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� Texty na tento týden – Zj 14:6–12; Mt 24:14; Kaz 12:13.14; Ex 20:2–11; Iz 21:9; Iz 34:8–10 
 

� Základní verš 
„Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte�í zachovávají Boží p�ikázání a v�rnost Ježíši.“ (Zj 14:12) 
 

   Kniha Zjevení ukazuje, že satan�v svod na konci �asu bude tak úsp�šný, že se sv�t rozhodne uctívat šelmu 

a p�ijmout její znamení. Zj 14,1–5 však �íká, že B�h bude mít na zemi sv�j poz�statek, lidi, kte�í budou 

v�rni Hospodinu, i když v�tšina sv�ta bude zastávat jinou pozici. 

   Na konci bude muset každý �lov�k u�init d�ležité rozhodnutí. Nep�jde o to, zda bude n�koho uctívat 

(protože každý ve svém život� n�koho uctíváme nebo zbož�ujeme). Základní otázkou bude, koho budeme 

uctívat. Ti, kdo se budou klan�t šelm�, dostanou její cejch na svou ruku nebo na �elo – jako symbolické 

vyjád�ení jejich volby, že budou sloužit odpadlému systému svými skutky a/nebo svým zp�sobem uvažová-

ní. 

   Ve stejnou dobu bude celý sv�t sv�dkem mohutného hlásání evangelia, jaké se ned�lo od doby Letnic. 

Než na vzbou�ené lidstvo dopadnou Boží soudy, B�h sešle své varovné poselství „obyvatel�m zem�, každé 

rase, kmeni, jazyku i národu“ (Zj 14,6). B�h nechce, aby lidé zahynuli, ale aby se každý rozhodl pro zá-

chranu – vždy� Kristus zem�el za celé lidstvo. Otázka zní, kdo nabídku záchrany p�ijme a kdo ne. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Poselství t�í and�l� 
- Poselství prvního and�la (1. �ást) 
- Poselství prvního and�la (2. �ást) 
- Poselství druhého and�la 
- Poselství t�etího and�la 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 3. b�ezna – Poselství t�í and�l� 
Zj 14:6  „Tu jsem vid�l jiného and�la, jak letí st�edem nebeské klenby, aby zv�stoval v��né evangelium 

obyvatel�m zem�, každé rase, kmeni, jazyku i národu.“ 
Mt 24:14  „A toto evangelium o království bude kázáno po celém sv�t� na sv�dectví všem národ�m, a teprve potom 
p�ijde konec.“ 
2Tm 1:9  „B�h, který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, 
kterou nám daroval v Kristu Ježíši p�ed v��nými �asy.“ 
Tt 1:2  „Aby m�li nad�ji na v��ný život, jejž slíbil pravdomluvný B�h p�ed v�ky, a ve sv�j �as.“ 
Zj 14:7-9  „7Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu �est, nebo� nastala hodina jeho soudu; poklekn�te p�ed 
tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e i prameny vod.“ 8Za ním let�l druhý and�l a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který 
opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hn�vu.“ 9Za nimi let�l t�etí and�l a volal mocným hlasem: 
„Kdo kleká p�ed šelmou a p�ed její sochou, kdo p�ijímá její cejch na �elo �i na ruku.“ 
Zj 13:7  „A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvít�zila. Dostala moc nad každým kmenem, náro-
dem, jazykem i rasou.“ 
Zj 16:13.14  „13A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili t�i ne�istí duchové, podobní 
ropuchám. 14Jsou to duchové �ábelští, kte�í �iní zázra�ná znamení. Vyšli ke král�m celého sv�ta, aby je shromáždili         
k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.“ 
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PO 4. b�ezna – Poselství prvního and�la (1. �ást) 
Zj 14:6.7  „6Tu jsem vid�l jiného and�la, jak letí st�edem nebeské klenby, aby zv�stoval v��né evangelium 

obyvatel�m zem�, každé rase, kmeni, jazyku i národu. 7Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte 

mu �est, nebo� nastala hodina jeho soudu; poklekn�te p�ed tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e i prameny 

