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Týden od 10. do 16. b eznaLekce 11

Sedm posledních ran
Texty na tento týden
Zj 15,1; 7,1–3; 14,9.10; 16,1–12; 17,1; Da 5; Zj 16,16; 2Te 2,9–12

Základní verš
„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.“ (Zj 15,4)

Verš Zj 11,18 je jakýmsi velmi stručným shrnutím událostí na zemi těsně před závěrečným 
bojem na místě Harmagedon: „Rozzuřily se národy.“ Taková charakteristika celkové situace 
na zemi souhlasí i s Ježíšovým popisem posledních dnů (L 21,25). Následují projevy Božího 
hněvu, jeho soudy vyjádřené prostřednictvím sedmi posledních ran (pohrom) nad těmi, kte-
ří se odmítli kát (Zj 15,1).

Zjevení 15. kapitola začíná obrazem sedmi andělů, kteří mají připravených sedm ran Bo-
žího hněvu. Než Jan začne mluvit o detailech, uvidí ještě něco zcela jiného – věrný Boží lid 
(Zj 15,2–4). Ti, kteří k tomuto lidu patří, „zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím 
obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména“ (Zj 15,2). Nyní stáli na něčem, co připomí-
nalo moře ze skla, a zpívali píseň Mojžíše a Beránka. Tento obraz připomíná Izraelce na bře-
hu Rudého moře, kde oslavovali Boží vítězství nad Egypťany (Ex 15).

Tito vítězní svatí jsou stejná skupina jako 144 000 ze Zj 14,1–5. Jelikož odmítli přijmout zna-
mení šelmy, jsou chráněni před sedmi posledními pohromami. Při druhém příchodu Ježíše 
budou proměněni, když místo smrtelného těla oblečou nesmrtelnost (1K 15,51–54) a přidají se 
ke vzkříšeným svatým (1Te 4,17).

 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:- Smysl sedmi posledních ran- Vylití posledních ran- Vyschnutí řeky Eufrat- Satanův poslední velký svod- Příprava na závěrečný boj- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.

-jcHB
Zvýraznění
1A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom – jimi se dovrší Boží hněv.

-jcHB
Zvýraznění
2Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny3a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: „Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.4Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.“

-jcHB
Zvýraznění
1A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom – jimi se dovrší Boží hněv.2Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny3a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: „Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.4Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.“5Potom jsem viděl, jak se otevřela svatyně stánku svědectví v nebi

-jcHB
Zvýraznění
51Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni,52naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.53Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.54A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!

-jcHB
Zvýraznění
potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

-jcHB
Zvýraznění
Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.



| 75  

Lekce 11 | V né evangeliumNe | 10. b ezna

SMYSL SEDMI POSLEDNÍCH RAN
5Potom jsem vid l, jak se otev ela svatyn  stánku sv dectví v nebi 6a vyšlo sedm and l , p iná-
šejících sedm pohrom; byli od ni kn žským rouchem, istým a zá ícím, a kolem prsou m li zlaté 
pásy. 7Jedna ze ty  bytostí p ed Božím tr nem podala t m sedmi and l m sedm zlatých nádob 
napln ných hn vem Boha, živého na v ky v k . 8Svatyn  byla napln na oblakem slávy a moci 
Boží, takže nikdo nemohl vstoupit do svatyn , dokud se nedokoná sedmero pohrom, které p iná-
ší t ch sedm and l . (Zj 15,5–8)

Osobní studium
Když mluvíme o sedmi posledních ranách, je 
důležité si uvědomit, že v době, kdy začnou 
dopadat na svět, jsou už lidé s konečnou 
platností rozhodnuti buď pro Boha, nebo pro 
Babylon. Ale ještě než přijde Kristus, dosud 
zadržované větry (Zj 7,1–3) jsou uvolněny 
a na zemi je vylito sedm posledních ran.

