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Týden od 27. května do 2. června 2018 Podvod na konci času

9

Podvod na konci času
Texty na tento týden

Zj 2,13.24; 2K 11,13–15; Ž 146,4; Gn 1–2,3; Zj 13,1–17

Základní verš

„A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem 

a s ním i jeho andělé.“ (Zj 12,9)

Satan se snažil zmást a oklamat anděly ještě před svým svržením z nebes. Lucifer „opustil své místo v bez-
prostřední blízkosti Boha a začal mezi anděly zasévat nespokojenost. Působil tajuplně a skrytě, po určitou 
dobu skrýval svůj skutečný úmysl předstíranou úctou k Bohu; přitom ale šířil nespokojenost: o zákonech, 
kterými se nebeské bytosti řídily, tvrdil, že jsou to zbytečná omezení; andělé by se prý měli řídit svou 
vlastní vůlí, protože jsou přirozeně svatí.“ (GC 495; VDV 324)

Také v Edenu podvedl satan první lidi tím, že skryl svou pravou totožnost a své skutečné záměry. 
V průběhu celých dějin země – od počátku až dodnes, a dokonce i po uplynutí tisíciletí na konci dě-
jin – satan k dosažení svých cílů používal a bude používat lež a podvod (Zj 20,8).

Naneštěstí je velký svůdce a žalobník mnohem chytřejší, mocnější a vychytralejší než kdokoliv z nás. 
Právě proto se potřebujeme držet Ježíše a spoléhat se na jeho slovo. Jen tak se můžeme zachránit před 
satanovými podvody.

Tento týden se podíváme na některé nejúčinnější ďáblovy podvody a ukážeme si, jak před nimi s Boží 
pomocí obstát a zůstat v bezpečí.

Budování společenství
 Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek ovlivnil ve vašem 

duchovním životě?
 Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží přítomnosti ve vašem 

životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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Podvod na konci času  Neděle 27. května

Největší podvod
7A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. 8Drak i jeho andělé bojovali, 

ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. 9A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a sa-

tan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. (Zj 12,7–9)

Osobní studium
V první lekci tohoto čtvrtletí jsme mluvili o „vesmírném konfliktu“, který se – naneštěstí – neomezil pouze 
na nebesa, ale velkou silou zasáhl i naši zemi.

Základním problémem je, že mnozí lidé (včetně křesťanů) nevěří v koncept velkého sporu, protože 
nevěří ve skutečnou existenci satana. Biblické texty pojednávající o satanovi nebo ďáblu jsou pro ně jen 
vyjádřením nevědeckého myšlení, které se snaží vysvětlit přítomnost utrpení a zla na světě. Myšlenka, že 
existuje skutečná, nadpřirozená bytost, která se se špatným úmyslem pokouší ovládnout lidstvo, je pro 
příliš mnoho lidí jen sci-fi příběhem, něco jako Darth Vader z Hvězdných válek.

Přečti si následující texty z knihy Zjevení. Co se v nich mluví o realitě satana a o jeho úloze v událostech 
na konci času?
Zj 2,13.24
Zj 12,3.7–9.12.17
Zj 13,2
Zj 20,2.7.10
V knize Zjevení se dozvídáme, jak velkou moc bude mít satan nad obrovským množstvím lidí v závě-
rečných dnech existence země, jak ji známe dnes. Povede je nejen pryč z cesty spasení, ale dokonce je 
vyprovokuje k pronásledování těch, kteří zůstávají věrní Ježíši.

Ze všech satanových „úmyslů“ (2K 2,11; ČSP; z řeckého noémata, „myšlenky“ nebo „záměry“) je prav-
děpodobně jeho největším svodem snaha přesvědčit lidi, aby nevěřili v jeho existenci. Vždyť kdo by se 
snažil být na pozoru před mocným nepřítelem, o kterém si nemyslíme, že je skutečný? Je překvapující, jak 
mnoho lidí se hlásí ke křesťanství, ale myšlenku skutečného ďábla neberou vážně. Takový postoj zastávají 
jen proto, že ignorují nebo od základu překrucují některé texty z Božího slova, které zjevují nejen satano-
vu existenci, ale i jeho dílo, plány a svody na tomto světě – a to především v době konce. Skutečnost, že 
tak mnoho lidí odmítá existenci satana navzdory velkému množství biblických důkazů, je pro nás vážným 
připomenutím, jak je důležité rozumět tomu, co Bible skutečně učí. 

