Posledné varovanie!
Milovaní bratia a sestry, všetci ľudia na celom svete. Musím vám oznámiť to, čo vám odkazuje živý a jediný
Boh, ktorý je skutočný, ktorý sa neskrýva ako si mnohí myslia. On nepatrí pod žiadne náboženstvo ako
napríklad budhistické, hinduistické a veľa tzv. kresťanských cirkví. Nie sú to Božie cirkvi, ani jeho dielo, práve
naopak. Je to dielo satana, výmysel ľudí. Ani toto varovanie nepochádza od žiadnej sekty či náboženskej
denominácie, ale od Všemohúceho, Pravého a Živého Boha. Som len obyčajný človek, nie som o nič viac ako
vy. Je to veľká zodpovednosť písať a oznamovať Božie slová. Veľa slov čo tu budete čítať sú Božie výroky. Ak
sú toto moje výmysly, tak mám problém, lebo stojím pred Bohom. No ak sú od najvyššieho Boha, tak máte
problém vy. (Deuteronómium 18/22, 13/2-6; Jeremiáš 28/9, 23/22)
Vy čo neveríte a nechcete veriť, vy čo nerobíte a nechcete robiť pokánie a vy čo nerešpektujete všetko čo je
v Božom slove napísané. No sú aj taký čo zachovávajú Božie slová a plnia Božiu vôľu.
Boh nám zanechal svoj odkaz, Božie slovo, ktoré je zapísané v jedinej knihe. No napriek tomu, že ju mnohí
poznajú, neriadia sa úplne všetkým čo je v nej napísané, ale iba tým čo učia ich náboženský predstavitelia, alebo
iba to, čo im vyhovuje. (2. list Timotejovi 3/16-17)
Každý človek, alebo takmer každý verí, že je nejaká vyššia duchovná sila, niečo nadprirodzené, niečo čo nevedia
mnohí pochopiť. Niektorí to nazývajú vesmírna sila, sila prírody, sila mimozemskej civilizácie, sila božstva
a niektoré náboženstvá ju rozdeľujú medzi iných tzv. bohov, ale nič z toho nie je od skutočného Boha. Pravý Boh
je len jeden (1.list Korinťanom 8/4-6) . Nie je to žiadna osoba aj keď nás stvoril na svoj obraz,(Genesis1/26,27)
ale to neznamená že je to osoba. Boh je duch a Boh môže mať keď chce podobu človeka. (Ev. podľa Lukáša
1/37 „Bohu nie je nič nemožné“.)
Preto bol jeho prvorodený Syn stvorený ešte pred nami (List Kolosanom 1/15-18). A my sme skrze neho a pre
neho. Prečo?
Syn Boží má vládu nad všetkým spolu s Otcom, aby si pripravil svoj verný ľud, svoju cirkev (List Rimanom
8/29, List Efezanom5/25-27) s čistým srdcom v ktorej nebude nespravodlivosť a nenávisť.
Ale prečo? Satan je anjel, najmocnejší od ostatných a vedel, že má obrovskú moc. Tak nahovoril ďalších anjelov,
aby sa s ním spikli proti Bohu, lebo chcel vládnuť nad Bohom. Neuvedomil si jednu vec a urobil obrovskú
chybu. Boh to vedel. Lebo Boh na rozdiel od satana vie, čo sa stane, tak bol satan zvrhnutý na zem a sním aj jeho
spojenci. (Zjavenie Jána 12/9, Ev. podľa Lukáša 10/18).
Takýto príbeh poznáme aj z ľudských dejín, kde sa spiknú zradcovia proti kráľovi. Ale čo sa vždy stane? Či už
vládnu rok alebo päťdesiat vždy každý vodca, vláda, alebo režim padne. To isté sa stane so satanom. Vie od
Boha, že má krátky čas(Zjavenie Jána 12/12), preto chce so sebou pritiahnuť a zničiť čo najviac ľudí. Koľko
času mu stáva vie len Boh, možno 1 rok a možno 500 rokov. Keď sa bude blížiť jeho koniec(2. list
Timotejovi3/1-5; 1.List Timotejovi 4/1-3) bude to ešte horšie. A to sa už deje.
