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Pravda, lež a konspirační teorie
Do světa vyšlo mnoho falešných antikristovských duchů, kteří zavádějí falešné konspirační
teorie o vzniku světa, o původu lidstva a nekonečném vesmíru, o mimozemšťanech a dalších
hloupých teoriích. Tyto rozporuplné názory se šíří i mezi věřícími.
1 Janův 4:1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha;
neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.
Pokud jsme přijali Ježíše Krista za svého Pána, pak pro nás je rozhodující, abychom čerpali
zprávy a informace od Něho, skrze zjevení Božího slova a pod vedením Ducha svatého, který
je Duchem pravdy a vykladačem Božího slova. Z této základní pravdy vyplývá, že všechny
filosofie, zprávy ze světa od bezbožných lidí jsou zkreslené, neúplné, velmi často lživé a
podvodné. Svět a tzv. "věda" nemůže znát pravdu o životě, smrti ani o duchovním světě. Bůh
odhaluje v poslední době (cca 300 let) lidem svá tajemství a veškeré vynálezy a technické
vymoženosti můžeme užívat jen proto, že to Bůh odtajnil a zjevil některým lidem. Tisíce let
toto poznání lidé neměli a nebyli přitom hloupější než dnešní lidé.
Veškeré poznání má Bůh. Do světa přicházejí ale také zprávy od satana, padlých andělů a
démonů. Už na začátku, kdy se lidé vzbouřili proti Bohu, se Bůh lidem skryl a aktivitu nad
lidmi převzali padlí andělé. Vyučovali lidi o těle člověka o různých bodech (viz akupunktura)
vyučovali lidi o hvězdách a vesmíru, vyučovali lidi, jak mají jeden druhého zabíjet i mučit.
Ďábel vždycky zneužíval poznání, které získal z nebeského království proti Bohu i proti lidem.
Kromě toho satan je zloděj, lhář a vrah. Pán prohlásil, že když mluví, nemůže jinak než lhát.
Takže i když některá tajemství tyto duchovní zvrácené bytosti měly, nemají úplné poznání a
proto přidávají k tomu své "výmysly" a lži aby odvedli lidi od skutečné pravdy a od Spasitele
Ježíše Krista.
Např. padlí andělé vyučovali, že vesmír je nekonečný. Tuto hloupost tzv. "vědecká"
společnost stále tvrdí. Neslyšeli jste fráze - nekonečný vesmír, nekonečný prostor atd.?
Když budeme považovat Boží slovo za jediné měřítko pravdy, pak zjistíme, že Bůh je Alfa a
Omega - počátek a konec, Bůh stvořil v 7 dnech svět a pak přestal konat své dílo.
Kdyby svět byl nekonečný s nekonečným množstvím hvězd, pak by musel ještě teď Bůh tvořit
další hvězdy. Jenže nekonečnost je hloupost a neexistuje. Všechno je konečné i prostor ve
kterém je hmotný svět a všechno se to pohybuje v Bohu. Bůh nestvoří něco, co nemůže sám
kontrolovat - nekonečný vesmír se nedá kontrolovat, jenže Bůh má vše pod kontrolou. Tak jak
vytvořil první hvězdu, pak také vytvořil poslední hvězdu. Vesmír je tedy obrovský s přesným
počtem hvězd a planet s omezeným prostorem, s počátečním časem a konečným časem, je tedy
konečný. Má počátek a bude mít i svůj konec. Má své hranice. To vše se dá vysledovat z
Božího slova, pokud je člověk veden Duchem svatým. A toto je jen jedna ze zjevených pravd z
Božího slova. Ďábel to vše překrucuje. Když tedy vydávají bezbožní lidé jakékoli úvahy o
světě, pak jsou jen úvahami inspirovanými démony a padlými anděly, není to Boží zjevení. To
platí o UFO, o různých teoriích o mimozemšťanech, o vzniku světa, o datech - házejí se
miliony a miliardy let o vzniku světa atd. Lidé, kteří nechodí v Duchu svatém tomu naslouchají
a považují to za něco a není na tom ani kousek pravdy.
Ďábel jde tak daleko, že je schopen oklamat i věřící lidi. Jeden vedoucí skupinky křesťanského
společenství věřících na Severní Moravě po létech svého křesťanství začal vážně tvrdit, že
země je placatá. Nakonec ho museli starší odvolat z funkce. Duch lži podvede každého, kdo si
nedá pozor.
Jsou popírači existence duchovního světa, jsou popírači existence Boha, nebe i pekla.
