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Týden od 17. do 23. únoraLekce 8

Poražený nep ítel
Texty na tento týden
Zj 12; Gn 3,15; Iz 14,12–15; Da 7,23–25; 2Te 2,8–12; Zj 13,13.14; 19,20

Základní verš
„Oni nad ním zvít zili pro krev Beránkovu a pro slovo svého sv dectví. Nemilovali sv j život 
tak, aby se zalekli smrti.“ (Zj 12,11)

Zjevení 12.–14. kapitola nás připravuje na druhou část knihy, která popisuje závěrečné 
události (Zj 15,1–22,21). Zatímco první polovina knihy Zjevení (Zj 1,1–11,19) popisuje duchovní 
zápasy a utrpení církve v nepřátelském světě po celou dobu trvání křesťanství, zbývající ka-
pitoly se zaměřují na klíčové události, které vedou k druhému příchodu Krista a k nastolení 
Božího království.

Zjevení 12 představuje celkovou situaci, která vede k rozhodujícím událostem světových 
dějin. Ukazuje nám postupný vývoj velkého sporu mezi dobrem a zlem – Kristem a satanem.

V knize Zjevení je satan hlavním nepřítelem Boha a jeho lidu. Je představen jako reálná 
bytost, nejen jako nějaký myšlenkový koncept. Satan stojí za vším zlem a vší vzpourou 
ve vesmíru. Ví, že jeho poslední příležitostí uspět proti Bohu před druhým příchodem zna-
mená uspět v závěrečné bitvě mezi dobrem a zlem, která se označuje i jako Harmagedon 
(Armagedon – B21; BK). Satan proto celé své úsilí zaměřuje na přípravu na tuto událost.

Záměrem Zjevení 12 je přinést Božímu lidu ujištění, že satanovi se nepodaří uspět a bude 
poražen. Jde zároveň o varování, že satan je odhodlán udělat úplně všechno, aby zničil 
církev a její poselství v závěrečné době. Jediná naděje církve ostatku na vítězství spočívá 
v Kristu.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Žena a drak- Svržení satana na zem- Boj na zemi- Boj proti ostatku- Satanova strategie v době konce- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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ŽENA A DRAK
1A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena od ná sluncem, s m sícem pod nohama a s korunou 
dvanácti hv zd kolem hlavy. 2Ta žena byla t hotná a k i ela v bolestech, nebo  p išla její hodina.
3Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na kaž-
dé hlav  m l královskou korunu. 4Ocasem smetl t etinu hv zd z nebe a svrhl je na zem. A drak 
se postavil p ed ženu, aby pohltil její dít , jakmile se narodí. 5Ona porodila dít , syna, který má 
železnou berlou pást všechny národy; ale dít  bylo p eneseno k Bohu a jeho tr nu. (Zj 12,1–5)

Osobní studium
Jan ve vidění pozoroval dvě velká znamení – sym-
boly. Prvním byla těhotná žena a druhým byl 
drak, připravený zničit dítě, které se mělo narodit. 
Jak tomuto textu rozumíš? Jaké pocity v tobě 
vyvolává toto vidění?

Žena bývá v Bibli symbolem Božího lidu (2K 11,2). 
Panna, čistá a věrná žena, představuje věrné násle-
dovníky Krista, zatímco odpadlí a nevěrní jsou 
nejčastěji představeni symbolem nevěstky. Symbol 
ženy ve Zjevení 12 může mít i několikanásobný 
význam. Na začátku, kdy je „v očekávání“ syna, 
představuje Izrael, ze kterého vyšel zaslíbený Me-
siáš (Zj 12,1–5). Ve verších Zj 12,6.13–17 je pak sym-
bolem křesťanské církve a věrného ostatku, který 
z ní vyšel. Žena je oděná sluncem, pod nohama má 
měsíc a kolem hlavy dvanáct hvězd. Obraz může 
čtenářům připomenout příběh, v němž měl Josef 
sen o slunci, měsíci a jedenácti hvězdách (on sám 
byl tou dvanáctou), které představovaly Jákobo-
vu rodinu, tedy starozákonní Boží lid (Gn 37,9.10). 
Kromě toho slunce v Bibli představuje také slávu 
Kristova charakteru, jeho spravedlnosti (Mal 3,20). 
Kristus je „světlem světa“ (J 8,12) a jeho lid má světu 
odrážet jeho milující charakter (Mt 5,14–16). Měsíc 
jako „menší“ světlo (Gn 1,16) poukazuje na zaslíbení, 
která předpověděla Kristovo dílo.