Přečti si text Zj 15,1 a uvažuj o něm v kon-
textu Ex 7–11. Jaký byl smysl deseti egypt-
ských ran, které tvoří jakési historické poza-
dí sedmi posledních ran? Na koho doléhaly? 
Proč? Co se z nich Egypťané mohli naučit?

O sedmi ranách se hovoří jako o „posled-
ních“, protože přicházejí v úplném závěru 
pozemských dějin. Na rozdíl od toho se sou-
dy sedmi polnic vztahují na časové období 
působení křesťanství a jejich zaměření je 
poměrně omezené. Troubení polnic přichází 
ještě během kázání evangelia (Zj 10,8–11,14). 
Je to období, kdy se za nás Ježíš stále při-
mlouvá (Zj 8,2–5). Polnice jsou protkány mi-
lostí a jejich cílem je přivést nepřátele Boží-
ho lidu k pokání.

Na rozdíl od polnic přichází sedm po-
sledních ran na zemi těsně před Kristovým 
druhým příchodem. Dopadnou na ty, kte-
ří – podobně jako faraon – zatvrdili svá srd-
ce vůči Boží zachraňující lásce a nečinili 
pokání (Zj 16,11). Projeví se spravedlivý Boží 
hněv a jeho konečný soud nad rozhodnutím, 
které lidé udělali (Ř 1,26–32). Zatracení v této 
chvíli jen sklízejí následky svých vlastních 
rozhodnutí.

Uvažuj o úvodním textu Zj 15,5–8 v kon-
textu veršů 1Kr 8,10.11. Jak rozumíš konsta-
tování, že „nikdo nemohl vstoupit do svaty-
ně“ (Zj 15,8). Co to říká o načasování sedmi 
posledních ran?

Výraz „nikdo nemohl vstoupit do svaty-
ně“ (Zj 15,8) ukazuje na konec možnosti se 
rozhodnout (Zj 22,11). Když skončí Kristo-
va přímluvná služba v nebesích, navždy 
se zavřou dveře příležitosti učinit pokání. 
Poslední rány tedy nepřivedou nikoho k po-
kání, ale jen odhalí tvrdost srdce těch, kteří 
se rozhodli postavit na stranu Babylona. 
Výsledkem posledních ran bude, že se ještě 
více zatvrdí vůči Bohu (Zj 16,9.11).

Situace ve sv t  se neustále zhoršuje. Uvažuj o tom, že Pán B h p íchod posledních ran 
ješt  odkládá. Co ti to íká o Boží milosti a trp livosti?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví.2A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři:3„Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“

-jcHB
Zvýraznění
A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom – jimi se dovrší Boží hněv.

-jcHB
Zvýraznění
2Potom jsem viděl, jak sedmi andělům, stojícím před Bohem, bylo dáno sedm polnic.3Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář; bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem.4A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář.5Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem; a nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení.

-jcHB
Zvýraznění
11lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.

-jcHB
Zvýraznění
26Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený27a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.28Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.29Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči,30pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,31nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.32Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.

-jcHB
Zvýraznění
10Když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův dům oblak,11takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Hospodinův dům naplnila Hospodinova sláva.

-jcHB
Zvýraznění
Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti.

-jcHB
Zvýraznění
9Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest.10Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nastala tma,11lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.

-jcHB
Zvýraznění
8Hlas, který jsem slyšel z nebe, opět ke mně promluvil: „Jdi, vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla, který stojí na moři i na zemi.“9Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi: „Vezmi ji a sněz; v žaludku ti zhořkne, ačkoli v tvých ústech bude sladká jako med.“10Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji; v mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku.11Tehdy jsem slyšel: „Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům.“

