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Týden od 3. do 9. b eznaLekce 10

V né evangelium
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 satanův svod na konci času bude tak úspěšný, že se svět rozhodne 
uctívat šelmu a přijmout její znamení. Zj 14,1–5 však říká, že Bůh bude mít na zemi svůj pozůs-
tatek, lidi, kteří budou věrni Hospodinu, i když většina světa bude zastávat jinou pozici.

Na konci bude muset každý člověk učinit důležité rozhodnutí. Nepůjde o to, zda bude 
někoho uctívat (protože každý ve svém životě někoho uctíváme nebo zbožňujeme). Základ-
ní otázkou bude, koho budeme uctívat. Ti, kdo se budou klanět šelmě, dostanou její cejch 
na svou ruku nebo na čelo – jako symbolické vyjádření jejich volby, že budou sloužit odpadlé-
mu systému svými skutky a/nebo svým způsobem uvažování. 

Ve stejnou dobu bude celý svět svědkem mohutného hlásání evangelia, jaké se nedělo 
od doby Letnic. Než na vzbouřené lidstvo dopadnou Boží soudy, Bůh sešle své varovné posel-
ství „obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu“ (Zj 14,6). Bůh nechce, aby lidé za-
hynuli, ale aby se každý rozhodl pro záchranu – vždyť Kristus zemřel za celé lidstvo. Otázka 
zní, kdo nabídku záchrany přijme a kdo ne. 

 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:- Poselství tří andělů- Poselství prvního anděla (1. část)- Poselství prvního anděla (2. část)- Poselství druhého anděla- Poselství třetího anděla- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.2A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění; a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje.3Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni.4To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.5Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony.

-jcHB
Zvýraznění
6Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu.
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POSELSTVÍ T Í AND L
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. (Zj 14,6)

Osobní studium
Těsně před koncem Bůh posílá své varovné 
poselství, jež je symbolicky vyjádřeno třemi 
anděly, kteří letí prostředkem nebe a hlasitě 
své poselství volají. Řecké slovo angelos, 
překládané jako „anděl“, znamená doslova 
„posel“. Z kontextu knihy Zjevení je zřejmé, 
že tito tři andělé představují Boží lid, který 
dostal poselství pro poslední dobu. O toto 
poselství se má podělit s celým světem.

Porovnej úvodní text s veršem Mt 24,14. 
Poselství prvního anděla je označeno jako 
„věčné evangelium“ (Zj 14,6). Co tato charak-
teristika naznačuje o obsahu a cíli poselství 
prvního anděla? Proč je toto poselství pro 
naši víru tak důležité?

První z poselství pro poslední dobu je 
vlastně hlásáním evangelia v kontextu ho-
diny Božího soudu, který dopadl na svět. 
Evangelium je dobrou zprávou o Bohu, který 
zachraňuje lidi na základě jejich víry v Ježí-
še Krista a toho, co pro lidi koná. Toto evan-
gelium je nazvané jako „věčné“, protože Bůh 
se nikdy nemění. Jeho plán se začal uskuteč-
ňovat dříve, než jsme vůbec začali existovat 
(2Tm 1,9; Tt 1,2). Poselství prvního anděla 
obsahuje spasení i soud. Pro ty, kdo vzdávají 
slávu Bohu a uctívají ho jako svého Stvořite-

le, je poselství prvního anděla dobrou zprá-
vou. Poselství je však zároveň varováním 
pro ty, kteří odmítli Stvořitele a jím dané 
znamení pravé bohoslužby – sobotu.

Andělé své poselství volají „mocným hla-
sem“ (Zj 14,7.9). Tato poselství jsou důležitá 
a naléhavá. Měli by je slyšet všichni, proto-
že se týkají jejich věčného údělu. To je také 
důvod, proč mají být hlásána všem – každé 
rase, kmeni, jazyku i národu. Toto hlásání je 
mimořádně důležité, protože právě v době 
konce bude šelma tvrdě uplatňovat svou moc 
„nad každým kmenem, národem, jazykem 
i rasou“ (Zj 13,7). Satanovy snahy svést celý 
svět na svou stranu narážejí v závěru dějin 
na celosvětové hlásání evangelia.