Dalším, co Jan pozoroval ve svém vidění, 
byl „veliký rudý drak, mající sedm hlav a deset 

rohů“. (ČSP; ČEP překládá „ohnivý drak“). Drak 
je později ztotožněn se satanem (Zj 12,9) z Gn 3. 
Ocas je v Bibli symbolickým nástrojem podvodu 
(Iz 9,14.15; Zj 9,10) a jeho pomocí smetl drak třeti-
nu hvězd z nebes na zem. Tento čin ukazuje, že 
když satan přišel o své místo v nebesích (Iz 14,12–15), 
podařilo se mu podvodem strhnout na svou stra-
nu až třetinu nebeských bytostí. Tito padlí an-
dělé se stali démony, kteří pomáhají ďáblu v jeho 
nepřátelství vůči Bohu a dílu záchrany (1Tm 4,1). 
Zjevení ukazuje draka, který má „deset rohů 
a sedm hlav“, jako symbol sil, které satan použí-
val pro šíření zla na této zemi: pohanský Řím 
(Zj 12,4) a spiritizmus (Zj 16,13). „Ve Zjevení 12,9 se 
vysvětluje, že drak je satan. On podnítil Heroda, 
aby se snažil Ježíše zabít. Hlavním satanovým 
nástrojem v boji proti Kristu a jeho lidu v prvních 
staletích byla Římská říše a její převažující po-
hanské náboženství. Proto drak, i když předsta-
vuje satana, v druhé řadě symbolizuje pohanský 
Řím.“ (GC 438; VDV 288)

Přečti si text Zj 12,9. Jakými jmény je zde satan 
nazván? Pokus se najít všechny souvislosti mezi 
texty Zj 12,9; Zj 12,3.4 a Gn 3,15. Co tato slova říkají 
o satanovu nepřátelství vůči Kristu a lidstvu?

Satan už od počátku čekal na Mesiáše – chtěl 
ho zničit jako malé dítě. Když se narodil, satan 
využil pohanský Řím ve snaze Mesiáše zabít 
(Mt 2,14–16). Dozvídáme se však, že „dítě bylo pře-
neseno k Bohu a jeho trůnu“ (Zj 12,5).

Každý z nás je sou ástí velkého sporu mezi dobrem a zlem, který probíhá ve vesmíru. 
Tento zápas se však neodehrává jen na n jakém vzdáleném míst  kosmu, ale i zde 
na zemi – a v srdci každého z nás. Co to pro tebe znamená?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
6Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní.13Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna.14Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.15A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.16Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil.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
Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu.

-jcHB
Zvýraznění
9Měl pak ještě jiný sen a vypravoval jej svým bratrům: „Měl jsem opět sen: Klanělo se mi slunce, měsíc a jedenáct hvězd.“10To vyprávěl otci a bratrům. Otec ho okřikl: „Jaký žes to měl sen? Že i já, tvá matka a tvoji bratři přijdeme, abychom se před tebou skláněli k zemi?“

-jcHB
Zvýraznění
Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

-jcHB
Zvýraznění
Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci

-jcHB
Zvýraznění
14Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.15A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.16Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

-jcHB
Zvýraznění
Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.

-jcHB
Zvýraznění
9A 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
14Stařec a vznešený jsou ona hlava a prorok učící klam je onen ocas.15Vůdcové tohoto lidu se stali svůdci a ti, kdo se dají vést, jsou ztraceni.

-jcHB
Zvýraznění
A měly ocasy jako škorpióni a v nich žihadla, aby jimi trýznily lidi po pět měsíců.

-jcHB
Zvýraznění
12Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!13A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.14Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.“15Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!

-jcHB
Zvýraznění
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami

-jcHB
Zvýraznění
A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.

-jcHB
Zvýraznění
Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

-jcHB
Zvýraznění
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SVRŽENÍ SATANA NA ZEM
7A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho and lé se utkali s drakem. 8Drak i jeho and lé bojovali, 
ale nezvít zili, a nebylo již pro n  místa v nebi. 9A veliký drak, ten dávný had, zvaný ábel a satan, 
který svád l celý sv t, byl svržen na zem a s ním i jeho and lé. (Zj 12,7–9)

Osobní studium
O jakých událostech mluví úvodní text? Co 
předcházelo tomu, že byl satan svržen na zem? 
Jak podle tebe probíhal boj?