A prečo to satan robí? Je to jeho zákerná úloha, keď sa má smažiť, trpieť, večne zomierať a nezomrieť v pekle,
kde je neuhasiteľný oheň, tak chce so sebou zobrať čo najviac ľudí, aby dokázal Bohu, aký sme hlúpi ,slabí,
naivní a dosť sa mu to darí(Zjavenie Jána 14/9-11; 20/10-15).
Mnohí Ľudia si myslia že Boh nás opustil. Lenže to nie je pravda, on je tu stále pre nás. Naopak my sme jeho
opustili a stále opúšťame svojím zvráteným a hriešnym životom. Veľký Boh sa vám dá poznať ak ho budete
hľadať celým svojim srdcom (Žalm 119/2,7,10,34,58). Boh nám ale dal šancu a stále dáva novú a novú. Stále
nám ukazuje smer ako byť spasený a žiť večným životom. Lenže my si pred Bohom zatvárame srdcia, oči
a rozum. Skutočný živý Boh chce od nás tak málo, aby sme boli láskaví k ľuďom, spravodliví, pokorní srdcom,
čistí (svoje nádoby mať v čistote), milosrdní bez hnevu, pýchy a nenávisti.
Lenže bez Boha a bez jeho pomoci to sami nezvládneme. Boh nám pomoc ponúka už odpradávna od prvého
človeka na zemi. Stále a stále, znovu a znovu, to je jeho láska, jeho milosrdenstvo a bude trvať naveky. (Žalm
106/1)
Ale určite nie pre tých čo páchajú nehanebnosti a veľa iného zlého, čo je proti jeho vôli. A vôbec sa nechcú
zmeniť. Bohu sa hnusí to zlé, čo konáme, to čo je nespravodlivé v jeho očiach ako smilstvo, vraždy, násilie,
vojny, mamon (túžba po bohatstve/majetku), modlárstvo (Žalmy 31/7; Izaiáš 42/8 a veľa ďalších odkazov),
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uctievanie sôch ,slnka, mesiaca, ľudí, zvierat a podobné závislosti, ktoré nás ničia napr. závislosti na rôznych
látkach ,sexuálnych úchylkách, elektronike, jedle (obžerstvo), utláčanie slabých, nenávisť - voči všetkým ľuďom,
rasová, náboženská a akákoľvek iná. Zvrátenosti vo forme pedofílie, homosexualite a mnohé iné špatnosti.
Boh už hovorí dosť! Dosť bolo tohto hnusu! Dosť! Toto je posledné varovanie! Dosť ohavností! Dosť
násilia a zvrátenosti, Posledné varovanie! Už sa s vami Najvyšší a Jediný Boh nebude hrať!
Jeho trpezlivosť je už na konci. Už dlho čakal, dal nám veľa času na nápravu. Ale my - ľudstvo sa zmeniť
nechceme.
„Dokedy mám ešte čakať?“ - hovorí Boh. Dokedy chcete skúšať moju trpezlivosť? Dokedy sa budete robiť, že
ma nepočujete? Dal som vám šancu, nádej svojho Syna v ktorom máte odpustenie hriechov. Odpustenie
a nápravu, aby ste sa držali jeho učenia. Jeho slova a jeho učeníkov.
To sú aj tí, čo sú vo vašom okolí a robia pokánie. To sú tí, čo pomáhajú druhým nehľadiac na svoje rozkoše,
záujmy, bohatstvo a pôžitky. To sú tí, čo ich osočujete, urážate a pohoršujete sa na nich keď konajú dobro pre
iných. Sú to ľudia iný ako vy, často ich považujete za bláznov. Ale kto je blázon?