-jcHB
Zvýraznění
1Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl: „Vstaň, změř Boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí.2Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům; ti budou pustošit svaté město po dvaačtyřicet měsíců.3A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní.“4To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země.5A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele; takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit.6Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování, a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít.7Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.8Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.9Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat.10Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu.11Ale po třech a půl dnech vstoupil do nich duch života přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli.12Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: „Vstupte sem!“ A vstoupili do nebe v oblaku, a jejich nepřátelé na to hleděli.13V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích.14Druhé ‚běda‘ pominulo; hle, už je tu třetí!
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VYLITÍ POSLEDNÍCH RAN
1A slyšel jsem mocný hlas ze svatyn , jak praví sedmi and l m: „Jd te a vylejte t ch sedm nádob 
Božího hn vu na zem!“ … 10Pátý and l vylil svou nádobu na tr n šelmy: a v jejím království nasta-
la tma, 11lidé se bolestí hryzali do rt  a trýzn ni v edy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili 
se od svých in . (Zj 16,1.10.11)

Osobní studium
Spolu s ukončením Ježíšovy přímluvné 
služby v nebeské svatyni je navždy rozhod-
nuto o osudu každého člověka. Nastal čas, 
aby se ti, kteří odmítli Kristovu nabídku 
milosti, setkali tváří v tvář s plným Božím 
hněvem.

Poslední rány ze Zj 16 zrcadlí rány, kte-
ré dopadly na Egypt. Zatímco Egypťané 
trpěli, Izraelci byli před následky těchto 
ran ochráněni (Ex 7–11). Podobně bude Boží 
lid ochráněn i před tímto časem trápení 
(Ž 91,3–10; viz také GC 629.630; VDV 406.407). 
Egyptské rány odhalily zatvrzelost a ne-
ústupnost faraona. Rány zároveň ukázaly 
neschopnost egyptských „bohů“ ochránit 
svůj lid. Podobně tomu bude i s posledními 
ranami, které ještě více zatvrdí uctívače 
šelmy z moře a ukážou neschopnost a bez-
moc Babylona ochránit kohokoli před Bo-
žím soudem.

Přečti si text Zj 16,1–11. Pokus se vlastními 
slovy shrnout, o čem se v těchto verších píše. 

Jaký je tvůj celkový dojem z toho, co se bude 
během posledních pohrom odehrávat?

První čtyři pohromy „nepostihnou celou 
zemi, protože by tak zahynulo obyvatelstvo 
celého světa“ (GC 628; VDV 406). Během první 
rány dopadly na uctívače šelmy „zlé, zhoubné 
vředy“. Druhá a třetí rána ovlivnily moře, řeky 
a prameny vod. Bez pitné vody nemůže vzbou-
řené lidstvo přežít. Čtvrtá rána ovlivnila slun-
ce, které spalovalo lidi nesnesitelným žárem.

Bolest, kterou způsobily dopadající po-
hromy, nezměnila tvrdá srdce hříšníků ani 
jejich postoj vzpoury ani je nepřivedla k po-
kání. Místo toho lidé Boha proklínali.

Ve Zjevení 16,10.11 (porovnej s Ex 10,21–23) 
můžeme sledovat, jak na trůn šelmy dopadla 
pátá rána. Podle Zj 13,2 víme, že to byl satan, 
kdo zajistil šelmě trůn a moc. Nyní však 
vidíme, že ani trůn, místo satanovy moci, 
nemůže odolat síle těchto ran. Když lidé 
v bolestech trpí, poznávají, že Babylon není 
schopen je ochránit. Oni se však tak zatvr-
dili vůči Bohu, že ani hrůzy posledních ran 
nedokážou změnit jejich srdce.