Aplikace
Ukázali jsme si, že kniha Zjevení mluví o mnoha satanových intrikách, které se projeví především na kon-
ci času. O jakém zaslíbení a naději se dozvídáme ve Zj 12,11? Co je (nebo může být) tvým zdrojem síly 
a vytrvalosti v boji proti satanovým úkladům a útokům?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
13„Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel jsi víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan.24Vám ostatním v Thyatirech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovy, pravím: Nevkládám na vás jiné břemeno.

-jcHB
Zvýraznění
3Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu.12Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“17Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

-jcHB
Zvýraznění
Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.

-jcHB
Zvýraznění
2 Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana,7Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře10Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

-jcHB
Zvýraznění
aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.

-jcHB
Zvýraznění
Abychom nebyli oklamáni od Satana; vždyť jeho úmysly nám nejsou neznámy.

-jcHB
Zvýraznění
11Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.
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Pondělí 28. května  Podvod na konci času

Dva velké podvody
13Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. 14A není divu, 

vždyť sám satan se převléká za  anděla světla; 15není tedy nic překvapujícího na  tom, že se 

jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky! 

(2K 11,13–15)

Osobní studium
Přečti si kromě úvodních veršů i následující texty. Co se v nich říká o satanově schopnosti svádět a o dů-
sledcích jeho jednání?
2Te 2,9.10
Zj 12,9
Zj 20,10
Jak jsme již zmínili v předchozích lekcích, Ježíš své následovníky varoval před podvody souvisejícími s ča-
sem konce. Opakovaně zmínil především vystoupení velkého počtu falešných mesiášů a proroků, kteří 
„svedou mnohé“ (Mt 24,5.24).

Lžimesiášové a lžiproroci však nejsou jediným podvodem, který se na konci času výrazně projeví 
a před kterým se potřebujeme mít na pozoru. Náš nepřítel ve velkém sporu má obrovský arzenál nejrůz-
nějších prostředků, kterými se snaží svést skutečně každého. Jako křesťané o tom musíme vědět. A to je 
možné pouze prostřednictvím důkladného poznání Písma a života podle Boží vůle.

Prostřednictvím prorockého zjevení daného Ellen Whiteové nám Bůh představuje detailnější pohled 
 na podstatu dvou velkých klamů, které hodlá satan v závěru dějin použít: „Satan dostane lidi na svou 
stranu pomocí dvou podvodů – lži o nesmrtelnosti duše a lži o posvátnosti neděle. První podvod připra-
vuje půdu pro spiritizmus, druhý vytváří náklonnost k Římu. Protestanté ze Spojených států jako první 
napřáhnou ruku přes propast, aby uchopili ruku spiritizmu, a podají ruku přes propast, aby si jí potřásli 
s Římem. Pod vlivem tohoto trojnásobného spojenectví půjdou Spojené státy ve stopách Říma a pošla-
pou svobodu svědomí.“ (GC 588; VDV 381)

Aplikace
Proč je poznání biblických pravd a ochota žít podle nich nejmocnější zbraní proti ďáblovým svo-
dům – a to především v době konce?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
9Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky10a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.

-jcHB
Zvýraznění
A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.

-jcHB
Zvýraznění
Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

-jcHB
Zvýraznění
5Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé.24Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.
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Podvod na konci času  Úterý 29. května

Nesmrtelnost duše
6Pamatuj na svého Stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá a džbán se 

roztříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme. 7A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí 

k Bohu, který jej dal. (Kaz 12,6.7)

Osobní studium
Přečti si kromě úvodních i následující texty. Co říkají o „stavu mrtvých“? V čem nám mohou být tyto texty 
ochranou před jedním ze „dvou velkých podvodů“ v době konce?
Kaz 9,5.6.10
Ž 115,17
Ž 146,4
1K 15,16–18
Da 12,2
V uplynulých desetiletích se mnoho pozornosti věnovalo příběhům lidí, kteří sice „zemřeli“ (nedýchali 
a jejich srdce nebilo, tzv. klinická smrt), ale pak byli oživeni a opět nabyli vědomí. V mnoha případech 
tito lidé mluvili o fantastické zkušenosti „vědomé existence“ v době, kdy byli „mrtví“. Mluvili o tom, jak se 
vznášeli vně svého těla, které viděli na zemi pod sebou. Mluvili o setkání s nádhernými bytostmi, které 
vyzařovaly světlo, teplo, dobrotu a lásku. Někteří se dokonce setkali se svými mrtvými příbuznými.