Ten čo miluje a preukazuje milosrdenstvo? Alebo ten čo žije v nenávisti a robí zvrátenosti? Kde je tu
spravodlivosť? (Žalmy 14/1; Izaiáš 32/6; Ev. podľa Matúša 5/22; Ev. podľa Lukáša 12/13-21)
Posledné varovanie! Už sa kráti váš čas, môžete si myslieť, že je to len žart, výmysel človeka, ale nie je. Len
otvorte oči a pozrite sa, čo sa deje okolo vás a vo svete. Je málo zemetrasení? Je málo požiarov? Je málo záplav?
Je málo hurikánov a iných živelných pohrôm? Je, alebo bolo málo vojen? Je málo nenávisti? Je málo chudoby,
hladu, moru? Ešte ste nemali dosť? Je to ozaj málo? Nestačí vám to? Pýta sa vás Boh.
Asi nie, dobre teda bude ešte viac. Dúfam, že si to potom uvedomíte. Dúfam, že potom sa budete kajať zo svojich
hriechov a budete robiť pokánie!
Toto je posledná šanca, posledné varovanie!
Koniec tohto sveta sa blíži, dátum alebo čas vám nepoviem, ale vám ukážem iné, horšie živelné pohromy, aké tu
doteraz neboli a už ani nebudú. Plač, bieda a zúfalstvo bude v mnohých krajoch sveta.
(Ev. podľa Matúš 24/21; Zjavenie Jána – kapitoly 8,9 a veľa iných odkazov)
Vyzývam vás: Robte pokánie! Kajajte sa, napravte sa, a ja vás ochránim! Svojich vyvolených, tých čo sa
dajú na cestu spravodlivosti, tých ochránim a dám im ešte navyše. To, čo ste tu nezažili ani v najlepšej chvíli
svojho života, či rozkoši.
„Dám im večnosť so mnou“ - hovorí najvyšší Boh. „Večný život bez zloby, strachu, nenávisti, násilia, hladu,
plaču, žiaľu a túžby. Lebo ich srdce bude naplnené všetkými túžbami. Budú naplnený večnou eufóriou, večnou
spásou, budú večné svetlo, budú večne so mnou a ja budem s nimi. Budú kraľovať s mojim Synom Ježišom“ hovorí Boh Jahve. (1.list Korinťanom 2/9; Daniel 12/2; Júdov list 1/21; Zjavenie Jána – kapitoly 21,22 a
ďalšie odkazy).
Čas je krátky, váš čas sa blíži ku koncu. Prídu, ba už sú aj tu falošný proroci, falošné náboženstvá, falošné bludy,
falošní spasitelia, čo sa budú hlásiť ku mne, ale ja ich neposielam. (Prorok Jeremiáš 23/30 -40). Mojich
prorokov, mojich učeníkov, ktorí prišli, ktorí prichádzajú spoznáte po ovocí Ducha Svätého, ovocí pokánia (Ev.
podľa Matúša 3/8; 12/33; Galanťanom 5/19-26; Židom 13/15). Nebudú sa skrývať za žiadne náboženstvá,
ktoré sú pošpinené. Nebudú sa pýšiť pred ľuďmi aký sú veľký, nebudú sa tváriť, že sú niečo viac ako vy! Boli
to a sú to obyčajní ľudia bez titulov a hodností, bez politického a náboženského postavenia a bez bohatstva, či
majetkov, tak ako môj Syn, ktorý sa narodil na túto zem, ako obyčajný chudobný človek (Ev. podľa Lukáša
9/58; 2.list Korinťanom 8/9).
Ev. podľa Marka 13/22 - Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky,
aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.
„Niektorí sa od vás oddelili a ďalší sa od vás oddelia, lebo sa dali v minulosti na cestu pravdy a pokánia, no
a nový ľudia sa tiež dajú na túto cestu.“ - hovorí Boh, „Ja ich za to požehnám, ochránim a dám im účasť na
mojom kráľovstve.“
Dávajte si pozor, lebo už teraz je vo svete mnoho falošných prorokov čo sa odvolávajú na moje Božie slovo, ale
často ho prekrúcajú a prispôsobujú podľa seba, pre svoje výhody.
Sledujte, čítajte, modlite sa, všetko čo hovoria prehodnocujte - či je to pravda, či je to naozaj tak napísané.