Satan byl svržen z nebes, když se vzbouřil 
proti Boží vládě. Chtěl uchvátit trůn v nebe-
sích a „měřit se s Nejvyšším“ (Iz 14,12–15). Po-
stavil se na otevřený odpor proti Bohu, ale 
byl poražen a svržen na zem. Podařilo se mu 
oklamat Adama a Evu, a proto si začal osobo-
vat vládu a moc na tomto světě místo člověka 
(L 4,6). Jako samozvaný vládce tohoto světa 
(J 12,31) tvrdil, že má právo účastnit se zasedá-
ní nebeské rady jako zástupce země (Jb 1,6–12). 
Ale už od porážky na kříži byl satan spolu 
s padlými anděly připoután k této zemi – a to 
až do doby, dokud ho nestihne konečný trest 
(2Pt 2,4; Ju 1,6).

Ježíš svou smrtí nejen zachránil a vykoupil 
to, co bylo ztraceno, ale zároveň před celým 
vesmírem odhalil satanův charakter. „Satan 

pochopil, že byl odhalen. Nepadlí andělé i celý 
vesmír měli možnost sledovat jeho jednání. 
Sám se projevil jako vrah. Prolil krev Božího 
Syna, a tím se připravil o náklonnost nebes-
kých bytostí. Od té doby má omezenou působ-
nost.“ (DA 761; TV 489) Před celým vesmírem 
převzal Ježíš vládu nad zemí a byl prohlá-
šen za právoplatného vládce země (Ef 1,20–22; 
Fp 2,9–11).

Ježíš tyto události předpověděl: „Nyní je 
soud nad tímto světem, nyní bude vládce toho-
to světa vyvržen ven“ (J 12,31).

Tímto rozsudkem nad satanem „přišlo spa-
sení, moc a království našeho Boha i vláda 
jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich 
bratří, který je před Bohem osočoval dnem 
i nocí“ (Zj 12,10). Satan má stále omezenou moc, 
a může ubližovat Božímu lidu na zemi. Všech-
no to však dělá s vědomím, jak „málo času 
mu zbývá“ (Zj 12,12). Ale i přesto, že jeho čas 
se krátí, dělá vše, co je v jeho síle, aby na zemi 
způsoboval bolest, utrpení a zmatek.

Jak se m žeš proti satanovi bránit? Uvažuj o tom v kontextu verš  Zj 12,11 a Ef 6,10–18.

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
12Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!13A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.14Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.“15Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!

-jcHB
Zvýraznění
a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám

-jcHB
Zvýraznění
Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.

-jcHB
Zvýraznění
6Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan.7Hospodin se satana zeptal: „Odkud přicházíš?“ Satan Hospodinu odpověděl: „Procházel jsem zemi křížem krážem.“8Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“9Satan však Hospodinu odpověděl: „Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně?10Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla.11Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit.“12Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj.“ A satan od Hospodina odešel.

-jcHB
Zvýraznění
Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud.

-jcHB
Zvýraznění
Také anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu.

-jcHB
Zvýraznění
20Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,21vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím.22‚Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,

-jcHB
Zvýraznění
9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.10Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.11Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci

-jcHB
Zvýraznění
10A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění
11Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.

-jcHB
Zvýraznění
10A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.11Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.12Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.13Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.14Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,15obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘16a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.17Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.18V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
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BOJ NA ZEMI
Žena pak uprchla na pouš , kde jí B h p ipravil úto išt , aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dv  
st  šedesát dní. (Zj 12,6)
13Když drak vid l, že je svržen na zem, za al pronásledovat ženu, která porodila syna. 14Ale té žen  
byla dána dv  mocná orlí k ídla, aby mohla ulet t na pouš  do svého úto išt , kde ukryta p ed 
hadem byla zachována p i život  rok a dva roky a polovinu roku. (Zj 12,13.14)

Osobní studium
Jak rozumíš úvodním veršům? Jak Bůh 
vstupoval do života církve během období 
1 260 dní neboli let (jde o totožný údaj jako 
„rok a dva roky a polovina roku“)?

„Svržení satana jako žalobce bratří bylo 
spojeno s úžasným dílem, které Kristus vy-
konal na kříži. Plán vykoupení postupoval 
vpřed i přes satanův neustálý odpor. … Satan 
věděl, že království, na které si dělal nárok, 
mu bude nakonec odňato. Proto se rozhodl 
ze všech sil zničit co nejvíce bytostí, které 
Bůh stvořil ke svému obrazu. Satan nená-
viděl člověka, protože Kristus mu projevil 
ohromnou odpouštějící lásku a milosrden-
ství. Boží nepřítel se proto rozhodl zaútočit 
na člověka všemi možnými lžemi, kterými 
by ho mohl svést do zatracení. Oč bezna-
dějnější byla jeho vlastní situace, o to s větší 
energií se snažil uskutečňovat své záměry.“ 
(3SP 194.195)

Není pochyb o tom, že satan pokračoval 
ve svých útocích plných hněvu proti ob-
jektu Kristovy lásky na zemi – proti církvi. 