Poselství tří andělů, které hlásá Boží lid, je 
ve své podstatě protiváhou toho, o co usiluje 
satan a jeho spojenci na konci času – drak 
(symbol satanova působení prostřednictvím 
pohanství a spiritizmu), šelma z moře (síly 
symbolizované papežským systémem) a šel-
ma podobná beránku (nebo také falešný 
prorok, symboly odpadlého protestantiz-
mu) – Zj 13. Ti budou společně působit během 
období šesté rány (Zj 16,13.14). Ve světě tak 
zaznívají dvě protichůdná poselství, z nichž 
každé má za cíl získat náklonnost a loajalitu 
obyvatel země.

Jako adventisté sedmého dne jsme povoláni oslovit sv t pravdami d ležitými pro posled-
ní as, které jsou obsaženy v poselství t í and l . Co konkrétn  d láš ty pro úsp šné ší ení 
tohoto poselství? Co dalšího bys mohl ud lat?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

-jcHB
Zvýraznění
Bůh, který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy

-jcHB
Zvýraznění
aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas

-jcHB
Zvýraznění
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.“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,

-jcHB
Zvýraznění
A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou

-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.
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POSELSTVÍ PRVNÍHO AND LA (1. ÁST)
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.“ (Zj 14,6.7)

Osobní studium
Uvažuj o verši Zj 14,7 v kontextu Kaz 12,13.14. 
Jak rozumíš pojmu „bát se Boha“? Jak podle 
tebe tento požadavek zapadá do zvěsti evan-
gelia? Jak bys vysvětlil souvislost mezi evan-
geliem a zachováváním Božích přikázání? 
(Ř 7,7–13) Jak bys svému příteli vysvětlil pro-
pojení mezi výzvami „bát se Boha“ a „vzdát 
mu čest“?

Výzva „bojte se Boha a vzdejte mu čest“ 
(Zj 14,7) zaznívá v kontextu „věčného evan-
gelia“. Když si uvědomíme, co Kristus udělal 
pro naše spasení, vede nás to k pozitivní 
reakci.

V Bibli je úzké propojení mezi myšlenkou 
„bát se Boha“ a „vzdávat mu chválu“ (Ž 22,24; 
Zj 15,4). Tyto dvě myšlenky charakterizují 
vztah k Bohu založený na respektu, úctě 
a poslušnosti (Jb 1,8).

Bát se Boha neznamená obávat se ho, ale 
brát ho vážně a s úctou a umožnit mu, aby 
byl v našich životech přítomen a jednal. Boží 
lid na konci času je charakterizován mimo 
jiné i tím, že se bojí Boha (Zj 11,18 a 19,5). Bůh 

touží, aby ho lidé milovali (Dt 11,13; Mt 22,37), 
poslouchali (Dt 5,29; Kaz 12 ,13)   a odráželi 
jeho charakter (Gn 22,12; 2K 3,18).

Soud, o kterém se hovoří ve Zj 14,7, se na-
zývá předadventní soud, který se uskuteční 
ještě před druhým příchodem Ježíše Krista. 
Cílem tohoto soudu je odhalit skutečné mo-
tivy našeho srdce a ukázat, jak se projevily 
v našich skutcích (2K 5,10). V závěru toho-
to soudu bude rozhodnuto o věčném osu-
du každého člověka (Zj 22,11) a Ježíš přijde 
a odplatí „každému podle toho, jak jednal“ 
(Zj 22,12).

