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Život si musíš vybojovat dobrým bojem víry
Konzumní společnost je zaměřena na spotřebu a životní úroveň. Lidé zpohodlněli. Stalo se jim
to, co je napsáno v Písmu.
Žalmy 53:2 Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Porušeni jsou, a ohavnou páší nepravost;
není, kdo by činil dobré.
Ekum. překlad
Bloud si v srdci říká: "Bůh tu není." Všichni kazí a bezprávně kdeco zohavují, nikdo nic
dobrého neudělá.
3 Bůh na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.
4 Odpadli však všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo.
5 Což nevědí ti, kdo páchají ničemnosti, kdo jedí můj lid, jako by jedli chleba, ti, kdo Boha
nevzývají,
6 že se jednou třást budou strachem, strachem, jaký ještě nebyl? Kosti toho, kdo tě oblehl, Bůh
rozmetá, zahanbíš je, protože je Bůh zavrhl.
Lidé se odcizili od živého Boha, dívají se jen na svůj prospěch a prosperitu. Při nečinnosti se
rozvíjí hřích. Zlenivěli. Zahálka a lenost vede ke hříchu. Lidé tloustnou fyzicky i duševně. Jsou
přesyceni všeho a vymýšlejí zlé věci a hlavně také, jak by se zabavili. Dávají si inspirace typu:
"kudy z nudy".
Po válce měli lidé v rozbité Evropě motivaci budovat zemi. Chtěli se zvednout ze svého
nízkého stavu. Dneska lidé chtějí, aby byly na všechno "dávky". A tito změkčilí politici se to
snaží zajistit.
Pád Sodomy způsobila pýcha života, sytost chleba, nadbytek, sebejistý klid.
Ezechiel 16:49 Hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy; pýcha, sytost chleba a sebejistý
klid, který měla i se svými dcerami. Ale ruku utištěného ubožáka neposilovala.
Přesyceným lidem se těžko vysvětluje hlad.
Tento konzumní způsob života vede do pekla. Nečinnost, zahálka, lenost tě může ukolébat,
přestaneš být vděčný Bohu za Jeho dary, přestaneš se dotazovat na Jeho vůli a odpadneš od
víry a vrátíš se do světa.
Ježíš nepřišel na svět, aby nám splnil naše přání jako nějaký "Džin z lahve".
Protože je v Novém zákoně spoustu zázraků a divů, které Pán učinil, tak si mnozí myslí, že
hlavním úkolem křesťanství je dosáhnout na zemi šťastný život s vysokou životní úrovní,
dosáhnout uzdravení těla, dosáhnout prosperity, aby pak už nemuseli nic dělat.
Ale Ježíš řekl, že kdo miluje svůj život v tomto světě, ztratí jej.
Jan 12:25 Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej
pro život věčný.
Když se soustředíš jen na to, aby ses měl dobře, staneš se otrokem světa, věcí, jídla a pití,
zábavy - televize, internetu, světské kultury. Koupíš si tu největší televizi, abys viděl ty
"skvělé" záběry v nadživotní velikosti.
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Dostal jsem od Pána toto slovo:
"Satan očarovat mnoho věřících. Nechodí s Duchem svatým. Své plány vydávají za Boží vůli.
Naplňují pouze své zájmy a touhy. Nechtějí se namáhat a překonávat odpor toho zlého.
Nechtějí bojovat boj víry. Otupěli a mnozí se vracejí do světa i s jeho žádostmi."
Satan vložil do srdcí lidí touhu po "užívání si". Toto je hlavní téma dnešní doby - hédonismus
(potěšení, slast). Hlavně si to užijte, to vám přejí vaši známí. Konzumujte, cestujte, jezte a pijte,
protože to je to "štěstí", které na zemi máš mít.
Tělesný a konzumní život tě vyvádí ven z Božího království.
Bůh si samozřejmě přeje, aby se ti ve všem dobře dařilo. Jak tvému tělu, tak tvé duši i duchu,
ale nezapomínej, kdo ti to všechno dal. Také bys měl vědět, že to není smysl života, "žít jako
prase v žitě".
Problém většiny lidí je to, že když dosáhnou toho, co si umanuli, pak přestanou být vděčni
Bohu a začnou vyvyšovat sami sebe, své úspěchy, své tzv. "požehnání". Všechno se pak točí
kolem domu, auta, cestování - užívání si.
