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Týden od 24.02. do 02.03.

PÁ 1. b ezna – Podn ty k zamyšlení

Týden od 24.02. do 02.03.

Texty na tento týden – Zj 13; 17:8; Da 7:24; 2Te 2:2–12; Zj 12:14–16; 1Kr 18:38

Zjevení ukazuje, že sobota bude na konci d jin znamením poslušnosti a v rnosti Bohu. Musíme však mít
na pam ti, že pokud dnes n kdo Boha uctívá v ned li, neznamená to, že takový lov k má automaticky
cejch šelmy. Uctívání ned le se stane znamením šelmy až tehdy, když se lidé v dom rozhodnou stát na
Boží stran nebo proti n mu. Lidé se rozhodnou pro Boha nebo proti n mu. Tato doba je však stále budoucností.
„Nikdo dnes ješt nep ijal znamení šelmy. as zkoušky ješt nenastal. Dnes jsou praví a v rní k es ané ve
všech církvích – a ímskokatolické spole enství není žádnou výjimkou. Nikdo není nucen k rozhodnutí
d íve, než m že p ijmout sv tlo pravdy a pochopit požadavky tvrtého p ikázání. Když však bude vydán
dekret vyžadující uctívání nepravé soboty a hlasité volání t etího and la bude lidi varovat p ed uctíváním
šelmy a její obrazu, velmi jasn bude dána hranice mezi pravdou a lží. Tehdy ti, kte í budou pokra ovat ve
vzpou e a h íchu, p ijmou znamení šelmy.“ (Ev 234.235)
Pamatujme na to, že zachovávání ned le dnes nikoho nevede k zatracení, stejn jako sv cení soboty neznamená, že lov k bude spasen. P ichází však as, kdy se znamení šelmy stane d ležitým problémem
a rozhodnutí se pro správný den uctívání se stane zkouškou v rnosti. Zjevení vyzývá Boží lid, aby se
s hledajícím a otev eným srdcem v noval studiu Bible a jejích proroctví. Zárove by m l každý v rný následovník Krista usilovat p inést evangelium t m, kte í se ješt pro Krista
nerozhodli.

Základní verš
„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)
Zjevení 12 popisuje satan v útok proti v rnému Božímu lidu, který v sob zahrnuje i pronásledování
pohanským a pozd ji papežským ímem b hem období 1 260 dn neboli let (538–1798; viz Zj 12,6.13.14
a lekce 7 v ásti na úterý). Zjevení 13 detailn ji popisuje satanovy útoky b hem k es anských d jin. Satan
p i nich využíval dvou spojenc , kte í jsou zobrazeni jako šelmy. Na konci asu se pod satanovým vedením
drak a ob šelmy sjednotí, aby se postavili na odpor Božím vykupitelským aktivitám a získali si oddanost
celého sv ta.
P i našem dalším studiu musíme být opatrní. Dosud jsme totiž mluvili o událostech, které se již v minulosti staly. Je snazší vykládat proroctví, která se již naplnila. Ale když se dostáváme k proroctvím, která se
teprve mají naplnit (jak o tom budeme hovo it v ásti na úterý), pot ebujeme ur itou míru zdrženlivosti
a opatrnosti. B h nám ukazuje, co se bude dít na konci asu, abychom pak nebyli p ekvapeni. Nesd luje
nám však každý detail, který bychom rádi znali.
Vždy musíme mít na pam ti, že a koli nám tato proroctví p ibližují události, které se mají na konci odehrát, nep inášejí nám všechny detaily o tom, kdy a jak se záv re né události stanou. Pot ebujeme být proto
opatrní a nerozvíjet spekulace, o kterých proroctví nic ne íkají. Nezapome me, že proroctví z knihy Zjevení
sledují praktický cíl: nau it nás, jak máme dnes žít a jak se máme p ipravit na budoucnost.

Týden ve zkratce:
Otázky k rozhovoru
1. Když pozorujete situaci, která je dnes ve sv t , jaké trendy vnímáte v oblasti náboženství a politiky? Které
z nich mohou v kone ném d sledku vést k napln ní proroctví ze Zj 13?
2. Jaký postoj bychom m li p i ekání na druhý p íchod Krista zaujmout v i jiným k es an m? Uvažujte
o následující rad : „Naši kazatelé by se m li p iblížit ke kazatel m jiných denominací. Modlete se za tyto
lidi, za které se p imlouvá i Kristus. Spo ívá na nich velká zodpov dnost. Jako Kristovi poslové bychom
m li projevit hluboký, opravdový zájem o tyto pastý e stáda.“ (6T 78)
3. Jak bychom se v našem postoji v i k es an m jiných denominací m li vyhýbat nad azenosti a nek es anskému duchu? Jak bychom m li prokazovat respekt k nim a k jejich osobní ví e, aniž bychom sami d lali
kompromisy?

