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Co se děje se světem? 
 

Matouš 24:3  Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: 

"Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!" 

4  Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. 

5  Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat `já jsem Mesiáš´ a svedou mnohé. 

6  Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to 

ještě není konec. 

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. 

14  A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a 

teprve potom přijde konec. 

 

1. Budou války mezi národy, mezi různými etnickými skupinami. 

 

2. Bude pohyb v duchovním světě, mocnosti se začnou pohybovat. Démonizace lidí bude 

intenzivnější než před touto dobou. 

 

3. Ďábel pošle mnoho falešných proroků a učitelů, kteří budou odvádět lidi od Ježíše Krista.  

Budou se tvářit jako zbožní, ale budou zapírat Boží moc. 

 

4. Mnozí odpadnou od víry a budou se zrazovat. Nevěrní křesťané. Když uvidí, že by se museli  

přiznat ke Kristu a měli by z toho problémy, raději odejdou z církví. Jsou to zbabělí, změkčilí 

věřící, kteří jen tolerují víru v době klidu a účastní se i shromáždění věřících. Jakmile ucítí 

nebezpečí, že by pro víru měli být pronásledování, stáhnou se do soukromí.  

Ze zbabělosti, neúplného obrácení nebudou schopni mnozí ani svoji víru obhájit a aby si 

zachránili kůži, raději zradí ty, s kterými byli v úzkém společenství.  

 

Pokud nejsi ochoten se přiznat ke své víře v Ježíše Krista mezi nevěřícími, pak se ani Ježíš 

nepřizná k tobě před svým Otcem v nebi a svatými anděly. 

 

Matouš 10:28  A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který 

může duši i tělo zahubit v pekle. 

29  Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění 

vašeho Otce. 

30  U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. 

31  Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. 

32  Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; 

33  kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. 

34  Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. 

35  Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; 

36  a `nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina´. 

37  Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. 

38  Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. 
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39  Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. 

 

Abys tuto krizovou dobu překonal, musíš si vybudovat pevnou víru, která není založena na 

událostech ve světě. Neotřesou tebou pohromy, války ani krize ve světě, krize ve vládách. 

Lidé bez víry jsou vystrašení a zoufalí. Bojí se přicházející doby. 

 

Žalmy 53:3  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. 

 

Jestliže jsi odevzdal svůj život Pánu Ježíši a věříš, že fyzická smrt není to nejhorší, co tě může 

potkat, pak se nebojíš ničeho a nikoho.  

Náš život je duchovní a věčný život je pro ty, kteří žijí  s Bohem podle Jeho vůle. Lidé bez 

spasení žijí ve strachu a hrůze z toho, co přichází na celý svět.  

Lidé se bojí zakročit proti zlému, protože ten zlý stále vyhrožuje.  

Čím déle bude zlo na svobodě, tím více napáchá škody. Když se zlo nezastaví Boží mocí, bude 

dál ničit obyvatele země. Tady je potřeba, aby věřící lidé vymítali démony i padlé anděly i 

samotného satana ze svého života i ze své země.   

 

První období. Lidé před potopou světa. Nikdo z lidí nebyl schopen zakročit proti satanu a 

padlým andělům a rozmohla se zlovůle člověka. V každé chvíli byl výtvor lidské mysli jen zlý. 

Nechali zlo působit mezi sebou, až se celá země zvrhla. Nebylo co napravovat a proto Bůh  

smetl člověka ze zemského povrchu. Kdyby tehdy nežil Noe - muž spravedlivý a bohabojný, 

lidstvo by už neexistovalo. 

 

Genesis 6:5  I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho 

mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. 

6  Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. 

7  Řekl: "Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské 

ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil." 

8  Ale Noe našel u Hospodina milost. 

 

Druhé období - další generace lidí po Noemovi se z této potopy světa nepoučila a následovala 

vzbouřeného člověka Nimroda, který vzdoroval Bohu a odmítl splnit Boží vůli, která byla, aby 

se lidé rozešli po celém světě a naplnili zemi. Měli jednu řeč, byli jedním národem. 

 

Genesis 11:5  I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. 

6  Hospodin totiž řekl: "Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek 

jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. 

7  Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli." 

8  I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. 

9  Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a 

lid rozehnal po celé zemi. 

 

Rozdělení světa na národy, kmeny, rasy s vytýčenými hranicemi jejich území trvá až dodnes. 