Pavel apoštol vysvětlil, proč lidé odpadají od Boha a proč zahynou.
Římanům 1:21 Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž
jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
22 Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
23 zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i
ptáků a čtvernožců a plazů.
24 Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní
těla;
25 vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli - on budiž veleben
na věky! Amen.
I v době Ježíšově byli bohatí lidé, kteří pohrdali Ježíšem a vysmívali se mu.
Ježíš vyučoval, že máme být věrní v malém a pak budeme věrní i ve velkém.
Na zemi je testován každý člověk, komu bude sloužit a koho bude nenávidět.
Lukáš 16:10 Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci
nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.
11 Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé
bohatství?
12 Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří?
13 Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého
milovat, k jednomu se přidá, druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku."
14 Toto slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se mu.
15 Řekl jim: "Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé
cení vysoko, je před Bohem ohavnost.
Ti, kdo milovali peníze a blahobyt, se Ježíši posmívali. Říkali: "Co nám chce ten člověk dát,
vždyť my máme všechno, na co si vzpomeneme."
Musíš pochopit, že ne všichni, kterým mluvíš o Ježíši Kristu přijmou tvé svědectví a tvé slovo.
Budeš jim říkat, jak tě Bůh vyslyšel a přidal ti např. prostředky na koupi nějaké věci a oni se
budou smát, protože si to mohou koupit i bez modlitby.
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Buď moudrý a věnuj svůj čas i prostředky těm, kteří o to stojí a jsou vděčni. Nezabývej se
pyšnými a sebejistými lidmi. Už mají své potěšení tady na zemi. Do věčnosti si z toho, co
nashromáždili, nic nevezmou.
Z čeho se máš ty radovat a co je náplní tvého života?
Římanům 14:17 Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti,
pokoji a radosti z Ducha svatého.
18 Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží.
19 A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.
Žij ve spravedlnosti, v pokoji a v radosti z Boží přítomnosti - Ducha svatého, který je s tebou.
Pavel vyzývá Timotea, aby pracoval s mocí Boží a nespoléhal na svoji chytrost a schopnosti.
Nejde o to, co všechno víš, ale co opravdu dokážeš skrze víru.
1 Korintským 4:19 ale přijdu k vám brzy, bude-li Pán chtít, a učiním si úsudek o těch
domýšlivcích ne podle toho, co mluví, ale podle toho, co dokážou.
1 Korintským 4:20 Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.
Pavel Apoštol píše Timoteovi, o co má usilovat v životě.
Varuje ho před touhou být bohatým v tomto světě.
1 Timoteovi 6:10 Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé
zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.
Tvým úkolem není být nejbohatší člověk na světě. Pro peníze hodně lidí odpadlo a způsobilo si
mnoho trápení.
1.Tim 6
11 Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku,
trpělivost, mírnost.
12 Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses
přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.
13 Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví
svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem,
14 abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
Vyhýbej se touze být bohatý v tomto světě a usiluj o
- spravedlnost,
- zbožnost
- víru,
- lásku,
- trpělivost,
- mírnost.
Toto jsou vlastnosti, které ti zůstanou i po vzkříšení a jdou s tebou do Božího království.
- bojuj dobrý boj víry, nenech se otupit nevěrou.
- nestyď se vydávat svědectví o svém Pánu Ježíši Kristu
- plň své poslání, až do příchodu Pána Ježíše Krista.
Život má smysl tehdy, když dosáhneme cíle - spasení duší. Jestliže ztratíme věčný život, pak
všechny naše snahy a námaha na zemi byla zbytečná.
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Musíš si vybojovat svůj život a nespoléhej na druhé, že oni tě zachrání.
Pavel hovoří ve 2. Tim. 4, že pokud se člověk dá na vojnu, pak se nezaplétá do záležitostí
obyčejného života a chce obstát před tím, kdo mu velí.
Závodit se musí podle pravidel a jestli chceš mít úrodu, musíš předtím tvrdě pracovat.
A právě dnešní doba vede lidi do konzumu a nicnedělání. Nebuď pijavicí přisátou na systému
nebo na nějakém člověku, ale buď "plodným" člověkem, který dělá radost svému Pánu.
Karel Jureček

