Bůh určil hranice
lidských sídel
Z jednoho člověka Adama povstalo celé lidstvo.
První lidé měli společnou řeč a nebyly vytýčeny
hranice. Byl to jeden národ. Lidé se na zemi začali
množit, ale protože Adam s Evou zhřešili, rodili se
všichni ve hříchu, pod vládou padlého anděla
satana. Člověk dobrovolně předal vládu nad světem
ďáblovi. Od té doby se nevyvíjelo lidstvo k dobru,
ale ke zlu.
Pak Bůh poslal na celý svět potopu, která zahubilo
tehdejší zkaženou populaci. Ponechal jen
spravedlivého Noeho, jeho ženu, tři syny a jejich
ženy. Celkem 8 lidí přežilo potopu. Žijeme ve
starém světě na obrovském hřbitově. Člověk se po
hříchu stal otrokem. Lidé po hříchu žijí jen
biologický život, který končí smrtí.
Z této společnosti osmi lidí se dál vytvářela druhá
část lidského pokolení. Bůh měl záměr, aby lidé
naplnili celou zemi.
Nastala druhá vzpoura proti Bohu, kdy lidé
neposlechli Boha a chtěli si vybudovat město a věž
aby nebyli rozptýleni po celé zemi.
Genesis 11:4 Nato řekli: "Nuže, vybudujme si
město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si
učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé
zemi."
Když Bůh viděl, že lidé nechtějí naplnit zemi,
rozdělil je v různých jazycích a rozehnal je po celé
zemi.
Genesis 11:8 I rozehnal je Hospodin po celé zemi,
takže upustili od budování města.

9 Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je
Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země
a lid rozehnal po celé zemi.
Lidé dostali druhou šanci, aby mohli naplnit zemi a
mohli začít žít nový život, každý kmen, každý národ
ve své vlastní zemi, podle toho jak jim Bůh rozdělil
zemi. Bůh po potopě určil dědičně určité části země,
kde se měli lidé usídlit. Lidé však nechtějí
poslouchat Boží vůli a chtějí ji nahradit svojí
vlastní. Některé národy se toulají dodnes, opustili
své území, které jim určil Bůh. To je velký problém,
protože lidé jsou na zemi jen hosty a správci Božího
majetku. Ve skutečnosti všechno stvoření patří
Bohu. Správce a Pán země určuje pravidla správy
svého majetku a dává podmínky pro život. Pokud to
nechce člověk respektovat, pak na to vždycky zle
doplatí. Aby se neopakovaly stejné chyby, musí se
člověk poučit z historie. Dvakrát dostali lidé šanci,
aby poslechli Boží plány. Bůh určil i hranici
lidských sídel.
Skutky apoštolské 17:26 On stvořil z jednoho
člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu
země, určil pevná roční údobí i hranice lidských
sídel.
Třetí období, které lidstvo zažije je pokus znovu
sjednotil národy pod jednu vládu, do jednoho
superstátu pod záminkou tzv. "globalizace" ,
vytvoření tzv. "multikulturní společnosti".
Tento satanův plán se podaří uskutečnit, až se
všeobecně většina lidstva vzbouří proti Bohu.