Jak se m žeš nau it chodit s Bohem a mít s ním tak blízký vztah, abys um l d v ovat 
Boží lásce i uprost ed bolesti a utrpení? Jaké s tím máš zkušenosti ve svém dosavadním 
život ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
3Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.4Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.5Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,6moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.7Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového .8Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.9Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,10nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

-jcHB
Zvýraznění
1A slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví sedmi andělům: „Jděte a vylejte těch sedm nádob Božího hněvu na zem!“2První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem.3Druhý vylil svou nádobu na moře: a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo.4Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny vod: a změnily se v krev.5Tu jsem slyšel, jak praví anděl, který má moc nad vodami: „Spravedlivý jsi, Bože, svatý, který jsi a kterýs byl, že jsi vynesl tento rozsudek:6těm, kdo prolili krev svatých a proroků, dal jsi pít krev; stalo se jim po zásluze!“7A od oltáře jsem slyšel hlas: „Ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.“8Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní.9Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest.10Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nastala tma,

-jcHB
Zvýraznění
21Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vztáhni svou ruku k nebi a egyptskou zemi zahalí temnota, taková temnota, že se dá nahmatat.“22Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny.23Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo.

-jcHB
Zvýraznění
Ta 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.
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VYSCHNUTÍ EKY EUFRAT
Šestý and l vylil svou nádobu na velikou eku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla p ipravena 
cesta král m od východu slunce. (Zj 16,12)

Osobní studium
Uvažuj o úvodním textu v souvislosti s verši 
Zj 17,1.15. Co symbolizuje řeka Eufrat? Jakou 
roli hraje vyschnutí Eufratu v kontextu sed-
mi posledních pohrom?

Ve Starém zákoně byla řeka Eufrat hra-
nicí, která oddělovala Izrael od jeho nepřá-
tel: Asýrie a Babylonu. Řeka také protéka-
la Babylonem a byla pro město nesmírně 
důležitá – sloužila nejen k zavlažování, ale 
také jako pitná voda pro obyvatele. Bez řeky 
Eufrat by Babylon nemohl existovat.

Zjevení 17,1 popisuje Babylon na konci 
času jako nevěstku „usazenou nad voda-
mi“ – pravděpodobně je to odkaz na Eufrat 
(srov. Jr 51,13). Zjevení 17,15 vysvětluje, že 
vody, na kterých „sedí“ Babylon v době kon-
ce, představují ty, kteří Babylon podporují. 
Jedná se o celosvětové občanské, sekulární 
a politické síly, které stojí v pozadí celého 
systému. Tyto síly se však nakonec své pod-
pory zřeknou, symbolické vody vyschnou.

Scéna šesté rány připomíná dobytí sta-
rověkého Babylona perským králem Ký-
rem (Da 5). Starověký historik Hérodotos 
zaznamenává, že během noční slavnosti 

krále Belšasara a jeho hodnostářů se Perša-
nům podařilo odklonit tok Eufratu, vstoupit 
do města korytem řeky, a takto se překvapi-
vě zmocnit města.

Symbolické vyschnutí Eufratu ve Zjevení 
16,12 má za následek pád Babylona na konci 
času. Eufrat je ve Zjevení symbolem světo-
vých sekulárních a politických sil podporu-
jících Babylon. Vyschnutí Eufratu můžeme 
proto rozumět tak, že spojenci Babylona 
se od této mocnosti nejen odvrátí a přesta-
nou ji podporovat, ale v konečném důsledku 
na Babylon zaútočí a způsobí jeho pád.

Když lidé uvidí katastrofy, které se ode-
hrávají v přírodě (Zj 16,3–9), obrátí se na Ba-
bylon s žádostí o ochranu. Pátá rána však 
dopadne přímo na sídlo moci Babylona 
(Zj 16,10.11) a lidé pochopí marnost nadějí, 
které do něj vkládali. Budou se cítit podvede-
ni, a proto na něj zaútočí a způsobí jeho pád 
(Zj 17,16). Jak jsme však již viděli, jejich srdce 
zůstanou zatvrzelá vůči Bohu i vůči jeho 
lidu. To paradoxně způsobí, že se stanou živ-
nou půdou pro závěrečný podvod, kterým 
satan sjednotí svět a svede ho k velkému boji 
proti Božímu lidu ve snaze zcela ho zničit 
a vymazat ze zemského povrchu.