vod.““ 
Kaz 12:13.14  „13Záv�r všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho p�ikázání zachovávej; na tom u �lov�ka všechno závisí . 
14Veškeré dílo B�h postaví p�ed soud, i vše, co je utajeno, a� dobré �i zlé.“ 
� 7:7-13  „7Co tedy máme �íci? Že zákon je h�íšný? Naprosto ne! Ale h�ích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. 
Vždy� bych neznal žádostivost, kdyby zákon ne�ekl: ‚Nepožádáš!‘ 
8H�ích použil tohoto p�ikázání jako p�íležitosti, aby ve mn� probudil všechnu žádostivost; bez zákona je totiž h�ích mrtev. 
9Já jsem kdysi žil bez zákona, když však p�išel zákon, h�ích ožil, 
10a já jsem zem�el. Tak se ukázalo, že práv� p�ikázání, které mi m�lo dát život, p�ineslo mi smrt. 
11H�ích použil p�ikázání jako p�íležitosti, aby mne oklamal a tak m� usmrtil. 
12Zákon je tedy sám v sob� svatý a p�ikázání svaté, spravedlivé a dobré. 
13Bylo snad to dobré p�í�inou mé smrti? Naprosto ne! H�ích však, aby se ukázal jako h�ích, zp�sobil mi tím dobrým smrt; 
tak skrze p�ikázání ukázal h�ích celou hloubku své h�íšnosti.“ 
Ž 22:24  „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ct�te ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij p�ed 
ním v bázni!“ 
Zj 15:4  „Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, nebo� ty jediný jsi Svatý; všechny národy p�ijdou      
a skloní se p�ed tebou, nebo� tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.“ 
Jb 1:8  „Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sob� rovného. Je to muž 
bezúhonný a p�ímý, bojí se Boha a vyst�íhá se zlého.““ 
Zj 11:18  „Rozzu�ily se národy, ale p�išel hn�v tv�j, �as, abys soudil mrtvé, odm�nil své služebníky proroky a všechny, 
kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“ 
Zj 19:5  „A od tr�nu zazn�l hlas: „Zpívejte Bohu našemu, všichni jeho služebníci, kte�í se ho bojíte, malí i velicí.““ 
Dt 11:13  „Jestliže budete opravdu poslouchat má p�ikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, 
svého Boha, a sloužili mu celým svým srdcem a celou svou duší.“ 
Mt 22:37  „On mu �ekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘““ 
Dt 5:29  „Kéž mají stále takové srdce, aby se m� báli po všechny dny a dbali na všechny mé p�íkazy, aby se jim i jejich 
syn�m vždycky vedlo dob�e.“ 
Gn 22:12  „A posel �ekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu ned�lej! Práv� te� jsem poznal, že jsi bohabojný, nebo� jsi 
mi neodep�el svého jediného syna.““ 
2K 3:18  „Na odhalené tvá�i nás všech se zrcadlí slavná zá� Pán�, a tak jsme prom��ováni k jeho obrazu ve stále v�tší 
sláv� – to vše mocí Ducha Pán�.“ 
2K 5:10  „Vždy� se všichni musíme ukázat p�ed soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co �inil ve 
svém život�, a� dobré �i zlé.“ 
Zj 22:11.12  „11Kdo k�ivdí, a� k�ivdí dál, kdo je pošpin�n, a� z�stane ve špín� – kdo je spravedlivý, a� z�stane spravedli-
vý, kdo je svatý, a� setrvá ve svatosti. 12Hle, p�ijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jed-
nal.“ 
2Pt 3:9  „Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to n�kte�í vykládají, nýbrž má s námi trp�livost, protože si nep�eje, aby 
n�kdo zahynul, ale chce, aby všichni dosp�li k pokání.“ 
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ÚT 5. B�ezna – Poselství prvního and�la (2. �ást) 
Zj 14:7  „Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu �est, nebo� nastala hodina jeho soudu; 

poklekn�te p�ed tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e i prameny vod.““ 

Ex 20:11  „V šesti dnech u�inil Hospodin nebe i zemi, mo�e a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpo-

�inul. Proto požehnal Hospodin den odpo�inku a odd�lil jej jako svatý.“ 
Zj 14:12  „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte�í zachovávají Boží p�ikázání a v�rnost Ježíši.“ 
Ex 20:2-12  „2Já jsem Hospodin, tv�j B�h; já jsem t� vyvedl z egyptské zem�, z domu otroctví. 3Nebudeš mít jiného boha 
mimo mne. 4Nezobrazíš si Boha zpodobením ni�eho, co je naho�e na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 
5Nebudeš se ni�emu takovému klan�t ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tv�j B�h, B�h žárliv� milující . Stíhám vinu otc� 
na synech do t�etího i �tvrtého pokolení t�ch, kte�í m� nenávidí, 6ale prokazuji milosrdenství tisíc�m pokolení t�ch, kte�í 
m� milují a má p�ikázání zachovávají. 7Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, 
kdo by jeho jména zneužíval. 8Pamatuj na den odpo�inku, že ti má být svatý. 9Šest dní budeš pracovat a d�lat všechnu 
svou práci. 10Ale sedmý den je den odpo�inutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš d�lat žádnou práci ani ty ani tv�j syn      
a tvá dcera ani tv�j otrok a tvá otrokyn� ani tvé dobyt�e ani tv�j host, který žije v tvých branách. 11V šesti dnech u�inil 
Hospodin nebe i zemi, mo�e a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpo�inul. Proto požehnal Hospodin den odpo�inku   
a odd�lil jej jako svatý. 12Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tv�j B�h.“ 
Zj 13:5-8.14-17  „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; 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. … 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. 15Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže 
ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zem�ou všichni, kdo p�ed ní nepokleknou. 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.“ 
Ex 31:13  „Promluv k Izraelc�m: Dbejte na mé dny odpo�inku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše poko-
lení, abyste v�d�li, že já Hospodin vás posv�cuji.“ 
 