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Proste o moju múdrosť, moju Božiu múdrosť, nie ľudskú, lebo na tú ma dosah diabol.
„Preto vám hovorím o mojej Božej múdrosti“ - hovorí jediný Boh Jahve. „Ja som všetko stvoril a ja všetko
zničím! Ale pre svojich vyvolených som pripravil novú zem, nové mesto.“ (Jakub1/5,6; 1.List Korinťanom 1/2529; Žalmy 139/6; Jeremiáš 8/9 a veľa iných odkazov.)
Vytrvajte v mojom slove, v mojej láske, v mojej múdrosti, modlite sa v mene môjho syna Ježiša.
(Ev. podľa Jána 14/13,14; 15/16,17; 16/23,24.)
„Vytrvajte v modlitbe, v láske, neustále bdejte nado mnou a robte pokánie pokiaľ sa to nestane. Pokiaľ vám
nedám zasľúbenie! Nepozerajte na čas, lebo ten mám v moci ja“ - hovorí Boh. „Nepozerajte sa na druhých a ich
chyby, ale na svoje, proste za svoje zlo, ktoré je vo vás, aby som vás očistil, aby bolo odstránené, aby ste boli
čistí a svätí ako môj Syn Ježiš, ako som ja Jahve váš Boh.“
Čím viac budete ku mne volať, tým viac sa ku vám priblížim.
„Volajte ku mne pravým menom: JHVH (vyslovujeme JAHVE), a nie len titulom. Všetky tituly (ako Hospodin,
Všemohúci, Pán) by mali, a aj tak patria mne“ - hovorí Boh Jahve. „Som váš jediný Boh, aj váš Otec, lebo som
vás stvoril. Som aj váš Pán, ale tento titul som dal môjmu Synovi Ježišovi on je vašim Pánom a ja som vašim
Bohom.“(List Efezanom 4/4-6)
Lenže na zemi panuje iný pán, pán temna. „Preto mám meno, lebo keď ma voláte titulom, tak koho potom
voláte? Kto je vašim pánom na zemi? Kto tam vládne? Pán temna satan. Ten diabol, ten starý had čo zvádza celý
svet, ľudstvo do záhuby. Keby bol vaším Pánom Ježiš tak konáte skutky lásky aké konal on a plníte moju Božiu
vôľu ako plnil on! A kto je vašim otcom, keď ma voláte Otec a páchate nehanebnosti?“
(Ev. podľa Jána 8/42-47; Žalmy 140/14)
„Preto mám meno, nie mená. Som jeden, ja som jediný Boh a Stvoriteľ, Všemohúci, Večný“ - hovorí Boh.
Aby ste volali toho pravého Boha, a nie satana tak ma volajte po mojom mene! Moje meno je navždy, nemení
sa. (Exodus 3/15; Žalmy 135/13)
„Ani meno môjho prvorodeného Syna vám nepostačí, ani sila v jeho mene v ktorom robíte zázraky, keď neplníte
moju vôľu, Božiu vôľu“ - hovorí Boh Jahve. Ak pochybujete o mojom mene tak sa pokorte,
modlite sa za moje meno a ja vám ho vložím do srdca a do úst.
Vytrvajte v modlitbe a za krátky čas sa vám dám spoznať! Ale to poznanie viery ktoré ste mali, to v čo ste dúfali
zistíte, že ste verili veľa bludom, že sú tam nesprávne veci, ktoré ste konali a chápali. A budú ťa nenávidieť pre
mňa, pre pravé poznanie Boha. Nenávidieť pre pravé poznanie môjho Syna Ježiša, nahovárať ti, presviedčať ťa,
že to tak nie je, že si sa vydal na nesprávnu cestu. Budú ťa chcieť získať späť, tam kde sú mnohí, ale nie tam, kde
sú moji ľudia. Lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených (Ev. podľa Matúša 22/14).
„Mnohí vchádzajú širokou bránou, ktorá vedie do zatratenia, ale málo vchádza úzkou bránou, ktorá vedie
k večnému životu“ - hovorí Boh Jahve.
