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Je hnutí "Poslední reformace" z Boha, nebo od Zlého?  
 
V posledních několika letech vzbudilo rozruch ve stávajících církvích hnutí "Poslední 

reformace"  "The Last Reformation", kterou založil Torben Søndergaard z Dánska. Od roku 

2011 se počet učedníků rozšířil po celém světě a stále přibývají noví učedníci i v těchto dnech.    

Toto hnutí vyvolalo různé dohady v církvích, zda je celé hnutí z Boha nebo od satana.   

Pro správné posouzení je potřeba seznámit se s učením a skutky, které toto hnutí představuje. 

Kdo si nezaujatě zhlédne film "Poslední reformace"  a přečte si knihu "Poslední reformace", 

nenajde zde rozpor z učením Bible.  

Ve filmu i v knize stejného názvu jsou uvedeny konkrétní příklady služby učedníků Poslední 

reformace, kteří provádějí tyto skutky:  

 

- zvěstují evangelium Ježíše Krista, vyučují Boží slovo, 

- vedou lidi k obrácení k Ježíši Kristu, pokání z hříchů a ke znovuzrození, 

- křtí nově obrácené ve vodě v Ježíšově jménu, 

- vedou nově obrácené ke křtu v Duchu svatém a přijetí duchovní darů,  

- uzdravují nemocné ve jménu Ježíše Krista, 

- vymítají démony z lidí ve jménu Ježíše Krista, 

- vyučují nově obrácené k učednictví podle Božího slova, aby získávali další učedníky pro  

  Ježíše Krista, 

- zakládají skupiny věřících - mini církve, které jsou soběstačné, nezávislé na státní  

  podpoře, ani na zavedených existujících náboženských společnostech.   

   

Naplňují tak Ježíšův příkaz: 

Matouš 28:19  Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i 

Ducha svatého 

20  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny 

až do skonání tohoto věku." 

 

Naplňují znaky pravých Božích služebníků, které jsou popsány v Bibli: 

Marek 16:16  Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. 

17  Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit 

novými jazyky; 

18  budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou 

vzkládat ruce a uzdraví je." 

19  Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. 

20  Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. 

   

Učedníci z Poslední reformace jsou vedeni k tomu, aby dělali to, co dělal Ježíš Kristus.  

Zvěstují Ježíše Krista jako jediného Spasitele světa, vedou lidi k obrácení a znovuzrození,  

uzdravují nemocné a vysvobozují lidi od démonů.  Pokud někdo naplňuje Boží vůli a nese 

ovoce Ducha svatého, pak nemůže sloužit satanu, ale slouží Bohu.  

 

Torben Søndergaard je "nové víno", které nemůže vstoupit do "starých měchů". Staré struktury 

nesnesou dynamické změny a sám Pán Ježíš Kristus prohlásil: 

Matouš 9:17  A mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče 

a měchy přijdou nazmar. Nové víno se dává do nových měchů, a tak se uchová obojí." 

 

Proč dráždí některé vedoucí církví a některé křesťany služba a učení Poslední reformace? 

1. Oddělili se od ostatních zavedených církví a nepotřebují je ke svému životu. Někteří vedoucí    

    zavedených církví nabyli dojmu, že jen "oni" jsou ti praví služebníci a že jen "jejich"  
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    zavedená struktura je ta správná. A pokud to neodpovídá jejich přesvědčení, pak posuzují   

    jiné služby za kacířství,  považují tuto službu, že je od satana.  

 

2. Někteří vedoucí církví mají strach z toho, že by se někteří pasívní křesťané v jejich  

    společenství mohli skutečně obrátit a znovuzrodit a mohli by opustit jejich tak pracně    

    vybudované společenství.  Přišli by o jistý příjem z desátků a příspěvků a ohrozilo by to  

    jejich finanční zabezpečení (kromě státem placených vedoucích). Pokud takto nějaký  

    vedoucí církve uvažuje, pak se bojí o své jisté peníze a  "musí" vytáhnout do boje proti  

    takovému hnutí jako je "Poslední reformace".   Proto musí zpochybnit službu Torbena  

    Søndergaarda. 

 

3. Žárlivost, zášť, závist a nepřejícnost. Tyto nízké pudy některých věřících vyvolávají nenávist   

    vůči všem úspěšnějším lidem než jsou oni sami.  To vždycky vedlo od počátku lidstva k    

    pronásledování všech Božích lidí, kteří byli vedeni Duchem Božím. Josef byl nenáviděn  

    svými vlastními bratry pro svá zjevení.  