- Šelma z mo e
- P sobení šelmy z mo e
- Šelma ze zem
- Obraz šelmy
- Cejch (znamení) šelmy
- Podn ty k zamyšlení

NE 24. února – Šelma z mo e
Zj 13:1-4 „1Tu jsem vid l, jak se z mo e vyno ila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na t ch
rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha. 2Ta šelma, kterou jsem vid l, byla
jako levhart, její nohy jako tlapy medv da a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i tr n i velikou moc. 3Jedna z jejích hlav vypadala jako smrteln ran ná, ale ta rána se zahojila. A celá zem v obdivu šla za tou šelmou; 4klekali p ed drakem, protože dal té šelm svou moc, a klekali také p ed šelmou
a volali: „Kdo se m že rovnat té dravé šelm , kdo se odváží s ní bojovat?““
Zj 17:9-11.15 „9A pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahork , na nichž ta žena sedí, a také sedm
král : 10p t jich padlo, jeden kraluje, jeden ješt nep išel. Až p ijde, bude sm t z stat jen nakrátko. 11A ta dravá šelma,
která byla a není, je osmý král, a p ece jeden z t ch sedmi; jde však do záhuby. … 15A ekl mi: „Vody, které jsi vid l, nad
nimiž ta nev stka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.“
Zj 12:3.4.6.13.14 „3Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé
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. … 6Žena pak uprchla na pouš , kde jí B h p ipravil úto išt , aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dv st šedesát dní. … 13Když drak vid l, že je svržen na zem, za al pronásledovat ženu, která porodila syna.
14
Ale 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.“
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Da 7:2-7.24.25 „2Daniel ekl: „Vid l jsem v no ním vid ní, hle, ty i nebeské v try rozbou ily Velké mo e. 3A z mo e
vystoupila ty i veliká zví ata, odlišná jedno od druhého. 4První bylo jako lev a m lo orlí k ídla. Vid l jsem, že mu byla
k ídla oškubána, bylo pozvednuto od zem a postaveno na nohy jako lov k a dáno mu lidské srdce. 5Hle, další zví e,
druhé, se podobalo medv du. Bylo postaveno tvá í k jedné stran . M lo v tlam mezi zuby t i žebra a bylo mu e eno:
‚Vsta a hojn se nažer masa!‘ 6Potom jsem vid l, hle, další zví e bylo jako levhart a m lo na h bet ty i pta í k ídla.
Bylo to zví e ty hlavé a byla mu dána vlada ská moc. 7Potom jsem v no ním vid ní vid l, hle, tvrté zví e, strašné,
p íšerné a mimo ádn mocné. M lo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné
ode všech p edešlých zví at a m lo deset roh . … 24A deset roh – z toho království povstane deset král . Po nich povstane jiný, ten se bude od p edchozích lišit a sesadí t i krále. 25Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího.
Bude se snažit zm nit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do asu a as a poloviny asu.“
Zj 2:27 „Bude je pást železnou berlou, jako hlin né nádobí je bude rozbíjet.“
Zj 13:5-7 „5A bylo jí dáno, aby mluvila pyšn a rouhav a m la moc po ty icet dva m síce. 6A tak otev ela ústa
a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho p íbytku, všem, kdo p ebývají v nebi. 7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým
a aby nad nimi zvít zila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou.“

PO 25. února – P sobení šelmy z mo e
Zj 13:5-8 „5A bylo jí dáno [šelm ], aby mluvila pyšn a rouhav a m la moc po ty icet dva m síce.
6
A tak otev ela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho p íbytku, všem, kdo p ebývají v nebi. 7A bylo jí
dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvít zila. Dostala moc nad každým kmenem, národem,
jazykem i rasou; 8budou p ed ní klekat všichni obyvatelé zem , jejichž jména nejsou od stvo ení sv ta
zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.“