Podvedení lidé jsou schopni popírat i důkazy o přistání lidí na Měsíci. V poslední době jsou
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popírači existence koronaviru. Satan je ve vynalézavosti konspiračních teorií expert, protože je
otcem lži.
Když před dvěma léty začal covid-19, pak jsem se ptal Pána, co se stalo. Po modlitbách mi Pán
dal odpověď, že satan zneužil poznání, které má o virových nemocech a rozšířil tuto nemoc po
celém světě. Je úplně jedno, jestli k tomu použil lidi v USA nebo v Číně, jestli k tomu použil
netopýry nebo to vymysleli v laboratoři jako biologickou zbraň. Je to prostě satanem vedený
útok na lidstvo pomocí bezbožných lidí. Detaily mi Pán neřekl a jsou naprosto nepodstatné.
Také mi Pán řekl, že nemáme spoléhat na vakcíny, ale na Něj, že vakcíny nás neochrání.
Řekl mi také, že nemocní mají dodržovat přísnou karanténu. Toto všechno jsem publikoval od
začátku této tzv. pandemie, ale někteří i věřící lidé to nechtěli slyšel a mnozí kvůli tomu odešli i
z církve a nejen u nás, ale i na Slovensku. Znám případ i ze Slovenka, kdy dlouholetý přítel,
bratr a starší sboru rezignoval, kvůli neshodám o očkování proti covid-19.
1 Janův 2:18 Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní
vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.
19 Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi,
aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi.
Bitva ještě neskončila, takže je předčasné mluvit, že po bitvě je každý generál.
Neustále každý den se předávají lidem od satanových lidí falešné zprávy o coronaviru. Ďábel
využívá neznalosti lidí v této oblasti a vytváří falešné teorie o čipech ve vakcínách, o
celosvětovém vyhlazování lidstva atd. V Bibli nic takového nečtu a to, co mám vědět, mi Pán
zjeví, pokud to bude důležité. O cejchování lidí se píše ve Zjevení Jana, ale nevztahuje se to na
současné vakcíny.
Lidé vůbec nevěří Božímu slovu, že Bůh to má pod svoji kontrolou, že On rozhoduje kolik
bude lidí na světě a kdy ukončí tento svět. Místo toho aby studovali Boží slovo, co říká Bůh o
konci světa, tak věří bezbožným ďábelským lidem, kteří rozšiřují hloupé nepravdivé zprávy.
Svět se bude vyvíjet podle Božího plánu, ne podle satanova plánu. Ať už to každý jednou
pochopí. Ďábel stále straší lidi novými mutacemi atd. Každý se musí rozhodnout, komu bude
věřit. Jestli Pánu Ježíši Kristu, Božímu slovu a Duchu svatému, nebo tzv. "zaručeným"
zprávám od bezbožných zvrácených lidí, kteří nemají ani potuchy o životě a smrti a o věčnosti.
Jen plácají své domněnky a výmysly, které jim nadiktovaly duchovní mocnosti zla.
Každá myšlenka má "ducha". Žádná myšlenka nevznikne z hmoty. Lidé dostávají zprávy ze
dvou zdrojů. Buď z nebe od Ježíše Krista skrze Ducha svatého nebo poslouchají hloupý a
zvrácený svět a lživé myšlenky tohoto světa od ďábla, padlých andělů a démonů.
Podle toho se v nich buduje jejich důvěra v nějakou teorii. Pravdu má jedině Ježíš Kristus
Nazaretský. On je ta cesta, pravda a život. Když dostanu ze světa nějakou "zaručenou" teorii o
koronaviru, o tom, co se tím sleduje atd., pak se zajímám, kdo to napsal. Je ten člověk
Bohabojný, je věřící v Pána Ježíše Krista, je to člověk, který prošel křtem ve vodě a v Duchu
svatém? Nebo je to jen jeden z mnoha bezbožných ďábelských teoretiků a filosofů?
Zprávy od těchto lidí jsou ve většině případů satanovými podvrhy. Pak tu jsou seriózní lékaři a
vědci, kteří mají určité poznání o virových nemocech, ale ti se nedostanou k rozhodování o
opatřeních proti šíření nemoci. Ale ani tito seriózní lékaři nemají poznání, jaké mají ti, kteří
chodí v Duchu svatém.
1 Korintským 2:14 Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu
bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.
15 Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně
posouzen.
16 Vždyť `kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat?´ My však mysl Kristovu máme.
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Boží slovo má vždycky pravdu a lidé, kteří chodí v Duchu svatém jsou blíže pravdy než všichni
vědci, filosofové, učenci tohoto světa. Lidé ze světa nemají Ducha Božího, proto nemohou mít
pravdu. Velmi často se mýlí.