    Genesis 37:5  Jednou měl Josef sen a pověděl jej svým bratrům; nenáviděli ho pak  ještě  

     více. 

    Ježíše nenáviděli náboženští lidé pro jeho skutky.   

    Jan 15:23  Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce. 

    24  Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale   

     oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce.  

     I Pilát pochopil, že Ježíše mu vydali tehdejší Židé ze zášti.  

     Marek 15:10  Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti. 

     11  Velekněží však podnítili zástup, ať jim raději propustí Barabáše. 

 

První apoštoly chtěli tehdejší duchovní představitelé Izraele zabít. 

Apoštolové vydávali svědectví před židovskou radou.  

Skutky apoštolské 5:32  My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal 

těm, kdo ho poslouchají." 

33  Když to velekněží slyšeli, rozlítili se a chtěli apoštoly zabít. 

34  Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid; 

poručil, aby je na chvíli vyvedli ven, 

35  a řekl: "Dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. 

36  Před nedávnem povstal Theudas a tvrdil, že je Vyvolený; přidalo se k němu asi čtyři sta 

mužů. Když byl zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic. 

37  Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid; také on zahynul a 

jeho stoupenci byli rozehnáni. 

38  Proto vám teď radím: Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z 

lidí, rozpadne se samo; 

39  pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit - nechcete přece bojovat proti Bohu." Dali 

mu za pravdu; 

40  zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je 

propustili.  

 

Jeden moudrý muž Gamaliel dal dobrou radu všem, kteří chtějí zasahovat do Božích plánů. 

I dnes je potřebné rozumně zvažovat a nebojovat proti lidem, kteří slouží Bohu na základě 

Božího povoláni i přesvědčení. Z příkladů z minulosti víme, že každý pokus vydávat svůj 

vlastní způsob služby Bohu, za jediné správné řešení, vedlo ke krveprolití. 

Jedni pronásledovali druhé. Představitelé katolického náboženství pronásledovali Martina 

Luthera a jeho učedníky, protože přišel s "reformací".  Evangelické náboženství pak 

odsuzovalo letniční hnutí a mluvilo o nich jako o nepravých služebnících. Letniční hnutí zase 

nesnáší "sbory víry", označované také jako "hnutí víry" a někteří říkali, že je to celé  
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"ze zdola" (tedy myšleno od ďábla). No a teď slyšíme, že někteří vedoucí z hnutí víry říkají, že  

 hnutí "Poslední reformace" je kacířství, že je nevěrohodné, sektářské atd.  

Na stránkách hnutí "Milost - církev víry" můžeme číst, ve článku "Last Reformation - bouře ve 

sklenici vody nebo vlk v rouše beránčím?" ,že za poslední reformací "vidí snahu satana, přes církví 

zklamané lidi, přes lidi různě frustrované a nenaplněné, oslabit církev".  

Takže toto hnutí Milost, vidí v poslední reformaci práci satana. Už název "Bouře ve sklenicí 

vody" naznačuje, jak pohrdají práci jiných služebníků, kteří jsou úspěšnější než oni sami.  

Dávají tak najevo, že považují "Poslední reformaci" za nicotnou a bezvýznamnou věc, která se 

dá přirovnat k "bouři ve sklenicí vody". Takovéto vyjádření může říci jen egoistický, 

soběstředný a nafouknutý člověk.  Je to projev zapáchající pýchou. Jinými slovy, všechno co se 

děje mimo toto  společenství "Milost"  je nicotné, malicherné, bezvýznamné, ale pozor na ty, 

kteří to dělají jinak!  Ještě před pár lety žádným hnutím toto hnutí "Milost" nebylo a teď už 

"mají jasno". Kdo není jako oni, je od Zlého.  

Ať si dají všichni domýšlivci a povýšení lidé pozor, aby je Pán nevzal za slovo a nestrčil je do 

"sklenice vody".  Možná si někteří věřící ani neuvědomují, že  

Bůh si může dělat CO CHCE, KDY CHCE, KDE CHCE A JAK CHCE. Protože je Bůh! 

Je všemohoucí a nikým neomezený a nikým nemanipulovatelný!  Sám Pán Ježíš Kristus 

prohlásil, když zabraňovali učedníkům v Boží práci: 

Lukáš 19:40  Odpověděl: "Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení." 