Pro  je riskantní vložit svou plnou d v ru do lidí a lidských institucí? Jaké s tím máš 
osobní zkušenosti?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: „Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami,15A řekl mi: „Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.

-jcHB
Zvýraznění
Dcero babylónská , jež přebýváš u hojných vod a oplýváš poklady, přišel tvůj konec, míra tvé zištnosti je dovršena .

-jcHB
Zvýraznění
3Druhý vylil svou nádobu na moře: a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo.4Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny vod: a změnily se v krev.5Tu jsem slyšel, jak praví anděl, který má moc nad vodami: „Spravedlivý jsi, Bože, svatý, který jsi a kterýs byl, že jsi vynesl tento rozsudek:6těm, kdo prolili krev svatých a proroků, dal jsi pít krev; stalo se jim po zásluze!“7A od oltáře jsem slyšel hlas: „Ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.“8Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní.9Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest.

-jcHB
Zvýraznění
10Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nastala tma,11lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.

-jcHB
Zvýraznění
16A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm.
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SATAN V POSLEDNÍ VELKÝ SVOD
13A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili t i ne istí duchové, po-
dobní 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. … 16Shromáždili ty krále 
na místo zvané hebrejsky Harmagedon. (Zj 16,13.14.16)

Osobní studium
Zjevení 16,12 říká, že důvodem k vyschnutí 
Eufratu je příprava cesty „králům od vý-
chodu slunce“. Ve Starém zákoně byli „králi 
od východu“ Kýros Veliký a jeho síly, které 
sice přicházely ze severu, ale nakonec zaúto-
čily na Babylon od východu (Iz 41,25). Dobytí 
Babylonu nakonec umožnilo, aby se Boží 
lid vrátil ze zajetí do své vlasti (Iz 44,27.28). 
Stejným způsobem je symbolické vyschnutí 
Eufratu v době konce přípravou na příchod 
králů z východu, kteří v konečném důsledku 
přinesou vysvobození Božího lidu.

Králové z východu ve Zj 16,12 jsou Kristus 
a jeho armáda nebeských andělů. Při svém 
druhém příchodu se Ježíš zjeví se svými ne-
beskými vojsky, která ho doprovázejí „na bí-
lých koních, oblečená do bělostného čistého 
kmentu“ (Zj 19,14). Tato charakteristika na-
značuje, že jde o bezhříšné anděly (Zj 15,6). 
Jak ukazuje Zj 17,14, Kristus přijde se svou 
nebeskou armádou, aby přemohl satanské 
mocnosti, které utlačují Boží lid (Mt 24,30.31). 
Závěrečný boj proti Božímu lidu před dru-
hým příchodem je známý jako boj na místě 
Harmagedon (Zj 16,14.16).

Jakou roli hrají podle úvodních veršů tři 
nečistí duchové v přípravě na boj známý 

jako bitva na místě Harmagedon? V čem 
vidíš podobu s poselstvím tří andělů ze Zje-
vení 14? (Srov. také 1Tm 4,1.)

Závěrečné události vedou ke konečnému 
rozhodnutí, které musí udělat každý člo-
věk – na kterou ze dvou stran se v rozhodu-
jícím boji postaví. Dříve než Jan obdrží po-
drobnosti o tomto duchovním zápase, vidí 
tři nečisté duchy podobné ropuchám. Sa-
tanův poslední pokus svést národy světa 
využívá i démonské duchy.

Drak (satan prostřednictvím pohanství 
a spiritizmu), šelma z moře (římskokatolické 
papežství) a šelma ze země, jinak také fa-
lešný prorok (odpadlý protestantizmus), se 
sjednotí pod satanovým vedením (Zj 13,11.12). 
Satan jim dá moc, aby dělali zázračná zna-
mení, která mají upoutat pozornost všech 
lidí k tomu, co dělá šelma ze země (Zj 13,13–17). 
Zázračná znamení jsou součástí satanovy 
strategie; snaží se lží, různými podvody a svo-
dy přesvědčit lidi, aby následovali jeho, a ne 
skutečného Boha.