ST 6. b�ezna – Poselství druhého and�la 
Zj 14:8  „Za ním let�l druhý and�l a volal: „Padl, padl veliký Babylon, který opojil všechny národy svým 

smilstvím a dal jim pít z poháru hn�vu.““ 
Zj 17:1.2.5  „1Poj� se mnou, ukážu ti soud nad velikou nev�stkou, usazenou nad vodami, 2se kterou se spustili králové 
sv�ta a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé zem�. … 5a na �ele m�la napsáno jméno – je v n�m tajemství: „Babylón 
veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“ 
Zj 18:2.3  „2Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doup�tem démon�, skrýší všech ne�istých 
duch� a každého zlov�stného a nenávid�ného ptáka; 3nebo� vínem Božího hn�vu pro smilství té nev�stky byly opojeny 
všecky národy, králové sv�ta s ní smilnili a bohatí kupci zem� bohatli z její rozma�ilosti a p�epychu.““ 
Iz 21:9  „Hle, tu p�ijíždí v�z, muž, ko�ské sp�ežení! On hlásí: „Padl, padl Babylón a všechny tesané modly jeho božstev 
jsou rozt�íšt�ny o zem!““ 
Zj 13:11-18  „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. 15Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže 
ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zem�ou všichni, kdo p�ed ní nepokleknou. 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. 18To 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.“ 
Zj 16:13  „A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili t�i ne�istí duchové, podobní ro-
puchám.“ 
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PÁ 8. b�ezna – Podn�ty k zamyšlení 
 

P�e�ti si 38. kapitolu „Poslední varování“ z knihy Velké drama v�k� (GC 603–612; VDV 391–396). 

   Zjevení ukazuje, že na konci d�jin je Boží lid povolán kázat sv�tu evangelium pro poslední dobu. Toto 

pov��ení se m�že zdát znepokojivé a jeho napln�ní až nemožné. Máme však zaslíbení Boží moci. 

   „Velké dílo evangelia neskon�í menším projevem Boží moci, než jakým se vyzna�oval jeho za�átek. … 

Poselství nebude ší�eno ani tak pomocí argument� jako hlubokým p�esv�d�ováním Božího Ducha. D�kazy 

už byly p�edloženy, semeno bylo zaseto. A nyní klí�í a p�ináší plody.“ (GC 611.612; VSV 395) 

   Kázání záv�re�ného Božího poselství vyústí do velkého rozd�lení. Lidé na celém sv�t� se rozd�lí na dva 

tábory. Jeden budou tvo�it ti, kte�í milují a poslouchají Boha, druhý budou tvo�it ti, kte�í následují a poslou-

chají šelmu. Toto rozd�lení je vyjád�eno i dv�ma sklizn�mi. Na jedné stran� jde o že� obilí (Zj 14,14–16), 

na druhé stran� o sklize� hrozn� a jejich vhození do lisu Božího hn�vu (Zj 14,17–20). 
Zj 14:14-20  „14A vid�l jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí n�kdo jako Syn �lov�ka, na hlav� má korunu ze zlata          
a v ruce ostrý srp. 15Vtom další and�l vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který sed�l na oblaku: „Pošli 
sv�j srp a za�ni že�, protože nastala hodina žn� a úroda zem� dozrála.“ 16A ten, který sed�l na oblaku, hodil sv�j srp na 
zem, a zem� byla požata. 17A další and�l vyšel z nebeského chrámu a také on m�l ostrý srp. 18A jiný and�l vyšel od oltá�e 
a ten m�l moc nad ohn�m. Zavolal mocným hlasem na toho, který m�l ostrý srp: „Pošli sv�j ostrý srp a skli� hrozny na 
vinicích zem�, nebo� víno dozrálo.“ 19Tu hodil ten and�l sv�j srp na zem a sklidil víno zem� a uvrhl je do velikého lisu 
Božího hn�vu. 20A v lisu za m�stem byly hrozny stla�eny a vytékající krev dosahovala až po uzdy koní na vzdálenost sto 
šedesát mil.“ 

 

� 
 

Otázky k rozhovoru 
1. Uvažujte o následující myšlence: Kdo krom� adventist� sedmého dne káže poselství t�í and�l�? Co to 
vypovídá o vážnosti, zodpov�dnosti a d�ležitosti toho, �ím jsme byli pov��eni? 
 