Církev však našla Boží ochranu na neoby-
dleném, pustém místě během prorockého 
období 1 260 dnů neboli let.

Doba, po kterou satan pronásledoval Boží 
věrný lid, je ve Zjevení 12 zmíněna dvakrát. 
Jednou jako 1 260 dní (Zj 12,6) a jednou jako 
„rok a dva roky a polovina roku“ (Zj 12,14). Obě 
období odkazují na činnost malého rohu, 
o němž se hovoří v Da 7,23–25. V Bibli proroc-
ké dny symbolizují roky. K zmíněným proroc-
kým obdobím se vztahují historické události 
během let 538 až 1798. Je to období, kdy Řím-
skokatolická církev jako nábožensko-politic-
ká mocnost ovládala západní svět.

Během období pronásledování drak vy-
chrlil ze své tlamy obrovské množství vody, 
kterým chtěl ženu zničit. Voda v tomto kon-
textu symbolizuje lidi a národy (Zj 17,15). Řím 
vysílal proti věrnému Božímu lidu své armá-
dy. Ke konci tohoto prorockého času přátelská 
zem pohltila řeku, zachránila ženu a nabídla 
jí bezpečný úkryt. Tento symbol poukazuje 
na Ameriku, která se díky vzdálenosti a pozdě-
ji i díky náboženské svobodě stala útočištěm 
pronásledovaných křesťanů (Zj 12,16).

Uvažuj o dob , po kterou pronásledování trvalo – 1 260 let. Z našeho pohledu jde o velmi 
dlouhý as a nerozumíme p esn , pro  všechno trvá tak dlouho a Krist v návrat ješt  
nenastal. Jak tomuto „zdržení“ rozumíš? Co to pro tebe znemaná?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
23Řekl toto: „Čtvrté zvíře – na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit; pozře celou zemi, podupe ji a rozdrtí.24A deset rohů – z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále.25Bude 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,

-jcHB
Zvýraznění
A řekl mi: „Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.

-jcHB
Zvýraznění
Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil.
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BOJ PROTI OSTATKU
Drak v hn vu v i té žen  rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti t m, kdo 
zachovávají p ikázání Boží a drží se sv dectví Ježíšova. (Zj 12,17)

Osobní studium
Proti komu a proč zaútočil satan po své ne-
úspěšné snaze zničit ženu, o níž se mluvilo 
v předchozích verších? Jak si tento útok 
představuješ? Jak je podle verše Zj 12 ,17 
charakterizován ostatek? Jak si může být 
na konci časů člověk jistý, že k němu patří?

Výraz „pozůstatek“ nebo „ostatek“ po-
pisuje ty, kteří zůstávají věrní Bohu, i když 
většina od Boha odpadla (1Kr 19,18; Zj 2,24). 
Ačkoliv se mnozí lidé na konci času postaví 
na satanovu stranu, zůstane skupina lidí, 
které si Bůh povolal, věrná Kristu – a to 
i přes satanův hněv.

Ostatek Boží církve na konci časů se bude 
vyznačovat dvěma charakteristikami. První 
je zachovávání Božích přikázání. Zjevení 13 
ukazuje, že právě první deska Desatera bude 
mít pro závěrečný konflikt mimořádný vý-
znam. Klíčovým prvkem čtyř přikázání uve-
dených na této desce je uctívání. Hlavním 
tématem závěrečné krize bude totiž otázka, 
koho a kdy je správné uctívat. Zatímco lidé 

ve světě se rozhodnou uctívat obraz šelmy, 
ostatek bude uctívat Boha Stvořitele (Zj 14,7). 
Čtvrté přikázání, které hovoří o sobotě, po-
ukazuje specificky na Boha jako našeho 
Stvořitele. Právě proto bude toto přikázání 
hrát v závěrečné krizi klíčovou roli.