Zaslepeni svou nenávistí vůči Bohu 
a jeho pravdě uvěří světoví vůdci ochotně 
satanovým lžím, které budou mít nasazeny 
atraktivní náboženské masky (2Te 2,9–12). 
Nakonec se sjednotí v závěrečném boji, kte-
rý povede ke konci tohoto světa.

Jaké pocity v tob  vyvolává uvažování o budoucích událostech, bojích, lžích a svodech? 
Pro  je d ležité postavit se už dnes na správnou stranu – na stranu vít ze? Co ti m že 
pomoci v tom, abys prožíval klid i uprost ed p edpovídaných událostí?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce

-jcHB
Zvýraznění
Vzbudil jsem muže od severu a přišel od východu slunce. Vzývá mé jméno. Přichází! Knížata jsou jako hlína, on jako hrnčíř, jenž šlape jíl.“Vzbudil jsem muže od severu a přišel od východu slunce. Vzývá mé jméno. Přichází! Knížata jsou jako hlína, on jako hrnčíř, jenž šlape jíl.

-jcHB
Zvýraznění
27Hlubině on praví: „Vyschni! Vysuším tvé vodní proudy.“28O Kýrovi praví: „ Hle , můj pastýř. Vyplní každé mé přání. Řekne Jeruzalému: ‚Budeš vybudován!‘ A chrámu: ‚Budeš založen!‘“

-jcHB
Zvýraznění
Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu.

-jcHB
Zvýraznění
vyšlo sedm andělů, přinášejících sedm pohrom; byli oděni kněžským rouchem, čistým a zářícím, a kolem prsou měli zlaté pásy.

-jcHB
Zvýraznění
Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.

-jcHB
Zvýraznění
30Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.31On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.

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

-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.

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění
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.
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P ÍPRAVA NA ZÁV RE NÝ BOJ
Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon. (Zj 16,16)

Osobní studium
Jak se bude podle textu Zj 16,13–16 dařit sa-
tanovi v jeho úsilí shromáždit lidi k závěreč-
nému boji?

Podvodné a svůdné démonské zázraky 
a celosvětová aktivita budou nakonec slavit 
úspěch. Lidé, kteří zamítli biblické učení, 
uvěří lžím, které budou doprovázet zázra-
ky (2Te 2,9–12). Sjednotí se, aby dosáhli své-
ho cíle, který je symbolicky vyjádřen jejich 
shromážděním se na „místě“, které se v heb-
rejštině nazývá Harmagedon, což by se dalo 
přeložit jako „Hora Megiddo“ . Megiddo byla 
pevnost, která se nacházela v jizreelském 
údolí na úpatí hřebene Karmel a byla pova-
žována za důležité strategické místo.

Megiddo bylo v dějinách Izraele známé 
mnoha důležitými bitvami (Sd 5,19; Sd 6,33; 
2Kr 9,27 a 2Kr 23,29.30). Zjevení Jana používá 
motiv z historie Izraele k zobrazení velkého 
závěrečného konfliktu na místě Harmagedon. 
Jde o konflikt mezi Kristem a silami zla. Lidé 
jsou v těchto verších popsáni jako spojená ar-
máda pod vedením satanského svazku.

