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Poslední doba.   
 
2 Timoteovi 3:1  Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. 
2  Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat 
rodiče, budou nevděční, bezbožní, 
3  bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, 
4  zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, 
5  budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. 
6  Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané 
rozličnými touhami, 
7  které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. 
8  Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to 
lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali. 
9  Ale s jejich úspěchy už je konec. Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná jako oněch dvou. 
 
Poslední doba se bude vyznačovat morálním a duchovním úpadkem. Rozmůže se falešné 
náboženství.  
 
Matouš 24:37  Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: 
38  Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do 
korábu, 
39  a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka. 
40  Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. 
41  Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. 
42  Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. 
43  Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a 
zabránil by mu vloupat se do domu. 
44  Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. 
45  Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který 
služebník je věrný a rozumný? 
46  Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. 
 
Kdy přijde Pán na zemi, nevíme. Pán upozorňuje, že máme být připraveni. 
Pánův příchod ukončí období církví.  
Příchod Pána Ježíše se přiblížil. Satan dělá všechno pro to, aby věřící vrátil zpět do bezbožného 
života, aby ztratili víru a odmítli následovat Ježíše Krista. Ďábel se nikdy nedoví, kdy přijde 
Pán. Hřích se na zemi velmi rozmáná.  
Musíš se rozhodnout, ke které církvi chceš patřit. Jsou jen dvě církve. Falešná církev a pravá 
spravedlivá církev – Kristova církev.  
Přicházejí těžké roky pro evropské křesťany. Homosexuálové dosahují taková práva jako 
manželské heterosexuální páry. V Evropě připravují zákon, aby si lidé mohli vybrat pohlaví, ne 
podle toho, jak se kdo narodil. Rodiče nebudou muset určovat do rodného listu, jaké má dítě 
pohlaví, že prý si určí sám své pohlaví v 18ti letech – jestli chce být mužem nebo ženou.  
V blízké budoucnosti chtějí prosadit takový zákon, aby církev nemohla homosexuály označit za 
hříšníky.  
 
Soustřeď se na Ducha svatého, aby tě přivedl k Boží pravdě. Musíme mít osobní společenství 
s Ním. Přichází nebezpečné období.  
Skutečná církev je složena z věrných věřících, kteří vstupují do Boží přítomnosti a respektují 
Boží slovo.  
Přichází noc. Dnes ještě můžeme kázat evangelium. Je tu den spasení a ospravedlnění. Tento 
čas bude nahrazen úplnou tmou (duchovní tmou). V té době už nikdo nebude moci vést lidi 
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k Ježíši Kristu. Hříšný zůstane ve hříchu a spravedlivý zůstane ve spravedlnosti. Ze zlých lidí 
se nestanou dobří. A dobří, kteří si udrží vztah s Pánem, nebudou zlí. 
Bude to přechodné období, ve kterém nebude možné kázat evangelium.  To, co nabereš teď, to 
ti zůstane v této duchovní noci.  
Čas se naplnil. Už jsme na konci tohoto období před příchodem Ježíše Krista. Dnes už 
nemůžeme přemýšlet tak, jak před 10 lety. Musíme naplňovat dokonalou Boží vůli. Modlete se 
a dávejte pozor. Bude stále markantnější rozdíl mezi těmi, kteří opravu věří a mezi těmi, kteří 
říkají, že věří, ale svými skutky to popírají. 
Pán nečekaně přijde. Podřizuj se Božímu slovu každý den. Buduj církev a místní sbor.  
Nedovol, aby tě oklamali. Svoboda je iluze tady na zemi. Kdo si myslí, že na zemi je svoboda, 
tak neví, kde žije. Jediné svobodné místo jsou nebesa. 
I když přijmeš Ježíše Krista, tak ani potom nejsi úplně svobodný. Svoboda se zvyšuje vztahem 
s Ježíšem Kristem. Jaký máš vztah, takovou máš svobodu.  
Boží andělé jsou svobodnější. My jsme podřízeni gravitaci, tělesnému životu. Nejsi osvobozen 
od všech pozemských závislostí.  
 