V proroctví Daniele je zjeveno, že národy se budou
v poslední době "mísit" ale nepřilnou k sobě, tak
jako se nespojí železo s hlínou. Daniel dostal od
Boha vysvětlení snu, který měl král Nabúkadnesar.
Daniel 2:43 Že jsi viděl železo smíšené s jílovitou
hlínou, znamená, že se bude lidské pokolení mísit,
avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí
železo s hlínou.
Toto se začíná pozvolna dít i dnes. Satan ve své
nenávisti vůči lidem a vůči Bohu připravuje velkou
vzpouru. Nejlépe se podaří zničit společnost, když
se násilně začnou spojovat různá "etnika" s různou
kulturou, z různými jazyky i zvyky a různým
náboženstvím. Ďábel také zná bibli, lépe než většina
lidí a ví, že když se mu podaří dostal lidi do
vzpoury proti Bohu, pak Bůh odstoupí od lidí se
svojí ochranou a nechá je, aby se navzájem
nenáviděli a vraždili.
Lidé podvědomě cítí určité nebezpečí, když se velké
množství např. "imigrantů" snaží dostat do jejich
země.
Bůh, kromě toho, že lidem v Babylónu zmátl
jazyky, vložil do jejich srdcí i určité morální i
duchovní vnímání světa. Každý národ má své
vlastní kulturní i duchovní specifika (řekněme
tradice) podle kterých se většinová společnost řídí.
Proto jiné chování vidíme u národů muslimského
vyznání, jiné u evropských národů s křesťanskou
tradicí, jiné u národů v Africe.

"multikulturalismus" a jiné "ismy", které si
vymysleli lidé.
V tomto třetím a posledním období před druhým
příchodem Ježíše Krista na zemi se tato snaha
sjednocovat národy pod jednu vládu, jednu měnu, v
jeden "superstát" bude stále posilovat.
Politická a náboženská moc se spojí a bude nutit
obyvatele země k poslušnosti jediné nadřazené
světové
vládě
s
jediným
"všeobecným
náboženstvím", které bude zahrnovat všechna
známá světová náboženství. Navenek to vypadá
slibně, v praxi to znamená konec pro toto pokolení.
Národy k sobě nepřilnou, budou války mezi etniky,
násilí mezi lidmi se zvýší. Satanův záměr se naplní
nástupem "antikrista" k moci. Bude to další pokus a
rafinovaný způsob likvidace lidstva.
První pokus žít ve vzpouře proti pravému Bohu,
život v násilí, život ve zlu, skončil
potopou světa.
Druhý pokus žít ve vzpouře proti Bohu a neochotě
poslechnout Jeho právní řád, skončil
zmatením jazyků, rozptýlením lidí po celém světě,
vytvořením národů a určení hranic lidských sídel.
Třetí pokus všeobecné vzpoury proti Bohu skončí
zničením části lidstva a druhým příchodem
Ježíše Krista na zemi, který se ujme vlády na zemi
na dobu 1000 let.
Každý člověk během svého života rozhoduje o tom,
jestli se postaví na stranu vzbouřeného lidstva a
vzepře se proti pravému Bohu, nebo se přidá na
stranu spravedlivého Pána nebe i země, toho,
kterému byla svěřena veškerá moc - Ježíše Krista
Nazaretského, toho, který se obětoval za všechny
lidi a který je pro lidstvo tím "pravým Bohem" a
zachráncem.

Multikulturalizmus říká, lidé různých kultur
mohou žít vedle sebe na území jednoho státu s tím,
že si svou kulturu zachovají. Ale v praxi to
nefunguje. V proroctví Daniele je zjeveno, že
národy se budou v poslední době mísit, ale
nepřilnou k sobě, tak jako se nespojí železo s
hlínou. Toto spojování bude provázet nenávist a
vraždy.
Před Božím soudem budou jednotlivci i národy
odpovídat sami za sebe. Bůh neuznává tzv.
"sjednocení", nebo tzv. "ekumenismus" nebo

1 Janův 5:20 Víme, že Syn Boží přišel a dal nám
schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je
pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože
jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý
Bůh a věčný život.
1 Janův 5:12 Kdo má Syna, má život; kdo nemá
Syna Božího, nemá život.
Tvůj život může po smrti pokračovat v dokonalém
Božím království, nebo v pekle a pak v hořícím
jezeře. Třetí neutrální místo není. Lidský duch je
nesmrtelný, tak jako je nesmrtelný Bůh, který
člověka stvořil. Na zemi se jen rozhoduje, kde
budeš žít nekonečný věčný život.
Dveře do Božího království jsou zatím otevřené.
KJ