Druhou charakteristikou ostatku je, že se 
drží „Ježíšova svědectví“. Text Zj 19,10 cha-
rakterizuje toto „Ježíšovo svědectví“ jako 
„duch proroctví“. Porovnáním tohoto verše 
s textem Zj 22,9 můžeme vidět, že Janovi 
„bratři“, kteří mají Ježíšovo svědectví, jsou 
proroci. „Ježíšovo svědectví“ proto odkazuje 
na Ježíše, který svědčí o sobě prostřednic-
tvím svých proroků tak, jako to udělal skrze 
Jana (Zj 1,2). Prorocká role v Bibli znamená 
přinášet svědectví o Kristu. Zjevení ukazuje, 
že v době konce bude mít Boží lid ve svém 
středu „ducha proroctví“, který jej provede 
přes toto těžké období, kdy bude satan dělat 
vše pro to, aby Boží lid podvedl a zničil. Jako 
adventisté sedmého dne jsme tento proroc-
ký dar rozpoznali ve službě a spisech Ellen 
Gould Whiteové.

Jak ty osobn  vnímáš dar, který jsme jako hnutí dostali pro dobu konce? Jaké závazky 
z tohoto daru pro nás vyplývají – pro každého jednotlivce a pro církev jako celek?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Ale zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty , jejichž kolena nepoklekla před Baalem a jejichž ústa ho nepolíbila.“

-jcHB
Zvýraznění
Vám ostatním v Thyatirech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovy, pravím: Nevkládám na vás jiné břemeno.

-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
Volal 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.“

-jcHB
Zvýraznění
Tu jsem padl na kolena k jeho nohám. Ale on mi řekl: „Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři, kteří vydávají svědectví Ježíšovi. Před Bohem poklekni!“ Kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví.

-jcHB
Zvýraznění
Ale on mi řekl: „Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratří proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni!“

-jcHB
Zvýraznění
Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co viděl.
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SATANOVA STRATEGIE V DOB  KONCE
11Vtom jsem vid l jinou šelmu, jak vyvstala ze zem : m la dva rohy jako beránek, ale mluvila 
jako drak. 12Z pov ení té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby 
klekali p ed první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. 13A iní veliká znamení, dokonce 
i ohe  z nebe nechá p ed zraky lidí sestoupit na zem. 14Bylo jí dáno d lat znamení ke cti první 
šelmy a svád t jimi obyvatele zem ; rozkazuje obyvatel m zem , aby postavili sochu té šelm , 
která byla smrteln  zran na me em, a p ece z stala naživu. (Zj 13,11–14)

Osobní studium
Zjevení 12,17 ukazuje na změnu v satanově tak-
tice. Satan se nyní snaží získat na svou stra-
nu nejen nevěřící, ale dokonce chce podvést 
i Kristovy věrné následovníky. Během celých 
křesťanských dějin se satan snažil odporovat 
Božímu dílu záchrany prostřednictvím nabídky 
drobných ústupků a kompromisů uvnitř církve 
a prostřednictvím nátlaku a pronásledování 
zvenčí. Z historie se můžeme naučit, že mu to 
v průběhu staletí vycházelo. Ukázalo se však, že 
proti této strategii se postavila nejen reformace, 
ale také postupné znovuobjevování biblických 
pravd Božím lidem. Když satan pochopil, že se 
mu krátí čas, zvýšil své úsilí a rozhodl se změnit 
taktiku boje proti ostatku Božího lidu (Zj 12,17). 
Jeho útoky v sobě budou zahrnovat silný pr-
vek lži a svodu. Démoni budou konat zázraky 
a ve světě začnou stále více působit různé spi-
ritistické projevy (Zj 16,14). Změna v satanově 
strategii souvisí i se změnou vnímání příchozích 
událostí – historický pohled se mění na pohled 
eschatologický (Mt 24,24). 

Za zmínku stojí skutečnost, že výrazy jako 
„svod“, „svůdce“ a „svést“ se v knize Zjevení začí-
nají objevovat až v eschatologické části (kapito-
ly 12–20), kde je popsáno satanovo působení 
na konci času. Najdeme je ve Zj 12,9, kde je satan 

označen jako „svůdce“, a pokračuje až po verše 
Zj 20,7–10, kde satan „svádí“ národy na konci času.

Přečti si texty 2Te 2,8–12; Zj 13,13.14 a Zj 19,20. 
Jaká je podstata satanových svodů na konci 
času?