Soud, o kterém se hovoří ve Zj 14, je sou-
částí evangelia. Pro ty, kteří mají s Bohem 
správný vztah, je soud dobrou zprávou. Ne-
dílnou součástí a podstatou soudu je totiž 
nejen ospravedlnění, ale i náprava, zbavení 
viny a záchrana. Jen tak může člověk dostat 
věčný život. Samozřejmě, soud je špatnou 
zprávou pro ty, kteří žili ve vzpouře, nere-
spektovali Boha, dělali si co chtěli a odmítli 
činit pokání a obrátit se k Bohu. Bůh však 
nechce, abych někdo zahynul – touží, aby 
mohl být zachráněn každý (2Pt 3,9).

Jaké pocity máš spojeny s p edstavou Božího soudu? Jaký rozsudek vynese B h nad tvým 
životem a z jakých d vod ? P ipomn la ti tvá odpov , že každý lov k pot ebuje evan-
gelium? Pro  je evangelium v   poselství prvního and la tak úzce propojeno se soudem?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
7Co tedy máme říci? Že zákon je hříšný? Naprosto ne! Ale hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl: ‚Nepožádáš!‘8Hřích použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost; bez zákona je totiž hřích mrtev.9Já jsem kdysi žil bez zákona, když však přišel zákon, hřích ožil,10a já jsem zemřel. Tak se ukázalo, že právě přikázání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt.11Hřích použil přikázání jako příležitosti, aby mne oklamal a tak mě usmrtil.12Zákon je tedy sám v sobě svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré.13Bylo snad to dobré příčinou mé smrti? Naprosto ne! Hřích však, aby se ukázal jako hřích, způsobil mi tím dobrým smrt; tak skrze přikázání ukázal hřích celou hloubku své hříšnosti.

-jcHB
Zvýraznění
Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni!

-jcHB
Zvýraznění
Kdo 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.“

-jcHB
Zvýraznění
Hospodin 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.“

-jcHB
Zvýraznění
Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“

-jcHB
Zvýraznění
A od trůnu zazněl hlas: „Zpívejte Bohu našemu, všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velicí.“

-jcHB
Zvýraznění
Jestliže budete opravdu poslouchat má přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým svým srdcem a celou svou duší

-jcHB
Zvýraznění
On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘

-jcHB
Zvýraznění
Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy, aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře.

-jcHB
Zvýraznění
A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“

-jcHB
Zvýraznění
Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.

-jcHB
Zvýraznění
Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
11Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti.12Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.

-jcHB
Zvýraznění
Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

-jcHB
Zvýraznění
13Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí .14Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.
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POSELSTVÍ PRVNÍHO AND LA (2. ÁST)
Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu est, nebo  nastala hodina jeho soudu;  po-
klekn te p ed tím, kdo u inil nebe, zemi, mo e i prameny vod.“ (Zj 14,7)
V šesti dnech u inil Hospodin nebe i zemi, mo e a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpo i-
nul. Proto požehnal Hospodin den odpo inku a odd lil jej jako svatý. (Ex 20,11)

Osobní studium
Zjevení ukazuje, že v závěrečné krizi pozem-
ských dějin bude tou nejdůležitější otázkou 
uctívání Boha a poslušnost jeho přikázá-
ní (Zj 14,12). Lidé na světě se rozdělí pouze 
do dvou skupin: jednu budou tvořit ti, kteří 
berou Boha vážně a uctívají ho, a druhou 
skupinu budou tvořit ti, kteří si na Boží mís-
to postavili šelmu, kterou uctívají a poslou-
chají.

Uvažuj o prvních čtyřech přikázáních 
Desatera (Ex 20,2–11). Pak si přečti Zj 13 
a všimni si následujících myšlenek: šelma 
se dožaduje uctívání (Zj 13,7.8); lidé mají uctí-
vat obraz šelmy (Zj 13,14.15); rouhání šelmy 
(Zj 13,5.6) a přijetí znamení šelmy (Zj 13,16.17). 
Jak tyto skutečnosti souvisí se satanovým 
útokem na první čtyři přikázání během zá-
věrečné krize dějin?