Tento fenomén se natolik rozšířil, že dostal dokonce odborné pojmenování „prožitek blízké smrti“ 
(anglicky Near-Death Experience /NDE/). A přestože teorie kolem NDE je poměrně kontroverzní, mnozí 
křesťané tento fenomén přijímají jako důkaz nesmrtelnosti duše a vyjadřují přesvědčení, že po smrti duše 
přechází do jiné sféry vědomé existence.

Nikdo dnes nedokáže přesně vysvětlit příčiny těchto prožitků, které jsou v rozporu s tím, co čteme 
v Bibli. Skutečně se lidé v těchto momentech s někým setkali, nebo šlo jen o představy vzniklé nedostat-
kem kyslíku v mozku? Na tyto otázky není snadné odpovědět. Ať už je ale odpověď jakákoliv, je zřejmé, že 
satan dokáže tyto prožitky mistrně využít k podpoření svého klamu, který nabízí lidem. Pokud někdo věří, 
že po smrti duše člověka pokračuje v nějaké formě existence, je velmi snadno ovlivnitelný většinou okult-
ních a spiritistických podvodů, které nějakým způsobem (otevřeně nebo skrytě) podporují myšlenku, že 
Ježíše nepotřebujeme. Někteří z těch, kteří měli „prožitek blízké smrti“, říkají, že duchovní bytosti (nebo 
dokonce jejich příbuzní), se kterými se setkali, měly pro ně uklidňující slova o lásce, pokoji a dobrotě, ale 
neslyšeli nic o spasení v Kristu, nic o hříchu a nic o budoucím soudu – což je základem biblického posel-
ství. Mohli bychom si myslet, že pokud někdo okusil cosi z posmrtného života, pak okusil něco i z velkých 
pravd Písma. Většinou však vyprávění těchto lidí připomíná spíše nauky New Age. 

Aplikace
Jak a proč nás mohou oklamat naše smysly, zážitky nebo zkušenosti? Můžeme skutečně vždy důvěřovat 
tomu, co jsme „na vlastní oči viděli“ a „na vlastní kůži zažili“? Co můžeme udělat pro to, abychom nebyli 
snadno oklamáni?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
5Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta.6Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje.10Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.

-jcHB
Zvýraznění
Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.

-jcHB
Zvýraznění
Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány.

-jcHB
Zvýraznění
16Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus.17Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších,18a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu.

-jcHB
Zvýraznění
Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
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Středa 30. května Podvod na konci času

Sobota a evoluční teorie
2Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. 
3A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. 

(Gn 2,2.3)

Osobní studium
Satan nebyl úspěšný jen ve své snaze podvést lidi v otázce nesmrtelnosti duše. Minimálně stejně se mu to 
dařilo i se lží související se změnou soboty na neděli – a to po většinu historie křesťanství.

V uplynulých desetiletích přišel ďábel i s dalším podvodem, který umenšuje význam soboty v myslích 
lidí – s evoluční teorií.

Přečti si text Gn 1–2,3. Proč jsou tyto počáteční verše Bible tak důležité? Co se z nich dozvíme o Bohu, 
o vzniku Země a života na ní?

Už i zběžné přečtení uvedených veršů odhaluje dvě základní myšlenky biblické zprávy o stvoření. 
Zaprvé, vše bylo naplánováno a připraveno, nic se nedělo náhodně nebo bezděčně. Písmo nenechává 
v procesu stvoření žádný prostor náhodě.

