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 Texty na tento týden – Gn 17:9–11; Ex 31:13.17; Zj 13:17; Ef 1:13.14; Žd 4:9.10 
 

 Základní verš 
„Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, 

nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, 

měli Boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: ‚Veliké a podivuhodné 

jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.‘“ (Zj 15:2.3) 
 

   Píseň Mojžíše a píseň Beránka je nádhernou oslavou Boha a uznáním, že jeho jednání je tím nejlepším 

možným. Jde o velké a mocné vyznání těch, kteří „zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím 

obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména“ (Zj 15,2). Kdo jsou tito lidé? Mohu být mezi nimi i já? 

Jak se stát takovým člověkem? 

   Jedním z nejpůsobivějších znamení pravého Božího lidu v době konce je jeho hlásání poselství třetího 

anděla ze Zjevení 14. kapitoly. Toto poselství varuje před přijetím „cejchu“ (ČEP) nebo „znamení“ (B21) 

šelmy na čelo nebo na ruku (Zj 14,9; Zj 13,16.17). V Bibli snad není vážnějšího varování. V průběhu let 

přicházejí lidé s mnoha zmatenými nápady, co by oním znamením šelmy mohlo být: například čárový kód, 

číslo kreditní karty nebo nějaký typ biometrické identifikace. 

   Určitě by nás nemělo překvapovat šíření různých zavádějících (a konspiračních) teorií o Babylonu a jeho 

povaze. Vždyť už samotné slovo babylon znamená „zmatek“ či „chaos“. Boží „ostatek“ však potřebuje 

jasné pochopení tohoto tématu – a to ze dvou důvodů. Prvním je schopnost orientovat se v dané problema-

tice, abychom nepodlehli s nadšením každému novému „učení“. Druhým důvodem je naše schopnost účin-

ně kázat poselství třetího anděla. Tento týden se pokusíme lépe pochopit, co je znamením šelmy a jak ho 

odmítnout – přijetím Boží pečeti. 
 

 Týden ve zkratce: 

- Znamení věrnosti Božího lidu 
- Šelma a falešné uctívání 
- Boží pečeť 
- Znamení šelmy dnes 
- Sobota jako pečeť 
- Podněty k zamyšlení 

 

NE 10. června – Znamení věrnosti Božího lidu 
1K 7:18.19  „18Jsi povolán jako žid? Nezatajuj svou obřízku. Jsi povolán jako pohan? Nedávej se obře-

zat. 19Nezáleží na tom, zda je někdo obřezán nebo není, ale na tom, zda zachovává Boží přikázání.“ 
Gn 17:9-14  „9Bůh dále Abrahamovi řekl: „Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních. 
10Znamením mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým potomstvem, kterou budete zachovávat, bude toto: Každý mezi vámi, 
kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. 11Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy mezi mnou       
a vámi. 12Po všechna pokolení každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození obřezán, doma 
zrozený i koupený za stříbro od kteréhokoli cizince, který není z tvého potomstva. 13Musí být obřezán každý zrozený         
v tvém domě i koupený za stříbro. Tak bude má smlouva pro znamení na vašem těle smlouvou věčnou. 14Neobřezanec, 
který by nedal své neobřezané tělo obřezat, bude ze svého lidu vyobcován; porušil mou smlouvu.““ 
Lv 12:3  „Osmého dne bude obřezána jeho předkožka.“ 
Dt 30:6  „Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým 
svým srdcem a celou svou duší a budeš živ.“ 
Jr 4:4  „Obřežte se kvůli Hospodinu, obřežte svá neobřezaná srdce, mužové judští, obyvatelé Jeruzaléma, aby mé roz-
hořčení nevyšlehlo jako oheň a nehořelo a nikdo by je neuhasil, a to pro vaše zlé skutky.“ 
Jr 9:24.25  „24Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy potrestám všechny, kteří se obřezávají, a přesto jsou ne-
obřezaní: 

 
25Egypt, Judu, Edóma, Amónovce, Moába a všechny, kdo si vyholují skráně a sídlí na stepi, neboť všechny tyto pronáro-
dy jsou neobřezané. I celý dům izraelský má neobřezané srdce!“ 
Ř 2:28.29  „28Pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. 29Pravý žid je ten, 
kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena Duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž 
od Boha.“ 
Ga 5:6  „V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.“ 
Ga 6:15  „Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření.“ 
Ř 6:3.4  „3Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? 4Byli jsme tedy 
křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my 
vstoupili na cestu nového života.“ 
Ex 31:13.17  „13Promluv k Izraelcům: Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše 
pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji. … 17To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele.         
V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a oddechl si.“ 
Ez 20:12.20  „12Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já, Hospodin, 
je posvěcuji. … 20Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš 
Bůh.“ 
Gn 2:2.3  „2Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. 3A Bůh požeh-
nal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.“ 
Mk 2:27  „A řekl jim: Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.“ 
Žd 4:9  „Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou.“ 
 