(Ev. podľa Matúša 7/13-15; Zjavenie Jána 3/12)
„Dal som vám pravdu, jedinú knihu : Sväté Písmo - Bibliu, ktorú som sám inšpiroval“ - hovorí Boh Jahve.
„Nevykladajte ju podľa seba, podľa vašich učiteľov, vašich predstavených, vaše biblické školy sú aj tak márnosť.
Lebo sa tam nedáva dôraz na podstatu Božieho slova o milosrdenstve, o pravde, láske, pravda o mojom mene,
o mamone a pokání, nemá to moje požehnanie. V mojej knihe sa píše, že všetkých bude učiť sám Boh, ja sám“ hovorí Boh. (Ev. podľa Jána 6/45; 14/21)
A je tam napísané: iba jeden je váš učiteľ a to je môj Syn - Pán Ježiš!
Vyvarujte sa bludov, ktorým mnohí veriaci veria a nie sú od Boha! Je jeden Boh Jahve, jeden Boží syn Ježiš,
jeden radca a tešiteľ Duch Svätý.(1.list Timotejovi 2/5)
Kto má Syna, má aj Otca. Kto vyzná, že Ježiš je Boží Syn, ostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.
Presnejšie v odkaze (1.List Jánov 4/15)Ale niektorí veria, že Ježiš je Boh. Mnohí Božieho Syna považujú za
Boha, tak nemajú Syna.
Pán Ježiš je Boží Syn. Minimálne 27 krát je to napísané vo Sv. Písme. Málo?
Odkazy, kde sa pýtajú Ježiša: „Pane ukáž nám Otca“, kde hovorí Pán Ježiš: „toľko som medzi vami a nepoznali
ste ma?“ (Ev. podľa Jána 14/8-31) Pán Ježiš nám chcel ukázať že Boh bol v ňom, v jeho srdci, mysli a duše.
Bol a je v ňom Svätý Duch! A takisto môže byť aj v nás. Boha nikto nikdy nevidel! (1.Jánov list 4/12) Písmo
si neprotirečí, nemýli sa. Inde je napísané o konci sveta a v akom čase a kedy príde Pán Ježiš súdiť všetkých ľudí.
Živých i mŕtvych, nevie to žiaden človek, ani anjeli v nebi, ani Boží Syn iba sám Boh, náš Otec. (Ev. podľa
Matúša 24/36)
Keby bol Pán Ježiš Boh tak nepovie sám o sebe, že on to nevie, že to vie len Otec! Náš Boh! Inde je zase
napísané: „Sám Syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom“.
(1.list Korintským 15/28)
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Keby bol Syn, Pán Ježiš Boh, tak by sa nikomu nemusel podrobiť! Vy nemáte Syna, vy máte Syna za Boha! A
toto je obrovský rozdiel.
Nikde v Biblii nie je napísaná žiadna trojica, ale naopak je napísané: je jeden Boh - a to viac krát!
Aj v starom aj v novom zákone! (Deuteronomium 4/35,39; 2.Kráľov 19/19; Jakub2/19; Galanťanom 3/20;
List Efezanom 4/6; 1.list Timotejovi 2/5)
Trojičné učenie bohov, ktorého pôvod pochádza z Egypta hlavných bohov, nájdete aj napr. v Indii či
v starovekom Ríme .Skúmajte históriu a zistíte, že to tak je.
Preto Pán Ježiš hovorí: „mnohí prídu v jeho mene a budú hovoriť „ja som Mesiáš“ a mnohých zvedú!“ (Ev.
podľa Matúš 24/5, Ev. podľa Marka 13/5,6).
Preto Pán Ježiš v deň súdu povie mnohým tým, čo vyháňali v jeho mene démonov, a robili veľa zázrakov: „Nie
každý kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, čo činí vôľu môjho Otca ktorý je
v nebesiach. Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“
(Matúš 7/15-21-23)
Ale aj hovorí, keď niekto bude konať v jeho mene zázraky, aby sme im v tom nebránili, lebo kto nie je proti nám
je za nás! (Ev. podľa Marka 9/38-40,Ev. podľa Lukáša 9/50) Tu je dôležité ovocie Ducha Svätého - ovocie
pokánia.