Hlavní myšlenkou prvních čtyř přikázá-
ní Desatera je uctívání. Zjevení naznačuje, 
že tato přikázání se stanou základem věr-
nosti Bohu v závěrečné krizi. Je zřejmé, že 
konflikt mezi Kristem a satanem se bude 
odehrávat zejména v souvislosti s prvními 
čtyřmi přikázáními. 

Rozhodující téma závěrečné krize je zdů-
razněno v druhé výzvě poselství prvního 
anděla. Po naléhání, aby lidé brali Boha váž-
ně a uctívali ho, následuje výzva: „poklek-
něte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře 
i prameny vod“ (Zj 14,7b). Jde o jasný od-
kaz na čtvrté přikázání Desatera (Ex 20,11). 
Z této skutečnosti můžeme vyrozumět, že 
výzva k uctívání Boha Stvořitele je mimo 
jiné výzvou k zachovávání soboty.

Odpočinek a uctívání Boha sedmý den – v so-
botu – je osobitým znamením našeho vztahu 
s Bohem (Ex 31,13; Ez 20,12). Poselství prvního 
anděla je tedy výzvou k uctívání Stvořitele. 
Prakticky se to má projevit tím, že Bůh bude mít 
v našem životě rozhodující místo, které mu jako 
Stvořiteli náleží.

 „Zachovávání nesprávného dne odpočin-
ku v souladu se zákony státu, ale proti čtvrté-
mu 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, při-
jme Boží pečeť.“ (GC 605; VDV 392) 

Jak ty osobn  vnímáš propojení stvo ení a spasení? Pro  jsou ob  tato vyznání – že B h je 
Stvo itel i Vykupitel – tak d ležitá? Co by se stalo, kdybychom se snažili jedno od druhého 
odd lit?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

-jcHB
Zvýraznění
2„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.3Nebudeš mít jiného boha mimo mne.4Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.5Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,6ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.7Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.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.

-jcHB
Zvýraznění
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
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.

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění
Promluv 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.

-jcHB
Zvýraznění
12Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
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POSELSTVÍ DRUHÉHO AND LA
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 14,8)

Osobní studium
Poselství druhého anděla oznamuje pád 
(a také odpadnutí) Babylona,   který je před-
staven jako falešný náboženský systém. 
Ve Zjevení 17,5 je Babylon označen jako 
„,matka všeho smilstva‘. Jako její dcery jsou 
označeny církve, které přijaly její učení, 
její tradice a řídí se jejím příkladem, jelikož 
obětují pravdu i Boží přízeň, aby mohly vy-
tvořit protizákonné spojenectví se světem.“ 
(GC 383; VDV 253) 

Přemýšlej o textech Zj 14,8; Zj 18,2 a Iz 21,9. 
Dvojnásobné opakování slovesa „padl“ uka-
zuje nejen na posloupnost morálního úpad-
ku Babylona,   ale vyjadřuje i jistotu, že se mo-
rálně zcela zhroutí. Proč se podle tebe říká, 
že Babylon padl, ačkoli jeho pád je zároveň 
popsán jako událost v budoucnosti?

O Babylonu se mluví jako o velkém městě, 
což je narážka na historický Babylon, který 
byl rouhavou mocností a stavěl se na odpor 
Bohu i jeho lidu. Babylon, o kterém se hovoří 
ve Zjevení v souvislosti se závěrečnými udá-
lostmi, je spojením falešného náboženského 
systému, jenž v sobě spojuje římské papež-
ství a protestantizmus, který odpadl od bib-
lické víry. Obě skupiny se dají do služby sa-
tana proti Božímu lidu (Zj 13,11–18; Zj 16,13; 
Zj 17,5). Toto náboženské spojení se bude 
projevovat stejně namyšleně jako starověký 
Babylon. Bude se povyšovat nad Boha a ze 

všech sil se bude snažit zaujmout jeho místo. 
Poselství druhého anděla varuje Boží lid, 
že tento svévolný systém se bude stále více 
odchylovat od pravdy a výsledkem bude od-
mítnutí evangelia pro poslední dobu. Až „na-
stane takový stav a až se křesťanské církve 
plně spojí se ‚světem‘, bude pád Babylonu 
úplný.“ (GC 390; VDV 258)

Znovu si přečti text Zj 14,8 v kontextu ver-
šů 17,2 a 18,3. Co podle tebe znamená symbol 
„víno jejího smilství“?