PO 11. června – Šelma a falešné uctívání 
Zj 14:9.10  „9Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její so-

chou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, 10bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá 

neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.““ 
Zj 13:4.8.12-17  „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?“ … 8budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména 
nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka. … 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 zraně-
na 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.“ 
Zj 14:7.8.11  „7Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte 
před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ 8Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, 
který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“ … 11A jeho muka neuhasnou na věky věků      
a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.“ 
Zj 16:2  „První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé 
šelmy a klekající před jejím obrazem.“ 
Zj 15:2-4  „2Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, neskloni-
li se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny           
3a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: „Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemo-
houcí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. 4Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, 
neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.““ 
Da 7:25  „Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou 
vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.“ 
Ex 20:11  „V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto 
požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“ 
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ÚT 12. června – Boží pečeť 
Zj 7:2.3  „2A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným 

hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři: 3„Neškoďte zemi, moři ani stromoví, 

dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!““ 
2K 1:21.22  „21Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. 22On nám také 
vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil.“ 
Ef 4:30  „A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.“ 
Zj 7:1.4  „1Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný      
z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví. … 4Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc 
označených ze všech pokolení Izraele.“ 
Ef 1:13.14  „13V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta 
pečeť zaslíbeného Ducha svatého 14jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své 
slávy.“ 
2Tm 2:19  „Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis ‚Pán zná ty, kdo jsou jeho‘ a ‚ať se odvrátí od nespravedlnosti 
každý, kdo vyznává jméno Páně‘.“ 
Zj 9:4  „Dostaly rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží 
pečetí na čele.“ 
Zj 14:1.9.10  „1A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsá-
no jméno jeho i jméno jeho Otce. … 9Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před 
její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, 10bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do 
číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.“ 
Zj 13:15-17  „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 jmé-
na.“ 
 

ST 13. června – Znamení šelmy dnes 
Zj 13:14.15  „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 ze-

mřou všichni, kdo před ní nepokleknou.“ 
Zj 14:11.12  „11A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím 
obrazem a nechal si vtisknout její jméno. 12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost 
Ježíši.“ 
 

ČT 14. červen – Sobota jako pečeť 
Žd 4:9.10  „9Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. 10Neboť kdo vejde do Božího 

odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého.“ 
Ex 20:8-11  „8Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. 10Ale 
sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj 
otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. 11V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, 
moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako 
svatý.“ 
J 1:1-3  „1Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. 2To bylo na počátku u Boha. 3Všechno po-
vstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“ 
Ko 1:16  „Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak        
i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.“ 
Žd 1:1.2  „1Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; 2v tomto posledním čase k nám promlu-
vil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.“ 
J 19:30  „Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu skonal.“ 
 

 

Dt 5:15  „Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou 
paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku.“ 
Žd 12:2  „S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, 
podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.“ 
 

PÁ 15. června – Podněty k zamyšlení 
 

   „Jakmile bude Boží lid zapečetěn na svých čelech (Boží pečeť není žádným viditelným znamením, ale 

spočinutím v pravdě – rozumově i duchovně –, takže člověk nezakolísá) a bude připraven na závěrečné 

otřesy, právě tehdy se tyto dostaví. Všechno to už začalo. Boží soud dopadl na zem … a tak můžeme vědět, 

co přichází.“ (FLB 287) 

   „Sobota bude velkým zkušebním kamenem věrnosti, protože je to zvlášť popíraný článek biblického 

učení. Až budou lidé podrobeni závěrečné zkoušce, bude jasně vymezena hranice mezi těmi, kdo Bohu 

slouží, a kdo mu neslouží. Zachovávání nesprávného dne odpočinku v souladu se zákony státu, ale proti 

čtvrtému přikázání, bude projevem věrnosti moci, která je Bohu nepřátelská. Zachovávání pravé soboty 

jako výraz poslušnosti Božího zákona bude důkazem věrnosti Stvořiteli. Jedna část lidí přijetím znamení 

podřízenosti světské moci přijme znamení šelmy, druhá, která se rozhodne, že zůstane věrná Boží autoritě, 

přijme Boží pečeť.“ (GC 605; VDV 392) 

 

 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Jakými způsoby můžeme svým přátelům, kolegům a známým vysvětlit podstatu znamení šelmy a Boží 
pečeti tak, aby to nepřineslo zbytečné spory? Proč je důležité zdůraznit, že v současnosti ještě nikdo nemá 
znamení šelmy? 
 

2. Jaká je souvislost mezi sobotou a pečetí Ducha? 
 

3. Uvažujte, co to znamená, že Boží pečeť „je spočinutí v pravdě – rozumově i duchovně“. 
 

4. Jak bys charakterizoval duchovní Babylon – jeho hodnoty a jednání? Jak se odlišují od zásad a hodnot 
Božího království? Jak se mohou hodnoty a způsoby Babylona vkrádat do naší církve – dokonce právě teď? 
Jak je můžeme rozpoznat a vyrovnat se s nimi – samozřejmě křesťanským způsobem, který odráží hodnoty 
Božího království? 
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