Zadruhé, Bible jednoznačně ukazuje, že Bůh nevytvořil nejprve pouze nedokonalé formy života, které 
se teprve později (za pomoci procesu smrti a katastrof) měly vyvinout v něco vyššího a kvalitnějšího.  
Naopak vše stvořil tak, aby o tom mohl říct, že to bylo hned na počátku velmi dobré. Problém a smrt při-
chází na tuto zemi teprve jako důsledek hříchu a lidské nedůvěry ke Stvořiteli (na rozdíl od evoluční teorie, 
podle které smrt a násilí existovaly na zemi už dávno před lidskými bytostmi).

Tyto myšlenky jsou z biblického textu zcela zřejmé, a to dokonce i tehdy, pokud bychom se nutně 
nezaměřovali na doslovné znění příběhu o stvoření.

Proč tedy tak mnoho křesťanů vykládá knihu Genesis optikou teorie, která ve své podstatě protiřečí 
tomu, co tvoří základ zprávy o stvoření v dané knize? Evoluční teorie velmi silně ovlivnila nejen uvažo-
vání sekulárních lidí, ale i mnozí křesťané jsou přesvědčeni, že evoluci mohou sladit se svým křesťan-
stvím – a to i navzdory rozporům, které jsme zmínili.

Ještě výrazněji se nebezpečné důsledky evoluční teorie ukazují v kontextu událostí na konci času. 
Proč by měla sobota být důležitou připomínkou stvořitelské moci Boha, který vše stvořil za šest dní, když 
podle evoluční teorie vznikl život za tři miliardy let (to je doba, kdy se údajně poprvé objevil na zemi život 
ve své nejprimitivnější podobě)? Evoluce zbavuje sedmý den jakékoliv důležitosti, protože šestidenní 
stvoření mění na podobný mýtus, jakým je legenda o tom, že bratry Romula a Rema zachránila a kojila 
vlčice. A navíc, kdo by dnes riskoval pronásledování nebo svůj vlastní život obhajováním soboty v proti-
kladu k neděli, pokud stvoření trvalo miliardy let, a ne šest dní, jak je to v biblické zprávě?

Aplikace
Jak bys svému příteli vysvětlil, v čem pro tebe spočívá důležitost soboty v souvislosti s otázkou původu 
života?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Gn 11 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.2Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.3I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.4Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.5Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.6I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“7Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.8Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.9I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak.10Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.11Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak.12Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.13Byl večer a bylo jitro, den třetí.14I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.15Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak.16Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.17Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,18aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.19Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.20I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“21I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.22A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“23Byl večer a bylo jitro, den pátý.24I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak.25Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.28A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“29Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.30Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak.31Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.Gn 21Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.2Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.3A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.
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Kdo bude nejvyšší autoritou?
2Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako 

tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. 3Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně 

raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou; 4klekali před drakem, 

protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé 

šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“ (Zj 13,2–4)

Osobní studium
Celým Písmem se táhne obraz Boží svrchovanosti a nejvyšší morální autority. Ať už hovoříme o Bohu 
Otci, o Synu či Duchu svatém, vždy můžeme vidět jejich jednotu ve svatosti a touze zachránit hříšníky. 
V kontextu podvrhů a pronásledování v době konce ale hovoří kniha Zjevení ještě o někom jiné, kdo by 
si chtěl na zemi tuto nejvyšší autoritu a svrchovanost nárokovat. Největší Boží nepřítel, satan, vytváří také 
svou ďábelskou „trojici“, kterou znázorňují tři prorocké obrazy: drak, šelma z moře a šelma ze země (Zj 13).

Přečti si texty Zj 12,17 a 13,1–17. Jak těmto veršům rozumíš? O čem podle tebe mluví? O co podle toho-
to textu půjde satanovi v závěru dějin?

Je zvláštní, že vzájemný vztah těchto eschatologických Božích nepřátel je jakousi podivnou karikatu-
rou toho, co čteme o Bohu Otci, Ježíši a Duchu. Šelma z moře dostává svou moc od draka. To je připo-
menutím toho, co říká Ježíš o moci, kterou přijal od Otce (Mt 28,18). To však není všechno. Podobně jako 
Ježíš, i šelma z moře čelí smrti – a následně je ze své smrtelné rány uzdravena (Zj 13,3). O této šelmě se 
zároveň říká, že dostala svou moc na „čtyřicet dva měsíce“ – tedy tři a půl roku, což je ďáblova napodo-
benina Kristovy služby, která trvala doslovných tři a půl roku (uplatňujeme zde prorocký princip počítání 
„den za rok“).