Každý, kdo to chce změnit, je Bohem odstraněn ze světa. Jsou jen hlupáci, kteří se bouří proti 

Boží vůli. Padly všechny říše i jejich vůdci. Římská říše, Napoleón, Hitler a mnoho dalších i 

před nimi. V dnešní době dělá rozruch jeden další hlupák Putin, který bude brzo odstraněn ze 
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světa. Bůh má svůj plán a žádný člověk mu v realizaci Jeho plánu nezabrání. Na Izraeli Bůh 

zjevil svoji moc a sílu, ale ani Izrael nebyl schopen předat Boží zjevení celému světu.  

 

Třetí období  - Zjevení Ježíše Krista 

Toto období trvá až do dnes. Není to jen o Izraeli, ale o celém světě. Bůh se rozhodl dát 

možnost všem lidem na světě, aby se mohli zachránit před zatracením v hořícím jezeře vírou v 

Ježíše Krista. 

Toto období skončí druhým příchodem Pána Ježíše na zemi. 

 

Čtvrté období bude na 1000 let, vláda Ježíše Krista na zemi. Po těchto 1000 letech  bude 

ukončen celý dosavadní hmotný svět. Před Bohem zmizí nebe i země, všechny planety, celý 

vesmír se roztaví v žáru ohně. Bude srolován,jako když sroluješ plášť. 

 

Žalmy 75:4  Země se rozplyne se všemi, kdo na ní sídlí; já jsem to, kdo dává pevnost jejím 

sloupům." 

 

Židům 1:10  A dále: `Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. 

11  Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv, 

12  svineš je jako plášť a jako šat se změní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy neustanou.´ 

 

Zjevení Janovo 20:11  A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho 

pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. 

 

Co bylo prokleté a postiženo hříchem, musí být zničeno. Původní hmotný svět proto bude 

spálen ohněm. Nezůstane nic, na čem se pohyboval hříšný člověk.  

 

Pak je soud nad celým světem  

 

Zjevení Janovo 20:12  Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny 

knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů 

zapsaných v těch knihách. 

13  Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle 

svých činů. 

14  Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. 

15  A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. 

 

Páté období - poslední období nové nebe a nová země 

 

Zjevení Janovo 21:1  A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země 

pominuly a moře již vůbec nebylo. 

 

Nebyl tam chrám. V Novém Jeruzalémě je chrámem Pán Bůh všemohoucí a Beránek. Zj.21,22. 

 

Nové nebe a nová země je tajemství, které není úplně zjevené. 

 

Bůh i v tomto případě bude obklopovat veškeré stvoření, všechno bude v Něm. Pro stvořené 

bytosti bude nové nebe a nová země na jiné úrovni než první nebe a první země.  

 

Ježíš se svého těla nezřekl a může mít podobu hmotného těla, i když má duchovní tělo.  

Naše hmotné tělo bude proměněno do duchovního těla. Je to ještě tajemství, které není úplně 

odhaleno. 
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Ježíš po vzkříšení chtěl po učednících, aby mu dali k jídlu rybu. 

Po vzkříšení se Ježíš zjevil učedníkům a nebyl jen duchem. 

 

Lukáš 24:36  Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám.". 

37  Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. 

38  Řekl jim: "Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? 

39  Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch 

přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně." 

40  To řekl a ukázal jim ruce a nohy. 

41  Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: "Máte tu něco k jídlu?" 

42  Podali mu kus pečené ryby. 

43  Vzal si a pojedl před nimi. 

 

Ježíš Kristus po vzkříšení je předobraz našeho vzkříšení. Andělé jsou jen duchy vyslanými do 

služby Bohu. Vzkříšení lidé mají duchovní tělo, které nepodléhá zkáze a přitom mají stejné 

vlastnosti jako andělé a mohou se pohybovat jako andělé. Ježíš po vzkříšení jedl a pil s 

učedníky.  Po vzkříšení ti bude chutnat chléb, ovoce, zelenina.  

 

Jan 21:4  Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. 

5  Ježíš jim řekl: "Nemáte něco k jídlu?" Odpověděli: "Nemáme." 

Jan 21:6  Řekl jim: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete." Hodili síť a nemohli ji 

ani utáhnout pro množství ryb. 

Jan 21:9  Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. 

10  Ježíš jim řekl: "Přineste několik ryb z toho, co jste nalovili!" 

11  Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich sto padesát tři; a ač jich 

bylo tolik, síť se neprotrhla. 