Zjevení 17 zobrazuje Babylon poslední 
doby jako nevěstku, která nutí pít národy 
své víno a svádí je k nezákonným vztahům 
(Zj 17,2). Víno nevěstky odkazuje na falešné 
učení a falešné evangelium, které přináší 
odpadlý náboženský systém. Mnohé protes-
tantské církve dnes naplňují smutné biblic-
ké poselství a postupně se zbavují rozdílů, 
které je kdysi oddělily od římskokatolické 
církve, a odklánějí se od biblických pravd. 
Zároveň jsme svědky zkaženého vlivu to-
hoto vína,   které ničí i ty, kteří patří do těla 
Kristova. Využívá k tomu učení o teistické 
evoluci, která je v rozporu s poselstvím prv-
ního anděla o Bohu Stvořiteli. Různé lidské 
tradice nahrazují princip sola Scriptura (je-
dině Písmo). Pokroucené etické principy se 
vzdávají biblického učení o manželství a po-
dobně. Opilí lidé neuvažují jasně. Čím více 
jsou lidé duchovně opilí tímto vínem, tím 
snadněji je Babylon svádí k uctívání šelmy 
z moře a k přijetí znamení šelmy.

Jakým zp sobem m že lov k pít „babylonské víno“? Co pot ebuješ ty sám ud lat, aby 
ses „nenechal opít“ vlivem falešného u ení?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
5a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: „Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.“

-jcHB
Zvýraznění
2Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka;

-jcHB
Zvýraznění
Hle, tu přijíždí vůz, muž, koňské spřežení! On hlásí: „Padl, padl Babylón a všechny tesané modly jeho božstev jsou roztříštěny o zem!“

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

-jcHB
Zvýraznění
3neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu.“

-jcHB
Zvýraznění
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POSELSTVÍ T ETÍHO AND LA
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, 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 obrazem a nechal si vtisknout její jméno. 12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte í 
zachovávají Boží p ikázání a v rnost Ježíši.“ (Zj 14,9–12)

Osobní studium
Jak je ve Zj 14,12 charakterizován věrný Boží 
lid? Jak bys tyto vlastnosti vyjádřil vlastní-
mi slovy? Jak rozumíš spojení „vytrvalost 
svatých“?

Ve Zjevení 14,9.10 zaznívá varování pro 
ty, kteří budou muset čelit Božímu hněvu. 
Pít víno z Hospodinovy číše je ve Starém 
zákoně častým symbolem Božího hněvu 
(Jr 25,15.16). Vážnost soudu nad těmi, kteří 
uctívali šelmu, je vyjádřena pitím vína Bo-
žího rozhorlení, které je „neředěné“ nalité 
do číše jeho hněvu (Zj 14,10). Lidé ve starově-
ku často ředili víno vodou, aby snížili jeho 
opojné účinky. Ale víno Božího rozhorlení 
je popsáno jako „neředěné“ (řecky akratos), 
a to představuje vylití Božího hněvu v jeho 
plnosti – bez milosti.

Přemýšlej nad verši Zj 14,10.11 v kontex-
tu veršů Zj 20,10–15. Jak ti texty Iz 34,8–10 

a Ju 1,7 pomáhají lépe pochopit vyjádření 
o hříšnících, že jejich „muka neuhasnou 
na věky věků“ (Zj 14,11)?