2. Pro� je podle vás soud tak neoblíbeným tématem i mezi v��ícími? Jaký smysl má dnes pro k�es�any p�e-
dadventní soud? Jak bys svému spoluv��ícímu (nebo v��ícímu z jiné denominace) vysv�tlil podstatu p�edad-
ventního soudu? 
 

3. Uvažujte o otázce soboty v kontextu záv�re�ných událostí. Základní otázkou je: Koho budeme uctívat – 
Stvo�itele „nebe a zem�“ (Zj 14,7), nebo šelmu? Bible ukazuje, že sobota je nejstarším (Gn 2,2.3) a zárove� 
nejd�ležit�jším znamením toho, že B�h stvo�il „nebe a zemi“. Co nás tato pravda u�í o tom, že sobota jako 
jedno z Božích p�ikázání (Zj 14,12) hraje v záv�re�ných událostech tak d�ležitou roli? 
Zj 14:7.12  „7Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu �est, nebo� nastala hodina jeho soudu; poklekn�te p�ed 
tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e i prameny vod.“ … 12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte�í zachovávají Boží p�ikázání    
a v�rnost Ježíši.“ 
Gn 2:2.3  „2Sedmého dne dokon�il B�h své dílo, které konal; sedmého dne p�estal konat veškeré své dílo. 3A B�h požeh-
nal a posv�til sedmý den, nebo� v n�m p�estal konat veškeré své stvo�itelské dílo.“ 
 

� 
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�T 7. b�ezna – Poselství t�etího and�la 
Zj 14:9-12  „9Za nimi let�l t�etí and�l a volal mocným hlasem: „Kdo kleká p�ed šelmou a p�ed její so-

chou, kdo p�ijímá její cejch na �elo �i na ruku, 10bude pít víno Božího rozhorlení, které B�h nalévá ne�e-

d�né do �íše svého hn�vu; a bude mu�en ohn�m a sírou p�ed svatými and�ly a p�ed Beránkem. 11A jeho 

muka neuhasnou na v�ky v�k� a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká p�ed šelmou a jejím obra-

zem a nechal si vtisknout její jméno. 12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte�í zachovávají Boží p�ikázání   

a v�rnost Ježíši.““ 
Jr 25:15.16  „15Toto mi �ekl Hospodin, B�h Izraele: „Vezmi z mé ruky tuto �íši vína rozho��ení a napoj jím všechny 
pronárody, k nimž t� posílám, 16a� pijí a vrávorají a t�eští p�ed me�em, který mezi n� pošlu!““ 
Zj 20:10-15  „10Jejich sv�dce �ábel byl uvržen do jezera, kde ho�í síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou 
trýzn�ni dnem i nocí na v�ky v�k�. 11A vid�l jsem veliký b�lostný tr�n a toho, kdo na n�m sed�l; p�ed jeho pohledem 
zmizela zem� i nebe a už pro n� nebylo místa. 12Vid�l jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí p�ed tr�nem, a byly otev�eny 
knihy. Ješt� jedna kniha byla otev�ena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých �in� zapsaných v t�ch knihách. 
13Mo�e vydalo své mrtvé, i smrt a její �íše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých �in�. 14Pak smrt i její �íše 
byly uvrženy do ho�ícího jezera. To je druhá smrt: ho�ící jezero. 15A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do ho�í-
cího jezera.“ 
Iz 34:8-10  „8Je to den Hospodinovy pomsty, rok odplaty v soudní p�i Sijónu. 9Potoky Edómu se zm�ní v sm�lu a jeho 
prach v síru, jeho zem� se stane ho�ící smolou. 10Nevyhasne v noci ani ve dne, kou� z ní bude stoupat v��n�. Po všechna 
pokolení z�stane v troskách, nikdo už nikdy skrze ni neprojde.“ 
Ju 1:7  „Podobn� jako oni i Sodoma, Gomora a okolní m�sta se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstraž-
ným p�íkladem trestu v��ného ohn�.“ 
Gn 19:24  „Hospodin za�al chrlit na Sodomu a Gomoru síru a ohe�; od Hospodina z nebe to bylo .“ 
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