12  Ježíš jim řekl: "Pojďte jíst!" A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: "Kdo jsi?" Věděli, 

že je to Pán. 

13  Ježíš šel, vzal chléb a dával jim; stejně i rybu. 

14  To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. 

 

V tomto příběhu je zjeveno naše budoucí vzkříšení, protože budeme podobni Pánu. Můžeme 

mít podobu hmotného těla, ale přitom budeme mít duchovní tělo.  

Budeme mít možnost jíst a pít, tak jako Pán po vzkříšení jedl s učedníky rybu a chléb. 

 

Nové nebe a nová země bude na vyšší úrovni než první nebe a první nebe, ale nemůžeme si to 

dnes představit. Bude požehnaná Bohem. Je to jiná dimenze života. Bude mít také své hranice. 

Nový Jeruzalém má své hranice. Autority budou rovněž zachovány, Bůh Otec - Syn Boží - 

vyvolení Boží andělé - vyvolení Boží lidé, kteří budou po pravici a levici Syna Božího. To 

určuje Otec. 

Každý podle toho, jak sloužil Bohu, bude mít svoji slávu - vznešenost - ohodnocení a postavení 

v Božím království. Pán řekl o apoštolech, že budou sedět na trůnech. 

 

Lukáš 22:28  A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. 

29  Já vám uděluji království, jako je můj Otec udělil mně, 

30  abyste v mém království jedli a pili u mého stolu; usednete na trůnech a budete soudit 

dvanáct pokolení Izraele." 

 

Apoštolové budou sedět na královských trůnech a budou soudit dvanáct kmenů Izraele. 

V budoucím Božím království budou králové a kněží. 

Poznání, vyučování o Bohu bude  pokračovat i tam.  
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Teď zpátky na zemi.  

 

V současné době jsi ve smrtelném těle a musíš se o něj starat. Tělo je zranitelné a potřebuje 

fyzickou péči a dobrou životosprávu. Přestože jsme v těle, nám Pán dává Ducha svatého, aby s 

námi a v nás přebýval. Bůh miluje čistotu a proto žádá po nás, abychom byli i my čisti duševně, 

duchovně i tělesně.  

 

Boží moc je k dispozici znovuzrozeným lidem 24 hodin denně a působí přes očištěné tělo a 

duši člověka. 

Všechno, co nás znečišťuje, zabraňuje Boží moci, aby přes nás procházela. 

Hříchy, sobectví, hádky, rozbroje, nenávist, zloba, nevíra, zbabělost, strach atd. zastavují proud 

Ducha svatého, který může přes nás protékat. 

 

Ježíš i v těle byl čistý a proto mohla Boží síla - Duch svatý kdykoliv procházet a vycházet z 

jeho těla. 

 

Lukáš 6:19  A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a 

uzdravovala všechny. 

 

Nebylo to zřejmě poprvé, kdy se Ho někdo dotkl a byl okamžitě uzdraven. 

 

Lukáš 8:44  Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu, a hned jí krvácení přestalo. 

45  Ježíš řekl: "Kdo se mne to dotkl?" Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kdo byli s ním: 

"Mistře, kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na tebe!" 

46  Ale Ježíš řekl: "Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla." 

47  Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi 

vypověděla, proč se ho dotkla a jak hned byla uzdravena. 

 

Chceš, aby přes tebe procházela Boží síla a Boží moc? Pak musíš pracovat na svém očištění, na 

svém obrácení, odstranění každé nečistoty, hříchu a všechno, co zabraňuje Duchu svatému, aby 

v tobě zůstal.  

 

Mnozí začali s Duchem svatým a pak si ani nevšimli, že Duch svatý od nich už dávno odešel.  

Začali žít tělesně, ve hříchu a v nečistotě tělesné i duchovní. 

Chození v Duchu svatém vyžaduje sebezapření, chození v pokoře - svatosti - čistotě.  

S Janem křtitelem byl neustále Duch svatý už od narození. On ale žil v trvalém půstu.  

Není to tak, že by Bůh nechtěl někoho uzdravit nebo naplnit Duchem svatým. 

Překážky jsou na naší straně, když je poznáme a odstraníme, pak nebude našemu uzdravení a 

osvobození nic bránit.  

 

Jednej podle své víry, poznání a buď trpělivý. Pán tě povede až do konce tvého života.  

Čím více budeš poslouchat a pracovat, tím více skutků ti Bůh připraví.  

 

Karel Jureček 


