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Život smrtí nekončí.
Pána Ježíše se ptali lidé jak je to po smrti.
Lukáš 20:27 Přišli k němu někteří ze saduceů - ti popírají vzkříšení - a otázali se ho:
28 "Mistře, Mojžíš nám ustanovil: `Zemře-li něčí bratr ženatý, ale bezdětný, ať se s jeho
manželkou ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.´
29 Bylo tedy sedm bratří. Oženil se první a zemřel bezdětný.
30 Jeho manželku si vzal druhý,
31 pak třetí a stejně všech sedm; nezanechali děti a zemřeli.
32 Nakonec zemřela i ta žena.
33 Komu z nich bude tato žena patřit při vzkříšení? Všech sedm ji přece mělo za manželku."
34 Ježíš jim řekl: "Lidé přítomného věku se žení a vdávají.
35 Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani
nevdávají.
36 Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a jsou syny Božími, poněvadž jsou
účastni vzkříšení.
37 A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři. když nazývá Hospodina
`Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým´.
38 On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi."
Smrt je jen přechod z jedné dimenze života do druhé. Aby člověk pochopil věčný život musí
nejdříve pochopit sám sebe. Bůh člověka stvořil jako duchovního žijícího v hmotném těle.
Jan 6:63 Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil,
jsou Duch a jsou život.
Z Božího ducha pochází veškerý život a tento život nikdy nezanikne, protože Bůh je Bohem
živých ne mrtvých.
Materialistická kultura zakryla duchovní pravdy. Evropská společnost je vyučována řeckou
filosofii a intelektualismem. V takové kultuře není místo pro divy a zázraky. Lidé nevěří na
posmrtný život.
Veškeré protibožské ideologie a filosofie jsou výplodem padlých andělů, kteří tyto myšlenky
předávají lidem. Toto učení je zaměřeno na materialismus, humanismus a hedonismus - užívání
si života, popírání existence jediného všemohoucího Boha, soudce živých a mrtvý.
Řečtí vzdělanci a učenci byli pyšní na své filosofie a stále zkoumali něco nového.
Skutky apoštolské 17:15 Ti, kteří Pavla doprovázeli, šli s ním až do Athén a odtud se vrátili s
jeho vzkazem, aby k němu Silas a Timoteus co nejdříve přišli.
16 Zatím na ně Pavel v Athénách čekal; když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho
to znepokojovalo.
17 Proto mluvil v synagóze se židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha; a každý den
hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli.
18 Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filosofové. Jedni se ptali: "Co nám to chce
ten nedovzdělanec vykládat?" Druzí říkali: "Zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva." Tak
soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvýchvstání.
19 Pak ho vzali s sebou, dovedli na Areopag a tam mu položili otázku: "Rádi bychom se
dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš.
20 Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je."
21 Všichni Athéňané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času jako tomu, že
vykládají a poslouchají něco nového.
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22 Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: "Athéňané, vidím,
že jste v uctívání bohů velice horliví.
23 Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s
nápisem: `Neznámému bohu´. Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji:
24 Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v
chrámech, které lidé vystavěli,
25 ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu
dává život, dech i všechno ostatní.
26 On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná
roční údobí i hranice lidských sídel.
27 Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli
dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko.
28 `Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme´, jak to říkají i někteří z vašich básníků: `Vždyť
jsme jeho děti.´
29 Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo
vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem.
30 Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou
kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu.
31 Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu
určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých."
32 Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli: "Rádi si tě
poslechneme, ale až někdy jindy."
33 A tak Pavel od nich odešel.
34 Někteří se však k němu připojili a uvěřili;
Intelektualismus nemá nic společného s inteligencí. Bůh je inteligentní a moudrý, ale není
intelektuál.
