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Po přečtení příspěvku Witnesse ohledně darů, ať vně či uvnitř sboru příp na sjezdech (ve skutečnosti
jinam), jsem si to všechno sesumíroval, a vzhledem k tomu, co vím o tom, co JSOU anebo NEJSOU
peníze (cenné kovy versus fiat měny potažmo [v dnešní době] UŽ i elektronické "peníze"), a co vím o
tomto světě (césar) od našeho Krále Ježíše Krista, a co vlastně řekl, že se stane a co máme/nemáme
dělat, tak mám(e) opravdu s čím srovnávat. Kromě jiného HLAVNĚ řekl "co je césarovo, dejte césarovi"
a já proti tomu nemám ani "ň" ... 100% souhlas. Víme, že peníze anebo "peníze" jsou dluh (Řím. 4:4;
PNS), že? Jak to tedy rozklíčovat? Naše výplaty či jiné peníze jsou "osekány" o to, co patří césarovi [v
každém státě více či  méně], a "zbytek" už je náš. Opravdu? Ano i ne. V tom je ten skrytý háček!
Všechno patří Bohu (celá Země, všechno...), samozřejmě teď to patří Kristu, ale jinak samozřejmě furt
Bohu. Kurňik šopa, jak to z těch lidí dostat?! César nejsem, tož co s tím... Tak se postavím na místo
Boha  a  zaonačím  to  tak,  jakože  já  jsem  ten  zástupce  Boha  na  Zemi.  Já  jsem  sice  zástupce
právoplatného zástupce [zprostředkovatele a vykupitele], docela mi to připomíná dnešní firmy a jejich
členění, ale to není podstatné. Ať mi potom někdo dokáže úmysl. A když lidi na to díky Bohu přijdou, tak
je "uklidníme" [manipulace, nátlak apod.] anebo vyloučíme a pomluvíme, a když se budou bránit, tak
budeme mluvit lidem PRAVDU, ale takovým způsobem, že to nebude uchopitelné a prokazatelné. Lidi,
nepřipomíná vám to něco? Apoštol Pavel  o tom hovoří  "ale byli  jste takoví...",  jenže ONI ze světa
nevyšli, ale zůstali v něm a jen si to "trochu" upravili. Já říkám a nejsem sám, a určitě se mnou budete
souhlasit, že daří-li se někomu anebo něčemu v tomto světě, tak NĚCO není v pořádku. Já jsem dříve
hledal jistoty a zázemí v tomto světě (schválení světa) a v konečném důsledku jsem se cítil prázdný a
unavený, jakoby vyhořelý - i díky organizaci SJ a jejím přisluhovačům [nakonec] úplně vyčerpaný. Otec
povzbuzuje a pozvedá z prachu, a dává pocit, že jsem NĚKDO, že jsem milován, bez ohledu na moji
povahu. Avšak tento svět vysává, lže, manipuluje, kritizuje a sráží, jak řekl Syn "jste ze svého otce, z
ďábla, ten nikdy nestál v pravdě, lže, protože je to jeho povahový rys a vy děláte totéž" (cituji vlastními
slovy). Tak kam by jste zařadili organizaci SJ? Já osobně mezi Velký Babylón"...
... a tak "vyjděte z něj můj lide, aby vás nepostihla část z jeho ran".
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