Jestliže máme mysl Kristovu, pak můžeme posoudit i různé konspirační teorie.
Pokud nám Duch svatý nedosvědčí v našem nitru, že nějaké "teorie" jsou pravdivé a ověřené,
pak je nesmíme přijímat ani rozšiřovat. Jinak se stáváme hlasateli falešných zpráv a
nebiblických učení. Za to nás Bůh bude soudit.
My máme hlásat ověřené pravdivé zprávy, které jsou zapsány v Božím slově.
Pán mi také řekl, že lidé se odklonili od pravdy Božího slova a dali se na prázdné řeči.
Proto je bude soudit za každé plané slovo, jež vysloví.
Všichni věřící se potřebují znovu vrátil v pokoře k Pánu Ježíši Kristu a musí obnovit i vztah s
Duchem svatým. Pak už nebudeme zmítání různými názory.
Bůh proto ustanovil svoji církev a dal do ní své dary
Efezským 4:12 aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla,
13 až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého
lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.
14 Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu.
Bůh to dal proto, aby své vyvolené ochránil od lidské falše, chytráctví a lstivého svádění k
bludu.
A sváděním k bludu jsou i Biblicky a Duchem svatým neověřené konspirační teorie.
Jako věřící si musíme vybrat. Buď budeme poslouchat svět a bezbožné démonské lidi nebo
budeme poslouchat Ducha svatého a Boží služebníky - učedníky Ježíše Krista jako je např.
Torben Sondergaard a mnoho dalších, které Bůh potvrzuje svými skutky. Ti se nezabývají,
jestli jsou ve vakcínách nějací nano roboti, čipy atd. Nemají čas na blbosti a věnují se záchraně
lidí pro věčný život.
Neutrácejme čas nesmyslným hloubáním a filosofováním tohoto bezbožného a zvráceného
světa. Naším úkolem je lidem říkat pravdivě evangelium Ježíše Krista a zachraňovat je z
hořícího ohně a ne se zabývat, jestli jsou ve vakcínách nějaké čipy.
Když si nedáme pozor, pak budeme neustále hloubat nad různými teoriemi a filosofickými
úvahami, mimrat se ve vědecko-fantastických úvahách. Kdysi jsem četl nějaké knihy, než jsem
se obrátil k Pánu Ježíši Kristu. Hloupé úvahy o rostoucích hlavách a malých tělech, že mozek
bude stále větší atd. Pak tu máme fantasty, kteří vykreslují mimozemšťany s velikými hlavami
a útlými těly- jak jinak. "Správný mimozemšťan" musí vypadat divně, ale s neskutečnou
inteligencí s nadpřirozenými telepatickými schopnostmi atd. Jak může někdo vůbec takovým
hloupostem věřit? Propadají tomu i věřící. Čtou knihy o sněžných mužích (Jety), o Lochnesce,
příšerách a vesmírných kosmonautech. Mimrají se v nesmyslech a filosofiích.
Co říká Boží slovo na toto téma?
Pavel řekl, že před naším uvěřením jsme byli otroky duchovních sil zla a vesmírných mocí.
Byli jsme ovládáni démony a jejich zvrácenými učeními.
Galatským 4:3 Tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky vesmírných mocí.
Koloským 2:8 Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním,
založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
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Už v době apoštola Pavla byli ďábelští lidé, kteří odváděli učedníky od Ježíše Krista
filosofováním.
Prázdné a klamné filosofování založené na lidských bájích a vesmírných mocnostech jsou i
úvahy o UFO, konspirační teorie o konci světa atd.
Náš život musí být závislý na Ježíši Kristu, Duchu svatém a na pravdě Božího slova.
Boží slovo nás stále vyzývá, abychom se nedali strhnou všelijakými cizími naukami (Žid.
13:9,) dále nenechat se oklamat o čase příchodu Ježíše Krista (2.Tes. 2.3).
Je toho mnohem více, čím mohou být věřící oklamáni.
Pán nám dal Ducha svatého - ducha pravdy, aby nás uvedl do veškeré pravdy.
Naše poznání je jen částečné a není naším úkolem posuzovat každou myšlenku a každou úvahu
ze světa. Je třeba dobře zvažovat, do čeho máme vynaložit svůj čas i prostředky.
Vedení v Duchu svatém je jediná obrana proti všem přicházejícím dezinformacím,
polopravdám a lžím přicházejícím z tohoto bezbožného a zvráceného světa.
Římanům 12:2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli,
abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Přeji vám Boží pokoj, milost a vedení v Duchu svatém, abyste pochopili, co je Bohu milé,
pravdivé a co je Jeho vůle.
Karel Jureček