I kamení může Bůh použít k šíření evangelia Ježíše Krista. 

 

Jak je vidět, dějiny se opakují a je mnoho pomýlených věřících, kteří nemají schopnost 

rozlišovat co je z Boha a co je od ďábla. Jestliže někdo přisuzuje skutky, které činí hnutí 

Poslední reformace satanu, pak se musel satan zbláznit!  Přivádí lidi k pokání z hříchů, vede 

je k víře v Ježíše Krista, křtí nově obrácené ve vodě ve jméno Ježíše Krista, křtí nově obrácené 

v Duchu svatém, vymítá své vlastní démony z lidí, do kterých je předtím poslal a uzdravuje 

nemocné, na které předtím sám vložil nemoci a choroby. Ďábel je teď podle některých 

věřících asi ten nejlepší křesťan!?    

 

Zastřená mysl, neobjektivní hodnocení a předsudky mohou poškodit každou práci, kterou  

chce konat Duch svatý v těchto dnech. 

Je paradox, že z dřívějších některých pronásledovaných se stávají pronásledovatelé.  Místo 

toho, aby věřící měli radost, že se někdo z věřících křesťanů obětuje pro Boží království (i z 

možnými chybami a nedostatky)  a přináší lidem záchranu v Ježíši Kristu v moci Ducha 

svatého, tak se proti tomu bouří, vydávají své předsudky za Boží slovo a vůbec neposuzují 

skutky, které činí "Poslední reformace" podle Božího slova.  Takoví lidé, kteří kritizují práci 

Ducha svatého nemohou mít ani radost z úspěchu druhých služebníků. Spíše je to irituje a 

dráždí. Chtěli by mít Boží moc, ale nemají. Žárlí a závidí a nemohou s tím nic dělat. Tak aspoň 

"plivají nějaké jedovaté sliny".  Bez skutečných faktů, bez důkazů, jak řekl Ježíš Kristus - 

nenávidí mě bez příčiny.  (Jan 15,25). 

Nepřátelé reformace chtěli vždycky reformátory umlčet, (upálili - např. Jana Husa), nebo jít s 

nimi aspoň do kompromisu, když už je nemohli zničit, tak aspoň se "přihřát na úspěchu 

druhých".  A když ani to se jim nepodaří, pak vyhlašují tzv. "svaté boje".  

Podle Bible mají věřící všechno zkoumat podle Božího slova, ne jednostranně všechno nové 

odsuzovat a podsouvat tomu zlé záměry a dávat vyjádření, že je to práce satana.   

1 Tesalonickým 5:21  Všecko zkoumejte, dobrého se držte; 

 

Pokud se nechceš stát "posvátnou krávou" která všechno ví a všechno zná, pak zkoumej co se 

líbí Pánu (Ef. 5:10),  ne jen tobě.  

 

Vedoucí velkých církví se mohou dostat do sporu se samotným Bohem, když budou chtít 

potlačit začínající nové probuzení z Poslední reformace.  Když chce někdo zastavit probuzení, 
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které dává Bůh, pak se stává Božím nepřítelem. Chce "zabít sotva narozené dítě", protože 

nesouhlasí s jeho narozením, protože nebylo narozeno podle jejich představ. Jsou podobni 

Herodovi, který nechal vyvraždit novorozence do dvou let v Betlémě, když nemohl vypátrat 

narozeného Ježíše, kterého chtěl zabít. (Mat 2,1-18). Proč měl Herodes tak obrovskou nenávist 

vůči Ježíši? Dověděl se, že se narodil Ježíš a myslel si, že Ježíš převezme vládu v Jeruzalémě, 

jako král Židů. Matouš 2:3  Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; 

Z mocenských zájmů a ze strachu o své postavení proto nechal povraždit všechny chlapce  

do 2 let.     

Tak i mohou jednat někteří vedoucí velkých církví ze stejných pohnutek, z mocenských zájmů 

a ze strachu ze ztráty výlučného postavení, které mají v současné době. Bojí se o své postavení. 

Jsou stejní jako farizeové a zákoníci v tehdejším Jeruzalémě, kteří se báli o své dobře zavedené 

živobytí.  

Po vzkříšení Lazara dostali vedoucí tehdejšího "duchovenstva" panickou hrůzu z toho, že 

přijdou o své postavení a s tím i spojené výhody být vedoucími Božího lidu.  