Křesťanství v Evropě se nedokáže vysvobodit od historických hříchů katolické církve.  
Lidé ze světa míchají katolické náboženství se všemi ostatními věřícími, vše to chtějí dát do 
jedné skupiny. Náboženský synkretismus je past pro věřící. 
Snaží se z kultury vytrhnout židovsko-křesťanské zjevení.  Satan útočí na Boží práci. 
Jsou dvě oblasti, na které útočí 

1. Oblast evangelia 
2. Oblast sionismu.   

 
Mnohým lidem v Evropě brání předsudky, aby přijímali evangelium a křesťanství. Velmi silně 
se budují předsudky proti evangeliu a křesťanství.  
Reprezantanti moci si zprotiví křesťanství. Budou chtít obnovit Babylonský systém. 
Nimrodovy myšlenky o jedné říši, jedné řeči a jednom super státu se stále obživují a v historii 
byly stále pokusy tento systém uvést do světa. (Alexandr Veliký, v neposlední řada Hitler, 
který chtěl velký národ, jednu řeč, jednu říši. Tento zločinec se oháněl Bohem a na opasky 
svých vojáků nechal napsat „Gott mit uns“ - „Bůh s námi“.  Všichni byli ovlivněni 
Babylonským duchem a Nimrodovým učením). 
Pán nás povede k vítězství a nedovolí větší zkoušky, které bychom nesnesli.  
Média nechtějí dovolit, aby se dostalo do popředí židovsko-křesťanské zjevení.  
 
Duchovní lidé se musí modlit, aby všechno působilo ve tvém životě k dobrému.  
Buď úspěšný v boji a používej duchovní zbraně ve jménu Ježíše Krista. 
 
Obnovuje se činnost ducha antikrista. Falešná náboženství a okultismus se stávají aktivnější.  
Bude docházet k falešným zjevením na zemi, která budou podporovat falešná náboženství. 
Chtějí strhnout lidi do propasti.  Veškerá náboženství jsou vzpourou proti Bohu.   
Bude se rozšiřovat okultismus, čarování, manipulace, sexuální perverze.  
Vznikne velký odpor proti pravému křesťanství. Lidé nesnesou pravdu evangelia, protože 
budou vyhledávat více rozkoš než Boha.  
 
Jedinou obranou proti zlému budou křesťané naplnění Duchem svatým. Kdo nepřijme naplnění 
Duchem svatým, tak v této době neobstojí a odpadne od víry.  
 
V té době budou bojovat etnika proti etniku – národ proti národu. Na mnoha místech bude hlad 
a zemětřesení.  Lidé budou nenávidět křesťany pro Ježíšovo jméno. 
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Matouš 24:7  Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a 
zemětřesení na mnoha místech. 
8  Ale to vše bude teprve začátek bolestí. 
9  Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé 
jméno. 
10  A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; 
11  povstanou lživí proroci a mnohé svedou 
12  a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. 
13  Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 
 
Lidé se budou navzájem zrazovat. To jsou všichni lidé, kteří přísahají věrnost a pak zradí (např. 
svému životnímu partnerovi). Zrádci nevejdou do Božího království.  
 
Musíš budovat víru v Duchu svatém.  Bůh tě chce požehnat svými dary a svojí mocí.  
I ty se můžeš modlit za nemocné a máš vymítat démony.  
 
Filipským 4:19  Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v 
Kristu Ježíši. 
20  Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen. 
 
Neobdivuj bohaté lidi v tomto světě. Pokud nemají Krista, tak to jsou největší chudáci na světě. 
Ježíš řekl, že i kdyby se ti na světě podařilo získat všechno, nic před Bohem nejsi, pokud jsi 
nezachránil svůj život.  
 
Matouš 16:26  Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač 
získá člověk svůj život zpět? 
 
Když ti Bůh chce dát všechno podle svého bohatství, pak nesmíš se bát, že ti něco bude 
v životě chybět.  
 