Zjevení 12–20 zobrazuje satana, symbolizova-
ného drakem, který se snaží převzít ve světě roli 
Boha. Využívá k tomu náboženské a politické 
síly: například pohanský Řím (Zj 12,4.5), po kte-
rém následuje mocnost symbolizovaná šelmou 
z moře (Zj 13,1–8), a nakonec mocnost vyobrazená 
jako šelma ze země (Zj 13,11). Až do konce knihy 
jsou tito členové jakési satanské „trojice“ (tvoří 
ji drak prostřednictvím pohanství a spiritizmu, 
papežství symbolizované šelmou z moře a od-
padlý protestantizmus symbolizovaný šelmou 
ze země, podobnou beránkovi) neoddělitelně 
spojeni v odboji vůči Bohu. Spolupracují navzá-
jem ve snaze svést lidi, odvrátit je od Boha a při-
vést je na satanovu stranu, „aby je shromáždili 
k boji v rozhodující den všemohoucího Boha“ 
(Zj 16,13.14). Tyto falešné náboženské systémy 
budou zničeny při druhém Kristově příchodu 
(Zj 19,20). Ale drak, který je symbolem satana 
a který jedná prostřednictvím těchto pozem-
ských mocností, bude zničen až na konci tisíciletí 
(Zj 20,10). Zjevení ukazuje, že svod, který přijde 
na konci času, bude tak silný, že mu podlehne 
většina lidí (Mt 7,13).

Ve Zjevení zaznívá dvakrát volání po moudrosti a schopnosti duchovn  rozlišovat, aby 
lidé mohli p ed svody obstát (Zj 13,18; 17,9). O jakou moudrost tady jde? Jak m žeme tako-
vou moudrost získat? (Viz také Jk 1,5.)

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
14Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
9A 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
7Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře8a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři.9Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je.10Jejich 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
8A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem.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.11Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.12Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

-jcHB
Zvýraznění
Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou.

-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.

-jcHB
Zvýraznění
4Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí.5Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.

-jcHB
Zvýraznění
13A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.14Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.

-jcHB
Zvýraznění
Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.

-jcHB
Zvýraznění
To 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

-jcHB
Zvýraznění
9Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů:10pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
P e ti si 32. kapitolu „Nástroje zla“ z knihy Velký spor v k  (GC 518–530; VDV 339–346).

Cílem textu ve Zjevení 12 je především ukázat Božímu lidu, že události na konci časů jsou 
součástí velkého konfliktu mezi Kristem a satanem. Kniha varuje Boží věrné před tím, čemu 
musí čelit dnes a s čím se setkají v budoucnosti, kdy budou vystaveni působení zkušených 
nepřátel plných hněvu. Pavel nás varuje před tím, který „přijde v moci satanově, bude konat 
kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo 
jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila“ (2Te 2,9.10).

Zjevení na nás naléhá,   abychom budoucí události brali vážně a stanovili si za svou prio-
ritu budování vztahu s Bohem. Zjevení nás však zároveň ujišťuje, že ačkoli satan je silný 
a zkušený nepřítel, nemá takovou moc, aby Krista přemohl (Zj 12,8). Boží lid může najít naději 
jen v tom, kdo v minulosti vítězně porazil satana a jeho démonské mocnosti. Právě on nám 
zaslíbil, že bude se svými věrnými následovníky „až do skonání tohoto věku“ (Mt 28,20).

Otázky k rozhovoru
1.  Jako adventisté sedmého dne vnímáme, že naše církev nese vlastnosti ostatku. Je to ne-

jen velká výsada, ale i obrovská zodpov dnost! (L 12,48) Pro  si však musíme dávat pozor, 
abychom si nemysleli, že tato role církve nám zaru í naše vlastní spasení?

2.  „N kte í k es ané p íliš p emýšlejí o satanov  moci. Je pravdou, že satan je mocnou 
bytostí, ale jsem Bohu vd ná za úžasného Spasitele, který vyhnal knížete zla z nebe. 
Mluvíme o nep íteli, modlíme se o ochranu p ed ním, uvažujeme o n m – a v naší mysli se 
stává stále siln jším a v tším. Pro  rad ji nemluvit o Ježíši? Pro  bychom nem li mluvit 
o jeho moci a lásce? Satan má radost, když zveli ujeme jeho sílu. Držme se Ježíše, rozjí-
mejme o n m, dívejme se na n j – a za neme se m nit k jeho obrazu.“ (AR 19. b ezen 1889) 
Jakým zp sobem k es ané zveli ují satanovu moc? Na druhé stran , jaké nebezpe í nám 
hrozí, pokud nejen odmítneme realitu satanovy moci, ale i jeho samotnou existenci?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________
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Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.