Jan 11:47  Velekněží a farizeové svolali radu a řekli: "Co si počneme? Ten člověk činí 

mnohá znamení 

48  Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří, a přijdou Římané a zničí nám toto 

svaté místo i národ." 

 

Nešlo jim o národ, kdyby ano, byli by přece rádi, že někdo uzdravuje nemocné, vymítá démony 

z lidí a křísí mrtvé.  Šlo jim hlavně o vlastní prospěch a postavení ve společnosti.  

Zapomněli na to, že nejsou pány nad lidmi, jen správci Božího majetku. A když Bůh 

rozhodl, že svůj duchovní majetek bude spravovat jiným způsobem, nemohli se s tím smířit a 

usilovali o zabití začínajícího probuzení, které vedl Ježíš Kristus Nazaretský. Spojili se se 

světskou mocí a společně usilovali o zničení začínajícího nového probuzení, které začal Ježíš 

Kristus se svými učedníky.  Tak i teď vidíme, že se spojují různé náboženské hnutí od 

katolického náboženství až po letniční a registrované křesťanské sbory proti "úhlavnímu 

nepříteli Torbenovi Søndergaardovi". Vidí v něm nebezpečí, ohrožení ze ztráty své 

"důstojnosti" před veřejností.  

A říkají stejně: "Co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení. Musíme zakročit. Přece si 

nenecháme zničit naše staleté budování kostelů, různých chrámů a budov. Nemůžeme dopustit, 

aby lidé od nás odešli a dělali si co chtěli. My jsme tu přece od toho, abychom to celé vedli, 

máme na to různé státem uznané teologické školy a kdo nejde s námi je kacíř".    

Toto smýšlení mají ti, kteří používají své schopnosti, znalosti i duchovní dary ke svému 

obohacení a svému prospěchu. Chtějí vládnout nad lidmi, chtějí mít nad nimi moc a chtějí 

manipulovat s jejich životy.  Některým vedoucím současných církví vadí také to, že celé hnutí 

Poslední reformace nemají pod svojí kontrolou a nemají na této Boží práci žádný podíl.   

Dej si pozor člověče, abys nedopadl jako Herodes: 

Skutky apoštolské 12:23  A tu jej postihl anděl Páně za to, že si přivlastnil čest, patřící jen 

Bohu: zemřel rozežrán červy. 

 

Na základě posouzení podle Božího slova můžeme říci, že hnutí "Poslední reformace" v 

této době je z Boha a je vedeno Duchem svatým. Torben Søndergaard je učedník Ježíše 

Krista a Boží muž. Co bude dál ukáže ovoce. 

 

Matouš 7:16  Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? 

17  Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. 

18  Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. 

19  Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. 

20  A tak je poznáte po jejich ovoci. 

21  Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli 

mého Otce v nebesích. 
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Ovoce bude rozhodující pro posouzení každé služby Bohu. Gamaliel byl moudrý muž a 

tehdejší Židé dali na jeho radu. A to platí i dnes. 

Pokud toto hnutí "Poslední reformace" je z lidí, zanikne samo, pokud pochází z Boha, nebudete 

moci tyto lidi vyhubit - nechcete přece bojovat proti Bohu! 

Nebuď jako ten biblický osel, který veze Ježíše a možná si myslí, že je důležitější než Ježíš.  

Nebuď oslem, ale staň se spolupracovníkem Ježíše Krista, podle Jeho vůle. 

Čas ukáže, jaké skutky hnutí Poslední reformace přinese. Pokud jsi znovuzrozený křesťan, pak 

budeš mít radost z každé dobré práce pro Ježíše Krista. Pokud ti hnutí "Poslední reformace" 

dělá žaludeční problémy a jsi z toho "na nervy" a stavíš se do role "zachránce světa a bereš na 

sebe falešnou odpovědnost za spásu světa" - pak se obrať a čiň pokání ze své hořkosti, závisti, 

nenávisti, zášti a nepřejícnosti druhým a duchovní pýchy. Nech se osvobodit od těchto zlých 

vlastností a zlých duchovních sil, třeba některým osvědčeným učedníkem z Poslední reformace 

a budeš šťastný člověk.  

 

2 Timoteovi 2:19  Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis `Pán zná ty, kdo jsou jeho´ a 

`ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně´. 
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