Řecké báje a pověsti připouštějí existence různých božstev, ale odmítají jediného pravého
Boha. To odpovídá i Evropské civilizaci. Mnohomyšlenkovému směru. Že si můžeš věřit v
cokoliv, co ti připadá nejlepší pro tebe a nikdo ti nesmí tvoje teorie vyvracet. Proto je takový
odpor u intelektuálů, když se řekne, že je jen jeden spasitel Ježíš Kristus, jedna cesta k Bohu,
jeden pravý Bůh. Přesvědčit jednoho intelektuála o vzkříšení z mrtvých je těžší než přesvědčit
100 prostých lidi bez světského vzdělání. Vysoce intelektualizovaná mysl nepřipouští
nadpřirozeno, protože spoléhá jen na svůj rozum, na své vzdělání, na materiální svět. Nemůže
připustit, že veškerá hmota je jen pohybující se duchovní energie, kterou Bůh jednou odvolá a
celý svět a vesmír v okamžiku zmizí z viditelného světa.
V Africe se dějí zázraky a znamení ne proto, že by tam byli lidé méně inteligentní, nebo hloupí,
ale proto, že nemají zatím vymyté mozky intelektualismem a materialismem.
Evropané vyučení intelektualismem, materialismem a humanismem nesnesou pravdu o
jedinečnosti Ježíše Krista. Tento směr vymysleli padlí andělé, aby zabránili lidem poznat Ježíše
Krista a zabránili tak lidem vstup do Božího království.
V Evropě se proto vyučuje humanismus, ve smyslu nikomu nesmíš nic vytýkat, co dělá špatně.
Nikoho nesmíš odsuzovat, všechny musíš mít rád a musíš být ke všem tolerantní.
Toto všechno je falešný obraz o životě. V muslimských zemích se vyučují malé děti, aby
nenáviděli Židy, Američany a všechny tzv. "nevěřící". Proto mají stoupenci islámu takový
destruktivní vliv na společnost a lidé v Evropě nejsou schopni se proti tomuto zlu bránit,
protože žijí ve falešné ideologii humanismu.
Boží slovo naopak vyučuje, že máš vynášet spravedlivý soud,
že máš mít rád ty, kteří milují pravdu a nenávidět ty, kdo pravdu odmítají.
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Žalmy 139:19 Kéž bys, Bože, skolil svévolníka. Pryč ode mne, vy, kdo proléváte krev!
20 Dovolávají se tě při svých pletichách, zneužívají tvé jméno tvoji protivníci.
21 Nemám nenávidět, Hospodine, ty, kdo nenávidí tebe? S odporem pohlížet na ty, kdo se proti
tobě zvedli?
22 Nenávidím je, rozhodně nenávidím, jsou to také moji nepřátelé.
Křesťané si myslí, že mají mít rádi i masové vrahy a že snad i oni mají mít podle humanistické
teorie všechny vymoženosti civilizace jako ostatní. Je to zvrácená ideologie. Proto nejsou
schopni v současnosti ani potrestat masové vrahy.
Ježíš Kristus v nové smlouvě mluví o tom, že máme milovat ty, kdo nás nenávidí, ale pro naši
víru v Ježíše Krista, ne proto, že jsou zločinci. Pak Boží slovo mluví, že máme bojovat proti
mocnostem zla, satanu, padlým andělům a démonům.
Máš nenávidět ďábla, padlé anděly a démony. Co se týče lidí, máš nenávidět jejich zlé skutky a
otevřeně proti nim mluvit.
Dokonce máš podle Božího slova vyslovit prokletí na ty, kdo vědomě odmítají Božího syna.
Apoštol Pavel prohlásil:
1 Korintským 16:22 Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha!
Humanismus a falešná láska vyřadily křesťany z duchovního boje.
Když Ježíš mluví o tom, že ho nenavštívili ve vězení, pak se jedná o lidi, kteří trpí pro víru v
Ježíše Krista, ne o masové vrahy, které bys měl navštěvovat a něco jim tam kázat.
Když Pán vztahuje něco na sebe, pak to vztahuje na ty, kteří uvěřili v Něj. Tak jako to řekl
Silasovi (Pavlovi) "proč mě pronásleduješ" Sk. 26,14. Přitom Silas nepronásledoval Ježíše
přímo, ale jeho učedníky. Pán to bere tak, jako by pronásledoval přímo Jeho.
Matouš 25:42 Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
43 byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem
nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.´
Matouš 25:45 On jim odpoví: `Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto
(mých) nepatrných, ani mně jste neučinili.´
46 A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."
Jedná se tedy o Ježíšovy služebníky, o které se máme starat.