Hora Megiddo je v tomto kontextu vlast-
ně hora Karmel, která se tyčí nad údolím, 
v němž se nacházelo starověké Megiddo. 
Hora Karmel byla místem jednoho z nej-
důležitějších střetů v dějinách Izraele mezi 
pravým Božím prorokem Elijášem a faleš-

nými proroky bohů Baala a Ašéry (1Kr 18). 
Tento důležitý zápas odpověděl na otázku: 
„Kdo je pravým Bohem?“ Oheň, který sestou-
pil z nebe, všem zúčastněným velmi jasně 
ukázal, že jen a jen Hospodin je skutečným 
Bohem a jen jeho máme uctívat a klanět 
se mu. Ačkoli duchovní rozměr konečného 
boje (koho budeme poslouchat – Boha, nebo 
člověka?) byl rozhodnut již před příchodem 
posledních ran, ti, co stojí na straně draka, 
šelmy a falešného proroka (Zj 16,13), budou 
v té době zcela ovládnuti ďáblem, podobně 
jako Jidáš, když byl připraven zradit Ježíše 
(L 22,3). Jelikož se tato skupina lidí rozhodla 
pro satana, který celou válku nakonec pro-
hraje, budou právě oni v zoufalství volat, aby 
je přikryly hory a skály (Zj 6,16; 2Te 1,7.8).

Dříve než na zemi dopadnou poslední 
rány, ukazuje Zj 13,13.14 šelmu, jak sesílá 
z nebe na zemi oheň. Jejím cílem je svést celý 
svět k přesvědčení, že satanovy napodobe-
niny a podvrhy – včetně falešného duchov-
ního probuzení – jsou Božím dílem.

Harmagedon není vojenská bitva, která 
se odehraje kdesi na Středním východě. Jde 
o celosvětový duchovní konflikt, ve kterém 
se Kristus velmi rázně postaví proti moc-
nostem zla (2K 10,4). Výsledek bude podobný 
jako na hoře Karmel, jen se to celé odehraje 
v celosvětovém měřítku. Bůh nakonec nad 
mocnostmi zla a temnoty zvítězí.

Lidé mnoho let sledovali politické a vojenské nepokoje na St edním východ  jako zna-
mení p icházejícího Harmagedonu. Navzdory mnohým p edpov dím, stanoveným dat m 
a o ekávaným událostem boj, jak si ho p edstavovali, nenastal. Co m žeš ud lat, aby ses 
uchránil p ed podobnými chybami v souvislosti s interpretací událostí, dat a míst, které 
by m ly napl ovat biblická proroctví?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-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.15„Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“16Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.

-jcHB
Zvýraznění
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
Přišli králové a bojovali, tehdy bojovali kenaanští králové v Taanaku, při Vodách megidských, stříbra se však nezmocnili.

-jcHB
Zvýraznění
Celý Midján spolu s Amálekem a syny východu se spojili, přešli Jordán a utábořili se v dolině Jizreelu.

-jcHB
Zvýraznění
Judský král Achazjáš to viděl a dal se na útěk směrem na Bét-hagan. Jehú ho pronásledoval a volal: „Také toho ubijte!“ Ranili ho na voze na svahu Gúru u Jibleámu, ale Achazjáš ujel do Megida a tam zemřel.

-jcHB
Zvýraznění
29Za jeho dnů táhl farao Néko, král egyptský, na pomoc králi asyrskému k řece Eufratu. Král Jóšijáš vyšel proti němu. Farao jej usmrtil v Megidu, sotva ho spatřil.30Jeho služebníci jej mrtvého odvezli z Megida, přivezli do Jeruzaléma a pohřbili ho v jeho hrobě. Lid země vzal Jóšijášova syna Jóachaza, pomazali ho a dosadili za krále po jeho otci.

-jcHB
Zvýraznění
7a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,8aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše.

-jcHB
Zvýraznění
Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly

-jcHB
Zvýraznění
Tu vstoupil satan do Jidáše, nazývaného Iškariotský, který byl z počtu Dvanácti.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
„Pouze ti, kdo opevní svou mysl biblickým učením, obstojí v posledním velkém boji. Kaž-

dý bude vyzkoušen, zda poslouchá Boha více než lidi. … Apoštol Pavel o posledních dnech 
napsal: ‚Přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení.‘ (2Tm 4,3) Tato doba už nastala. Většina 
lidí nestojí o biblickou pravdu, protože tato pravda odporuje přáním hříšného srdce a lásce 
ke světu. Satan jim proto předkládá klamy, které se jim líbí. 