Slova o mukách, ohni a síře odkazují 
na úplné zničení. Oheň a síra jsou prostřed-
ky soudu (Gn 19,24; Iz 34,8–10). Obraz vystu-
pujícího kouře je v Bibli velmi známým sym-
bolem. Izajáš prorokoval o budoucím zničení 
Edómu ohněm a sírou. Prorok říká, že celá 
země bude hořet jako smůla, „nevyhasne 
v noci ani ve dne, kouř z ní bude stoupat 
věčně“ (Iz 34,10). Juda popisuje osud Sodomy 
a Gomory, které postihl trest „věčného ohně“ 
(Ju 1,7). Tyto texty nemluví o věčném, nikdy 
nekončícím ohni – vždyť Edóm, Sodoma ani 
Gomora už dnes nehoří. Můžeme říci, že věč-
né jsou následky, ne oheň. Podobně i „věčný 
oheň“ ve Zjevení hovoří o úplněm zničení 
a zkáze – oheň bude tak dlouhý a intenzivní, 
aby došlo k úplnému zániku zla a nezůstalo 
nic, co by ještě mohlo shořet.

A koliv m žeme být vd ni za poznání, že „v ný ohe “ nebude nav ky týrat a trestat za-
tracené, trest je p esto hrozný. Jak tedy rozumíš vážnosti Božího trestu v souvislosti s po-
v ením, které jsme jako Kristovi následovníci dostali – varovat lidi p ed tím, co p ichází?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
15Toto mi řekl Hospodin, Bůh Izraele: „Vezmi z mé ruky tuto číši vína rozhořčení a napoj jím všechny pronárody, k nimž tě posílám,16ať pijí a vrávorají a třeští před mečem, který mezi ně pošlu!“

-jcHB
Zvýraznění
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.11A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa.12Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.13Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.14Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero.15A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.

-jcHB
Zvýraznění
8Je to den Hospodinovy pomsty, rok odplaty v soudní při Sijónu.9Potoky Edómu se změní v smůlu a jeho prach v síru, jeho země se stane hořící smolou.10Nevyhasne v noci ani ve dne, kouř z ní bude stoupat věčně. Po všechna pokolení zůstane v troskách, nikdo už nikdy skrze ni neprojde.

-jcHB
Zvýraznění
Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo .

-jcHB
Zvýraznění
Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.
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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 dějin je Boží lid povolán kázat světu evangelium pro poslední 
dobu. Toto pověření se může zdát znepokojivé a jeho naplnění až nemožné. Máme však za-
slíbení Boží moci.

„Velké dílo evangelia neskončí menším projevem Boží moci, než jakým se vyznačoval jeho 
začátek. … Poselství nebude šířeno ani tak pomocí argumentů jako hlubokým přesvědčová-
ním Božího Ducha. Důkazy už byly předloženy, semeno bylo zaseto. A nyní klíčí a přináší 
plody.“ (GC 611.612; VSV 395)

Kázání závěrečného Božího poselství vyústí do velkého rozdělení. Lidé na celém světě 
se rozdělí na dva tábory. Jeden budou tvořit ti, kteří milují a poslouchají Boha, druhý budou 
tvořit ti, kteří následují a poslouchají šelmu. Toto rozdělení je vyjádřeno i dvěma sklizněmi. 
Na jedné straně jde o žeň obilí (Zj 14,14–16), na druhé straně o sklizeň hroznů a jejich vhození 
do lisu Božího hněvu (Zj 14,17–20).

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 edadventní soud? Jak bys svému spoluv ícímu (nebo v ícímu z jiné 
denominace) vysv tlil podstatu p edadventního 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?

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:
_______________________________________   ______________________________________  

_______________________________________   ______________________________________  

 17:57

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
14A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp.15Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: „Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.“16A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata.

-jcHB
Zvýraznění
17A další anděl vyšel z nebeského chrámu a také on měl ostrý srp.18A jiný anděl vyšel od oltáře a ten měl moc nad ohněm. Zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: „Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny na vinicích země, neboť víno dozrálo.“19Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil víno země a uvrhl je do velikého lisu Božího hněvu.20A v lisu za městem byly hrozny stlačeny a vytékající krev dosahovala až po uzdy koní na vzdálenost sto šedesát mil.

-jcHB
Zvýraznění
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.“

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění
12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“