Nic nezískáš, pokud nebudeš mít víru.  Musíš zaujmout aktivní postoj vůči svému tělu i vůči 
nemoci i vůči démonům. Nemůžeš čekat, že se problémy vyřeší samy.  
Je falešné charismatické učení, že už všechno máš a že už nemusíš nic dělat. To není pravda. 
Máš veškeré zaslíbení od Pána, ale realizace je velký boj mezi pravdou a lží, boj s mocnostmi 
zla.  Boj proti hříchu, boj proti tělesným žádostem. Bez tvého úsilí a námahy nic nezískáš. 
 
Jakubův 4:7  Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a 
přiblíží se k vám. 
 
1 Petrův 5:6  Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 
7  Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží. 
8  Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by 
pohltil. 
9  Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž 
utrpením jako vy. 
10  A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás 
obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 
11  Jemu náleží panství na věky věků! Amen. 
 
Jaké jsou postupy tvého boje víry. Bez boje víry nebudeš mít nic. Jenom přežíváním a čekáním, 
se nic nestane.  
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- podřídit se a pokořit před Bohem. Musíš se vydat celým srdcem a celou svoji duší Ježíši 
Kristu. Muší rovněž předat své tělo Duchu svatému, aby ho naplnil, aby se stalo chrámem 
Ducha svatého.   
- Bůh tě povýší v ustanovený čas. Nesnaž se vyniknout za každou cenu, netlač na Pána, aby tě 
zviditelnil. On ví, kdy budeš připraven, aby tě mohl použít jako svůj nástroj. Když se 
zviditelníš sám, bez Božího vystrojení a pomazání, pak vystupuješ jako falešný svědek. Není 
důležitý ten, kdo se doporučuje, ale ten, koho doporučuje Pán.  
- starosti vložte na Ježíše Krista. To neznamená, že nebudeš nic řešit, že nebudeš pracovat, ale 
nedovolíš, aby tě starosti pohltily a trápily. Starosti jsou jak trní, které vytvářejí malomyslnost a 
podkopávají víru. Když se bojíš a strachuješ, pak nevěříš Bohu a zarmucuješ Pána, jako kdyby 
On nebyl schopen ti pomoci. 
- buďte střízliví, buďte bdělí. Ďábel se nikdy nevzdal myšlenky, že by tě mohl během tvého 
života strhnout zpátky do světa, oddělit tě od Ježíše Krista a uvrhnout tě znovu do starých 
hříchů.  Obchází jako řvoucí lev za jediným účelem, aby tě zničil, uvalil na tebe nemoc, 
zastavil tvoji víru.  
- vzepřete se mu. Nestačí si jen stěžovat, že tě zlo, i ďábel obtěžuje. Musíš se aktivně vzpírat 
zlému a nenechat ho mluvit do tvého života. Nenechej ďábla, aby na tebe plival a znečisťoval 
tě. Vyžeň ho ven. Pokud nebudeš bojovat proti zlu, pak tě bude zlo stále ovládat a obtěžovat.  
Odděl se od zlých lidí, kteří urážejí, mluví sprostě, mluví sprosté vtipy, mají nečistý jazyk. Je 
v nich zloba a nenávist. Je jedno, jestli je to tvoje matka, otec, bratr, nebo sestra. Pokud se takto 
chová, pak nejsi povinen se s těmito lidmi stýkat. Musíš se zbavit ducha zbabělosti.  Nebojuješ 
proti lidem, ale proti démonům a zlu, které je v těchto lidech. Výsledkem bude, že ďábel od 
tebe uteče.  
- Ježíš Kristus tě po krátkém utrpení postaví na pevný základ a nedovolí, aby na tvůj život 
přišla větší zkouška, kterou bys nemohl snést. On tě obnoví, utvrdí ve víře a posílí. 
 
Duch svatý je ta osoba, která tě dovede až do věčnosti. Nesmíš se Ho nikdy zříci a musíš se 
k Němu chovat vždycky tak, abys ho nezarmoutil, neurazil. Jinak nebudeš mít žádnou sílu 
překonat tuto poslední dobu.  
 
KJ. 
 
 
 
 
 


