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Křesťanství a blahobyt.
Křesťanský život je založen na víře v Ježíše Krista. Co je bez Krista už není křesťanství.
Bohu patří veškeré zlato a stříbro, veškerá hmota, celý vesmír, všechny stvořené bytosti andělé i lidé. Není nikdo vznešenější a bohatší než On. Boží království není chudá krajina
živořící v nedostatku. Chudé království a bídu nechce žádný normální člověk. Každý se chce
mít dobře a Bůh přeje lidem jen dobro. I na zemi se lidé snaží vytvořit blahobyt a dokonalé
štěstí, jenže ho chtějí dosáhnout bez Boha, nejsou mu za to vděčni, přitom všechno patří Bohu.
Bůh nemá nic proti nadbytku, blahobytu a hojnosti. Kdyby tyto hodnoty popíral, pak by byl
sám proti sobě, protože On sám chce, aby lidé žili v dokonalém štěstí, pokoji a měli všeho
dostatek, aby Boží vůle se stala na zemi, jako v nebi.
Je však velký rozdíl mezi nebeskými bytostmi a lidmi. Nebešťané rozumí tomu co je na prvním
místě a co je až druhořadé. Věrní andělé a všechny stvořené bytosti, které milují Boha vědí, že
veškeré dobro, štěstí, bohatství, sláva i blahobyt je darem od Boha a jsou mu za to vděčni.
Slouží mu a poslouchají Ho. Vědí, že Bůh je láska a neodepře jim žádné dobro. Jejich
poslušnost není něco za něco, ale proto, že vnímají Boží lásku, ve které jsou stále s milujícím
Bohem. Bůh je miluje bezpodmínečně, ne pro jejich schopnosti, jejich výkon, ale proto, že je
stvořil jako své děti, své přátele.
Lidé na zemi mají jiný obraz o Bohu, protože upadli do hříchu a smrti. Bůh se jim skryl a proto
nemohou vnímat Boží lásku a dobro, které má Bůh. Teprve, když se člověk setká s Pánem
Ježíšem Kristem, uvěří v Něj a On ho očistí od jeho hříchů, pak začne vnímat tento úžasný
duchovní svět, začne vnímat dobrého Boha. Do té doby žije každý člověk bezbožný,
egoistický život. Zaměřuje se jen na své ego, na své potřeby, na svoji životní úroveň. Tomu
podřizuje svoji práci i svůj způsob života. Chce dosáhnout blahobytu na zemi bez Boha. Jeho
myšlení je živočišné, přízemní a ďábelské. Z tohoto způsobu života pak vznikají všechny
konflikty mezi lidmi na zemi, včetně válek.
V poslední době před příchodem Ježíše Krista na zemi, budou i křesťané vystaveni světskému
způsobu života a záleží na nich jestli se světu podřídí, nebo zůstanou věrní Ježíši Kristu.
Mnoho křesťanů zvlažní a nebudou mít žádnou duchovní sílu ani moc a odpadnou od Boha.
Zjevení Janovo 3:14 Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen,
svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího:
15 "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16 Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17 Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a
nuzný, slepý a nahý.
18 Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses
oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19 Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a
budu s ním večeřet a on se mnou.
21 Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem
na jeho trůn.
22 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."
Laodikea se projevuje v dnešní západní kultuře. Laodikejští byli velmi pyšní lidé na to, že
dokázali postavit prosperující město. Měli výborné hospodářství, vysokou životní úroveň,
velmi dobré zdravotnictví, vlastní peníze i banku. Žili v nadbytku v pohodlí a přepychu.
Žili jen sami pro sebe a chtěli naplnit svůj život pozemským štěstím bez Boha. Už nebyli
vděčni Bohu za to, že je to právě On, který jim dal sílu, moudrost a veškeré schopnosti k tomu,
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aby dosáhli pozemského blahobytu. Duchovně zvlažněli, byli lhostejní , nebyli "ani horcí, ani
studení".
Takový způsob vlažnosti Bůh považuje za nepřijatelný pro Boží království.
Chodili do církve bez zájmu, jen ze zvyku, nebyli nadšení z Ducha svatého. Jejich víra byla
mrtvá. Ani se nemodlili za Boží věci. Když máš nadbytek a blahobyt, tak si zvykneš, že jde
všechno i bez Boha.
Mnozí křesťané na celém světě chtějí žít Loadikejským způsobem života. Křesťanství považují
za dobré jen tehdy, když jim zajišťuje zdraví, pokoj a blahobyt - prosperitu. Mnoho křesťanů
nevejde do Božího království, protože opustí své postavení, které jim Bůh určil a chtějí jít za
"tzv." lepším požehnáním!". V takových křesťanech není žádná "chuť" nejsou ani slaní, ani
sladcí, ani nenesou Boží světlo, jen tak přežívají bez zájmu, bez nadšení, bez nasazení.