Šelma ze země zase prosazuje zájmy šelmy z moře, podobně jako Duch svatý neoslaví sebe, ale Ježíše 
(viz J 16,13.14). A podobně jako svatý Duch koná mocné činy a přináší z nebe „oheň“ (Sk 2,3), také šelma 
z moře usiluje o něco podobného (viz Zj 13,13).

„Na konci šelma ze země uskuteční podvrh událostí letnic! S jakým záměrem? Aby světu dokázala, že 
satanská trojice je skutečným Bohem.“ (Paulien, Jon, What the Bible Says About the End-Time. Hagerstown: 
Review and Herald 1998, str. 111)

Aplikace
Jaké další podvody se mohou ukázat na konci času? Jak můžeš druhým pomoci, aby tyto podvody roz-
poznali?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

-jcHB
Zvýraznění
1Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha.2Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc.3Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou;4klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: „Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?“5A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce.6A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi.7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;8budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.9Kdo má uši, slyš!10Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.11Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.12Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.13A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.14Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.15Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.18To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

-jcHB
Zvýraznění
Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.

-jcHB
Zvýraznění
13Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.14On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.

-jcHB
Zvýraznění
A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;
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Podněty k zamyšlení
Uvažujme ještě společně o důsledcích evoluční teorie v kontextu událostí na konci času – zejména v sou-
vislosti s rolí soboty. Jedním z důvodů, pro které Charles Darwin prosazoval evoluci, bylo, že neznal ideu 
velkého sporu a měl velký problém sladit existenci zla a utrpení s myšlenkou laskavého a milujícího Stvo-
řitele. To byl důvod, proč hledal odpověď někde jinde. Není náhoda, že právě v druhé polovině 19. století, 
kdy Darwin rozpracovává svou evoluční teorii, Bůh povolal hnutí, které odporovalo všemu, co Darwin 
zastával. Je pozoruhodné, že adventisté sedmého dne, jejichž víra v biblické stvoření je součástí jejich 
jména, začali růst a rozvíjet se přibližně ve stejnou dobu jako Darwinova teorie.

Kdoví, možná kdyby si Darwin přečetl a přijal následující myšlenky Ellen G. Whiteové, svět by byl ušet-
řen jednoho z největších omylů lidského poznání od dob víry v samoplození a geocentrizmus:

„I když byla země nakažena hříchem, příroda měla být stále učebnicí člověka. Teď už nemohla před-
stavovat pouze dobro, protože zlo bylo přítomné všude a svým poskvrňujícím dotekem kazilo zemi, 
moře i vzduch. Tam, kde byl dříve vepsán pouze Boží charakter a poznání dobra, byla teď vepsána také 
povaha satana a poznání zla. Příroda, která už ukazovala na vliv dobra i zla, měla člověka neustále upozor-
ňovat na důsledky hříchu.“ (Ed 26; VYCH 16.17)

Darwin vyslovil své domněnky o evoluci na základě nesprávného chápání přirozenosti a charakteru 
Boha a padlého světa, ve kterém žijeme. Naneštěstí dělají důsledky jeho teorie z lidí oběti satanových 
podvrhů – a nejvíce se to projeví právě v době závěrečné krize.

Otázky k rozhovoru
1. Proč mnozí křesťané odmítají skutečnou existenci satana? Proč je takový postoj nebezpečný?
2. Co bys řekl člověku, který měl „prožitek blízké smrti“ a na základě této zkušenosti je přesvědčen, že 

život pokračuje i bezprostředně po smrti?
3. Jaké další důvody mohou vést k tomu, že na konci času by lidé věřící v evoluci mohli být snadněji ovliv-

nitelní podvody?

Praktický závěr
 Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při studiu Bible. Jak lze 

toto naučení uvést do každodenního života?
Podněty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat vaše společenství. 

Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi představili Boží 

lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
_______________________________________  ______________________________________

_______________________________________  ______________________________________

-jcHB
Zvýraznění