Bůh však bude mít na zemi lid, který Bibli přijal jako jediné měřítko každého učení a jako 
základ všech reforem. Názory vzdělanců, vědecké teorie, vyznání víry a rozhodnutí cír-
kevních sněmů, která jsou tak početná a rozmanitá, jak početné a odlišné jsou církve, hlas 
většiny – nic z toho, a ani všechno dohromady nemůžeme pokládat za důkaz pro nebo proti 
kterémukoli článku víry. Dříve než přijmeme nějaké učení nebo zásadu, musíme jako důkaz 
požadovat jasný výrok: ‚Toto praví Panovník Hospodin‘. 

Vrcholným činem tohoto podvodného dramatu bude satanovo napodobení Ježíše Krista. Cír-
kev již dlouho tvrdí, že očekává příchod Spasitele jako splnění svých nadějí. Boží nepřítel zdánlivě 
napodobí Kristův příchod. V různých částech světa se satan lidem ukáže jako vznešená bytost 
oslňující krásy, podobající se Božímu Synu, jak ho popisuje Jan ve Zjevení (Zj 1,13–15). Slávu, která 
ho bude obklopovat, nepřekoná nic, co dosud spatřilo lidské oko. Zazní vítězoslavné volání: ‚Kris-
tus přichází! Kristus přichází!‘ Lidé před ním budou padat v úctě na zem… Jeho hlas bude měkký, 
podmanivý a melodický. Zopakuje některé z pravd, které kdysi vyslovil Spasitel, bude uzdravovat 
lidské nemoci a pak bude lidem tvrdit, že změnil sobotu na neděli, a všem bude přikazovat, aby 
světili den, kterému on požehnal. Bude prohlašovat, že lidé, kteří stále zachovávají sedmý den, se 
rouhají jeho jménu tím, že neposlouchají jeho anděly, které k nim poslal se světlem a pravdou. To 
bude klam, kterému takřka nebude možné odolat.“ (GC 593–595.624; VDV 386.403)

Otázky k rozhovoru
1.  P e t te si Ježíšovo varování ve Zj 16,15, které je vsunuto do popisu p ípravy na zápas na mís-

t  zvaném Harmagedon. Všimn te si podobného vyjád ení, jaké zazn lo v Kristov  výzv  ad-
resované sboru v Laodikeji (Zj 3,18). V em vidíte hlavní d ležitost poselství Laodikeji pro Boží 
lid žijící v dob  p ípravy na záv re ný boj? V em je toto poselství d ležité pro vás osobn ?

2.  Bílé roucho symbolizuje ve Zjevení Kristovu spravedlnost (Zj 3,4.5; 19,7–9). Jen ti, co se 
zahalí plášt m Kristovy spravedlnosti (respektive dovolili, aby je Kristus zahalil), obstojí 
v záv re né krizi. Jak byste vysv tlili svému p íteli, co znamenají slova „vyprali svá roucha 
a vybílili je v krvi Beránkov “ (Zj 7,14)? Jak se roucha perou a b lí v Beránkov  krvi?

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, kterým byste rádi p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:

 18:08

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
12Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů;13uprostřed těch svícnů někdo jako Syn člověka, oděný řízou až na zem, a na prsou zlatý pás.14Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně;15jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje.

-jcHB
Zvýraznění
Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.

-jcHB
Zvýraznění
Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!“

-jcHB
Zvýraznění
Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.

-jcHB
Zvýraznění
4Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni.5Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.

-jcHB
Zvýraznění
7Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila8a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.9Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu.“ A řekl mi: „Toto jsou pravá slova Boží.“

-jcHB
Zvýraznění
Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.