Hledají místa, kde by jen přijímali požehnání, ale sami nechtějí být zdrojem požehnání.
Chtějí jen "nasávat", ale nic dávat. Jsou to "lovci" požehnání, prosperity, konferenční
"fóglové". Vždycky chtějí jen "smetanu", ale žádnou práci. Vždycky, když někdo z ciziny
přijede s určitým duchovním obdarováním, tak se slétnou ze všech koutů jako ptáci na
potravu. Takový "křesťanský" "fógl" hledá kde by co sezobal a nic nedal.
V církvi, když jsou takoví křesťané, tak i kdyby ses přetrhl a udělal bys všechno, co je v tvých
silách, tak se na tebe znuděně budou koukat a pomyslí si - zas to nějak přehání, a co to vůbec
po nás ten člověk chce, jdeme někam jinam, kde se nemluví o démonech, kde se nevymítají
démoni, kde se nemusíme nasazovat v modlitbě za druhé. Kde si můžeme chodit jak se nám to
zlíbí, nevázaně jen tak, jak nám to bude vyhovovat.
Pán varoval před odpadnutím v Mat 22.
Matouš 22:1 A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích:
2 "S královstvím Božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu.
3 Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít.
4 Poslal znovu jiné služebníky se slovy: `Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal,
býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!´
5 Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.
6 Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je.
7 Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.
Lukáš 14:18 A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: `Koupil jsem pole a
musím se jít na ně podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.´
19 Druhý řekl: `Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou
omluvu!´
20 Další řekl: `Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.´
21 Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému
služebníku: `Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a
chromé.´
Křesťané, kteří měli být pozvaní na královskou svatbu, pohrdli pozváním a zamilovali si tento
svět. Říkají - Nemůžeme se věnovat Božímu dílu, protože máme své obchody a nemáme čas,
druzí říkali, mám svou ženu, tak teď mi dejte pokoj, musím se věnovat nejprve své rodině.
Další si koupili domy a auta a říkají, musím se nejdříve věnovat svému majetku. Pak si najdu
čas. Další říkají, nejdříve musím počkat až zemřou mí rodiče, nebo dokud nedostuduje moje
dcera, syn a dokud nenašetřím na důchod a pak budu pracovat pro Boží království.
Podle vyjádření v Mat. 22 a Luk. 14 Pán se na takové lidi rozhněval, vrahy zahubil a město
vypálil.
Toto je poslední doba. Mnozí křesťané se zřekli Boží moci a síly Ducha svatého. Už neusilují o
duchovní dary, vadí jim i modlitby a chvály v jazycích.
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A co dělá svět?
Světská elita potlačuje pravdu o pravém křesťanství, dovoluje bezpráví, nevykonává
spravedlivý soud. Místo toho, aby byl vražedný Islám postaven mimo zákon, tak ho toleruje a
obhajuje. Přitom učení v Koránu je v naprostém rozporu s "Všeobecnou deklarací lidských
práv" vydaných r. 1948 a schválených organizací spojených národů OSN. V této deklaraci se
mimo jiné píše v čl. 3 "Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost."
Korán vyučuje své vyznavače islámu v Súře 9 odst. 5.
5. A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete,
zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!
A to všechno ve "jménu Boha milosrdného, slitovného". Naprosto převrácené učení a
milosrdném a slitovném Bohu. Jak to, že se nějaký náboženský kult odvažuje vydávat
prohlášení k vraždění jiných lidí, kteří nesouhlasí s jejich přesvědčením? A ještě
nepochopitelnější je to, že lidé, kteří přijali základní principy na ochranu života tolerují
nabádání k vraždám a násilí. Jde o převrácené myšlení duchovně a morálně padlých lidí.
Na jedné straně politická elita považuje za trestné, šíření např. "fašismu", nabádání k násilí k
vraždění a na druhé straně nezakročí proti Islámu, který vraždění a násilí vyučuje ve svých
knihách a svými skutky to potvrzuje v dnešním světě? Už malé děti jsou vedeny k nenávisti
vůči židům a křesťanům, ale i k ostatním tzv. "káfirům" - nevěřícím. Z tohoto faktu jde
usoudit, že tito politikové mají rozdvojené schizofrenické myšlení, jejich rozum je zatemněn
lží. Jsou zbabělí a proto nemluví pravdu. Jde jim o peníze a slávu a tomu obětují i vlastní národ
a nevadí jim zlo, ani takové jaké představuje Islám. Jsou političtí vůdci, kteří mají dopředu
připraveno hned několik "uvítacích" projevů pro možné případy. Co kdyby něco nevyšlo, tak
musí mít v záloze "náhradní" řešení. Vyjde Brexit, nevyjde? Co kdyby přišli např. Číňané do
naší země a zemi obsadili, nebo Rusové. Tak i na tuto variantu je třeba se připravit a řádně je
musíme přivítat. Myslím si, že i u nás jim začne zanedlouho vadit nápis na prezidentské
standardě "PRAVDA VÍTĚZÍ".