Intelektualismus a humanismus je překážka pro divy a zázraky. Nevěří, že Bůh může
jednotlivé prvky hmoty složit, nebo zase rozložit.
Pro intelektuály je nepřijatelné, že Lazar byl 4 dny v hrobě a Pán ho z hrobu vytáhl ven.
Jan 11:17 Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě.
18 Betanie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty,
19 a mnozí z Židů přišli k Marii a Martě, aby je potěšili v jejich zármutku nad jejich
bratrem.
20 Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma.
21 Marta řekla Ježíšovi: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel.
22 Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá."
23 Ježíš jí řekl: "Tvůj bratr vstane."
24 Řekla mu Marta: "Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den."
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25 Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
26 A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"
27 Řekla mu: "Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na
svět."
28 S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: "Je tu Mistr a volá tě."
29 Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu.
30 Ježíš totiž ještě nedošel do vesnice a byl na tom místě, kde se s ním Marta setkala.
31 Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní;
domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala.
32 Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: "Pane,
kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel."
33 Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v Duchu se rozhorlil a
vzrušen
34 řekl: "Kam jste ho položili?" Řekli mu: "Pane, pojď se podívat!"
35 Ježíšovi vstoupily do očí slzy.
36 Židé říkali: "Hle, jak jej miloval!"
37 Někteří z nich však řekli: "Když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk
neumřel?"
38 Ježíš, znovu rozhorlen, přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen.
39 Ježíš řekl: "Zvedněte ten kámen!" sestra zemřelého Marta mu řekla: "Pane, už je v
rozkladu, vždyť je to čtvrtý den."
40 Ježíš jí odpověděl: "Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?"
41 Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: "Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel.
42 Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby
uvěřili, že ty jsi mě poslal."
43 Když to řekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!"
44 Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář měl zahalenu šátkem. Ježíš jim
řekl: "Rozvažte ho a nechte odejít!"
Ježíš dal příkaz a rozpadlé buňky se znovu obnovily. Věříš tomu?
Tento zázrak je naprosto v rozporu s intelktualistickým smýšlením.
Je to nečistý duch, který zabraňuje lidem věřit v nadpřirozené Boží jednání.
Stále jen zkoumá věci z hmotného světa a co se mu nehodí do jeho materialistického smýšlení,
to odmítá.
Proto Pavlovi v Athénách řekli, když mluvil o vzkříšení z mrtvých. To stačí Pavle,
poslechneme si tě někdy jindy.
Toto smýšlení je Bohu nepřátelské a nemůže přijmout věci Božího ducha.
Celá Evropa je takto postižena.
1 Korintským 1:18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří
jdeme ke spáse, je mocí Boží.
19 Je psáno: `Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.´
20 Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa
bláznovstvím?
21 Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit
ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
22 Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
23 ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,
24 ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.
25 Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.
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Slovo o kříži a vzkříšení je pro materialisty a intelektuály bláznovstvím. Myslí si, že obstojí
před Bohem se svojí filosofií o ničem.
Pro lidi, kteří nenávidí skutečnou pravdu je bláznovství učení o posmrtném životě.
- Co musí křesťané změnit ve svém smýšlení? Musí věřit více Božímu slovu než světu a
světským ideologiím. Jestli-že je něco v rozporu s Božím slovem, pak to musíš odvrhnout.
- Musí znovu vstoupit do nadpřirozeného života s Bohem. Musí zase věřit v zázraky a usilovat
o vyšší dary viz 1 Korintským 12:31 Usilujte o vyšší dary!.
- Musí se modlit za nadpřirozené věci a zásah Boží moci do situace na zemi, kterou prožíváme.
Tvoje modlitba ovlivní víc světové dění než sto bezbožných politiků. Velké věci se dějí, když
se křesťané ve víře modlí.
Tvoje odpovědi na životní otázky musí začít slovem
"VĚŘÍM"
- že mi Bůh odpustil hříchy
- že mě Bůh vzkřísí z mrtvých
- že mě Bůh vyslyší
- že mě Bůh uzdraví
- když budu pracovat, budu se mít dobře,
atd. Víra musí být na prvním místě. Pak je všechno ostatní až druhořadé.
Matouš 7:7 Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.
Lukáš 12:31 Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.
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