Nu 14:34 „Podle po tu dn , v nichž jste d lali pr zkum zem , ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za ty icet dn
ty icet let. Tak pocítíte mou nevoli.“
Ez 4:6 „Až skon í tyto dny , lehneš si podruhé, a to na pravý bok, a poneseš nepravost domu judského po ty icet dní;
ukládám ti za každý rok jeden den.“
2Te 2:2-12 „2Abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat n jakým projevem ducha nebo e í i listem,
domn le pocházejícím od nás, jako by den Pán m l už nastat. 3Žádným zp sobem se nedejte od nikoho oklamat, protože
nenastane, dokud nedojde ke vzpou e proti Bohu a neobjeví se lov k nepravosti, Syn zatracení. 4Ten se postaví na odpor
a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo emu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘
a bude se vydávat za Boha. 5Nevzpomínáte si, že jsem vám to íkal, ješt když jsem byl u vás? 6Víte p ece, co zatím brání
tomu, aby se ukázal d íve, než p ijde jeho as. 7Ta nepravost již p sobí, ale jen skryt , dokud nebude odstran n z cesty
ten, kdo tomu brání. 8A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zni í svým slavným p íchodem.
9
Ten zlý p ijde v moci satanov , bude konat kdejaký mocný in, klamná znamení a zázraky 10a všemožnou nepravostí bude
svád t ty, kdo jdou k záhub , nebo nep ijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 11Proto je B h vydává do moci
klamu, aby uv ili lži. 12Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuv ili pravd , ale nalezli zalíbení v nepravosti.“
J 10:33 „Židé mu odpov d li: „Nechceme t kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi lov k a tvrdíš, že jsi
B h.““
Mt 26:63-65 „63Ale Ježíš ml el. A velekn z mu ekl: „Zap ísahám t p i Bohu živém, abys nám ekl, jsi-li Mesiáš, Syn
Boží!“ 64Ježíš odpov d l: „Ty sám jsi to ekl. Ale pravím vám, od nyn jška uz íte Syna lov ka sed t po pravici Všemohoucího a p icházet s oblaky nebeskými.“ 65Tu velekn z roztrhl svá roucha a ekl: „Rouhal se! Na ješt pot ebujeme
sv dky? Hle, te jste slyšeli rouhání.“
Mk 2:7 „Co to ten lov k íká? Rouhá se! Kdo jiný m že odpoušt t h íchy než B h?“
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ST 27. února – Obraz šelmy
Zj 13:11-13 „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.“
1Kr 18:38 „I spadl Hospodin v ohe a poz el zápalnou ob i d íví, kameny i prs , a vodu z p íkopu vypil.“
Sk 2:3 „A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozd lily se a na každém z nich spo inul jeden.“

T 28. února – Cejch (znamení) šelmy
Zj 13:16.17 „16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby m li na pravé ruce
nebo na ele cejch, 17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není ozna en jménem té šelmy nebo íslicí
jejího jména.“

Dt 6:4-8 „4Slyš, Izraeli, Hospodin je náš B h, Hospodin jediný. 5Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým
srdcem a celou svou duší a celou svou silou. 6A tato slova, která ti dnes p ikazuji, budeš mít v srdci. 7Budeš je všt povat
svým syn m a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sed t doma nebo p jdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.
8
Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na ele mezi o ima.“
Zj 7:3.4 „3Neško te zemi, mo i ani stromoví, dokud neozna íme služebníky našeho Boha na jejich elech! 4Pak jsem
slyšel po et ozna ených: sto ty ia ty icet tisíc ozna ených ze všech pokolení Izraele.“
Zj 14:1.12 „1A vid l jsem, hle, Beránek stál na ho e Sión a s ním sto ty icet ty i tisíce t ch, kdo mají na ele napsáno
jméno jeho i jméno jeho Otce. … 12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte í zachovávají Boží p ikázání a v rnost Ježíši.“
Ez 20:12.20 „12Dal jsem jim také své dny odpo inku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby v d li, že já, Hospodin,
je posv cuji. … 20Sv te mé dny odpo inku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste v d li, že já jsem Hospodin, váš
B h.‘“
Da 7:25 „Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit zm nit doby a zákon. Svatí budou
vydáni do jeho rukou až do asu a as a poloviny asu.“
Zj 13:18 „To je t eba pochopit: kdo má rozum, a se te íslice té šelmy. To íslo ozna uje lov ka, a je to íslo šest set
šedesát šest.“
2Te 2:3 „Žádným zp sobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpou e proti Bohu
a neobjeví se lov k nepravosti, Syn zatracení.“

ÚT 26. února – Šelma ze zem
Zj 13:11 „Vtom jsem vid l jinou šelmu, jak vyvstala ze zem : m la dva rohy jako beránek, ale mluvila
jako drak.“

Zj 12:14-16 „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. 15A had za ní vychrlil ze ch tánu proud vody jako eku,
aby ji smetl. 16Ale zem p isp la žen na pomoc, otev ela ústa a pohltila tu eku, kterou drak vychrlil.“
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