Křesťanům, kteří zjevují Biblické pravdy nedovolí vystupovat ve sdělovacích prostředcích.
Poslouchají jen náboženské "bláboly" o Bohu. Hus by dopadl dneska stejně, jako tehdy. Byl by
umlčen. Ale později by mu postavili sochu v mnoha městech. Ježíše by buď hned zabili, nebo
by Ho odsoudili za tzv. "xenofobii" a netolerantnost k jiným náboženstvím a k jiným bohům. A
pak by i jemu znovu postavili sochu. Takto jedná svět, nejdříve zabije proroky a pak jim staví
sochy.
Sochy totiž nemohou mluvit a nikoho neobviňují ve svědomí. Politici se jim klanějí, protože
sochy jsou neškodné. A když někdo zneuctí sochu, nebo ji poškodí, tak se je zmocní
"spravedlivý hněv" nad takovým barbarstvím a žádají nejpřísnější tresty pro takové vandaly.
Jen je velká škoda, že se jich nezmocní spravedlivý hněv např. proti vražednému islámu.
Živý člověk, který mluví a zastává pravdu je pro zbabělé, morálně a duchovně padlé politiky
nebezpečný. Proto takové lidi vždycky umlčovali a vraždili. Ježíš řekl:
Lukáš 11:47 Běda vám! Stavíte pomníky prorokům, které zabili vaši otcové.
48 Tak dosvědčujete a potvrzujete činy svých otců: oni proroky zabíjeli, vy jim budujete
pomníky.
Nejsi žádný xenofob, když hlásáš Boží pravdu. Podle této pravdy, bude Bůh soudit celý svět i
padlé anděly. Bůh bude soudil lidi podle své pravdy.
Žalmy 96:13 ...vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět
spravedlivě a národy podle své pravdy.
Co musí křesťan dělat i v době nadbytku a blahobytu, aby neztratil věčný života a aby ho
andělé nevymazali z knihy života?
1. Musíš být vděčný za svůj život a své spasení v době chudoby i blahobytu. Když chceš mít
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stálou Boží přízeň a požehnání, pak udržuj vřelý vztah s Ježíšem Kristem a s Duchem
svatým. Nestačí být jen vlažný. Modli se a pracuj tak, jako kdybys nic neměl. Dneska tu jsi
a zítra už tu nemusíš být.
2. Nespoléhej na své bohatství a prosperitu, ani na svoji moudrost, ale na Pána. Tak, jak jsi své
bohatství získal, můžeš o něj i rychle přijít. A pamatuj, že i kdybys celý svět získal, ale sám
sebe zmařil a ztratil svůj život, nic ti to neprospěje. Mt. 16:26
Kazatel 5:9 Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti.
Také to je pomíjivost.
3. Stále hledej nejdříve Boží království a jeho spravedlnost a ostatní ti bude přidáno.
Matouš 6:31 Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme
oblékat?
32 Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
34 Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na
svém
trápení.
4. Žij střídmě, i když máš nadbytek. Tvoje štěstí nebude větší, když všechno sníš a vypiješ.
Nemusíš se chovat jako "křovák" (jeden kmen v Africe), který když získá potravu, tak jí až
k prasknutí, protože se chce předzásobit na dobu nedostatku. Ani nejsi křeček.
Přísloví 21:17 Nedostatek pozná, kdo miluje radovánky, kdo miluje víno a olej,
nezbohatne.
5. Nežij zahálčivým životem, i když máš nadbytek. To neznamená, že když máš majetek, tak se
máš stát líným člověkem. Protože ani lenoch nevejde do Božího království.
Kazatel 11:6 Rozsévej své símě zrána, nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš,
zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré.
6. Nemiluj tento svět, jeho technické vynálezy, jeho bezbožnou kulturu. Nepropadni fanatické
žádosti po nových věcech. Nakonec zjistíš, že chvíli tě to bude bavit, ale nic ti to doopravdy
nedá. Zůstane jen prázdnota a splín.
1 Janův 2:15 Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm
není.
16 Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v
životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.
17 A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
I když máš velký majetek, můžeš zůstat zbožným a bohabojným člověkem, který si více váží
Ježíše Krista a Božího království, než tohoto světa. Zapal znovu v sobě Boží oheň Ducha
svatého a staň se studnou, ze které vyvěrají proudy Ducha svatého. Pak zůstaneš v Boží přízni
i v době nadbytku i v době nedostatku.
KJ