Prečítajte si o prvých mestách Sodoma a Gomora (Genesis18/20; 19/24-28) ako dopadli, keď nerobili pokánie,
o meste Ninive (Prorok Jonáš) ako ho Boh ušetril, keď sa kajali zo svojich hriechov. A ako bolo za dni Noeho
pred potopou, že sa ľudia zabávali, vydávali, robili zlo, nekajali sa, tak bude aj teraz pred príchodom Syna
človeka.(Ev podľa Matúša 24/37-44, Ev. podľa Lukáša 17/22-37)
Kto má uveriť, ten uverí ,kto sa má očisťovať, ten sa bude očisťovať, kto má robiť neprávosti bude ich páchať
naďalej. Anjel oznámil apoštolovi Jánovi (Zjavenie Jána 22/10-15) Tiež mi povedal: „Nezapečať prorocké
slová tejto knihy, lebo čas je blízko! Ten, kto koná neprávosť, nech koná neprávosť, špinavý nech sa špiní
ďalej, spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje. Hľa, prídem čoskoro
a moja odplata so mnou, ktorou odmením každému podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, Prvý
a Posledný, Počiatok a Koniec. Šťastní sú tí, čo si rúcha vypierajú, budú mať moc nad stromom života a budú
môcť vstúpiť bránami do mesta. Vonku zostanú psi, čarodejníci, smilníci, vrahovia, modloslužobníci a všetci,
čo majú záľubu v konaní zla.“
Niektorí z vás si po prečítaní týchto riadkov budú hovoriť: sme veľmi hriešni, nám už niet pomoci my už patríme
satanovi. Isto to nie je úplne pravda. Ak žijete, tak v tejto chvíli máte čas na zmenu, na nápravu. O tom vás
presvedčí aj príbeh dvoch zločincov, ktorí boli ukrižovaný vedľa Pána Ježiša. Jeden urážal Pána Ježiša a druhý
ho zahriakol (pokarhal). Po zásahu Ducha Svätého sa jeden z nich pokoril, oľutoval svoje hriechy a uveril v Syna
Božieho, Pána Ježiša.
Vyslovil zázračné slová: Lukáš 23/40-43 „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci musíš niesť ten istý trest? Pre nás je to
spravodlivé, my dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježišu
spomeň si na mňa, keď prídeš ako kráľ.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“
Po vyslovení týchto slov o niekoľko hodín zomreli. Muž zlej povesti, zločinec (mohol byť vrah, násilník) dostal
možnosť byť účastníkom večného života. Z toho príbehu vyplýva že náš hriešny život sa dá zmeniť. Po prijatí
Pána Ježiša v každom čase, aj tesne pred smrťou. Milí bratia a sestry neváhajte, nečakajte, ale hľadajte cestu
k Bohu prostredníctvom Syna Božieho, Pána Ježiša. On dostal tú moc od Všemohúceho Boha, a má právo
zmeniť váš osud a váš hriešny život na požehnanie a spasenie. Prosím Vás predovšetkým prosme všetci za
pokoru, vieru, a lásku a Ustavične sa radujte! (1.List Tesalonickým 5/16).
Ale najdôležitejšia je Láska (1.Llist Korinťanom 13/1-13).Láska nie je len obyčajné slovo. Pravá láska má
obrovskú Moc! Pravá láska k ľudom zakrýva množstvo hriechov(1.list Petrov 4/8). Boh je sám láska! (1.list
Jánov 4/8) Odmena bude veľká už teraz na zemi v podobe Božieho kráľovstva, Boží pokoj, radosť a nádej na
večnosť. Lukáš 18/6-8...Ale keď príde Syn človeka, nájde vieru na zemi?
Božia láska a milosť Pána Ježiša nech je s vami všetkými.
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