí, hladu a smrti.

To je proto, že v duchovním světě (to je ten, který nevidíme), se také odehrává válka.

Je to vzpoura některých duchovních bytostí proti Bohu. To se pak přenáší na lidi a jejich vládce.

Bůh toto neštěstí lidí vyřešil skrze ustanovení nového krále, kterým je Ježíš.



.

Bůh trpělivě pracuje na obnově původního stavu pokoje a dobrých věcí 

v přicházejícím Ježíšově království.

Pro vzpurné duchovní bytosti a lidi už je připraveno místo jejich konce. 

Pravda, spravedlnost a dobro se prosazuje už i na Zemi, i když to tak často nevypadá.



.

Boží království tak můžeme rozšířit a přiblížit už tady na Zemi, kdekoliv jsme.

A to tak, že Ho posloucháme jako krále a vše děláme jak nejlépe umíme, jako pro něj.

V určený čas, který neznáme, stejně Ježíš přijde a bude vládnou všem.

Bude to dobrý a spravedlivý král.



.

OTČE NÁŠ, KTERÝ JSI V NEBI, POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ,

PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ…


