
„Žijeme v poslední době – úvod“  

kázání:  KS Praha – region Střed, 8.9. 2019  - Petr Kácha  

 
Jak to víme?  
 
1. Matouš 24, 14 

A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem 
národům, a teprve potom přijde konec.   
 
2. Ezechiel 11, 17 

Proto jim řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Shromáždím vás z pronárodů, 
posbírám vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám zemi izraelskou.  
 

1. Timoteovi 4, 1 – 4 

Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se 
těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch 
na vlastním svědomí. 
Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali 
ti, kdo věří a kdo poznali pravdu. 
Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá  
s díkůvzdáním. 

 

a) poslední doba bude spojena s jídlem, co jíst a co ne, co se smí a co se nesmí 

b) také bude spojena se zákazy se ženit/vdávat, tedy s pokroucenými vztahy  
     v rodině 
 

Lukáš 21, 25 – 31 

Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, 
bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat 
strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se 
zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. 
Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je 
blízko.“ Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom: 
Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, 
vězte, že je blízko království Boží. 

 

 

 

 



 
 

1. Tesalonickým 5, 1 – 4 

Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den 
Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je 
náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratří, nejste 
ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. 

 
2. Timoteovi 3, 1 – 5 

Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, 
chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou 
nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, 
lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, 
budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se 
straň. 

 
-  to je dost přesný obrázek dnešní doby 

-  my jsme Bohem vedeni k naprostému opaku!!! - změň si seznam na slova 

opačného významu: nesobečtí, pokorní, nízkého smýšlení, poslušní rodičů, 

vděční........ atd. 


