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22. BOŽÍ VAROVÁNÍ – ZNAMENÍ ŠELMY! 

Během našeho studia Bible jsme mohli vidět stále trvající úsilí našeho nebeského Otce 

zachránit lidstvo od zcela jisté zkázy. Když v různých dobách svět zasáhly pohromy, Bůh poslal 

lidstvu výjimečná poselství varování a naléhavé žádosti, aby je zachránil před nebezpečím. 

Před zničením země potopou hlásal Noe Boží konečné varovné poselství po dobu 120 let. Nyní, 

před tím, než bude svět zničen ohněm, můžeme očekávat pro obyvatelé země zvláštní 

prosebné a varovné poselství, které připraví lidi na tuto velkou katastrofu? Rozhodně ano! 

V naší poslední lekci jsme se dozvěděli, že sobota je smlouva Boží stvořitelské a spásné moci a 

že bude zvláštní pečetí jeho lidu v protikladu se znamením šelmy. Také jsme se dozvěděli, že 

se objeví „nesvatá trojice“, která zavede znamení antikrista neboli znamení šelmy. Doposud 

jsme si řekli, že Satan je základem této trojice a že šelma (národ) ze Zjevení 13 je papežský 

Řím. Nyní se dozvíme, kdo neboli co dokončí tento ďábelský plán. 

1. Jak dlouho bylo poskytnuto šelmě (papežskému Římu) surově vládnout? Zjevení 13,1-10 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Římský císař Justinián zavedl nařízení, které dávalo papežství neomezenou moc 

nad všemi církvemi. Tento výnos nabyl platnost v 538 n.l., když tři oponující království byla 

„vytržena s kořeny“. Takto začalo období známé jako „doba temna“.  

2. Jak máme vyložit „data a časy“ v Bibli? Ezechiel 4,6 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: 42 měsíců bude 1260 dnů nebo let. Židovský rok se skládal z 12 měsíců a každý 

měsíc měl 30 dnů, neboli 360 dnů. Toto stejné časové období je zmíněné ve Zjevení 12,5.6.13 

a 14. Roku se někdy říkalo „čas“, když král Nabukadnesar pobýval s polními šelmami „sedm 

časů“ nebo sedm let. Když připustíme, že 360 dnů je „čas“, 720 dnů neboli dvojité množství 

jsou „časy“ a 180 dnů je polovina času, sečtením vychází výsledek 42 měsíců nebo 1260 

prorockých let. (Daniel 7,25) Bůh chce velmi zřetelně poukázat na to, kdo je ta moc šelmy, a 

proto dává stále znovu ta stejná časová vodítka. 

3. Co postihlo Řím na konci doby 42 měsíců od roku 538 n.l., když papež byl ustanoven 

králem a započal nejohavnější pronásledování všech, kteří oponovali Římské církvi? 

Zjevení 13,10 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: V roce 1798 byl papež Napoleonovou armádou uvězněn a za 18 měsíců zemřel ve 

francouzské pevnosti ve Valencii. Proto ten, kdo posílal jiné do zajetí, byl sám zajat. Ale 

„smrtelné rány se měly uzdravit“. V roce 1929 italská vláda uznala Vatikánské město za 

nezávislý stát. Moc papežského Římu byla znovu obnovena a sílila na politické scéně. 
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4. Jakými skutky nám severní král naznačuje, že on je antikrist? Daniel 11,36 

___________________________________________________________________________ 

5. Jaký je postoj antikrista (papežského Římu) k Boží svaté smlouvě (Sobotě)? Daniel 11,28 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Jak jedná tato moc šelmy s těmi, kdo opustí nebo znesvěcují Boží svatou smlouvu? 

Daniel 11,30-32 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Antikrist zatvrzuje své srdce proti Boží svaté smlouvě a jedná proti ní. 

Římskokatolická církev přiznává, že změnila den uctívání ze soboty na neděli. Bible říká, že lid 

Boží této moci nepodlehne.  

7. Popiš stát šelmy, který viděl Jan vycházet ze země. Zjevení 13,11 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Tato šelma neboli národ vychází ze země, ne z moře jako ostatní.  Proto musí 

vzniknout v relativně neobydlené oblasti. Přichází na scénu kolem doby (1798), kdy je papež 

zajat. Je to mladá šelma, která se liší od jiných zralejších šelem a označuje mladý stát. Jen 

jediná moc splňuje tyto parametry – Spojené státy americké. Odchované a živené na poušti 

Nového světa, sílily v pozdějších letech 18. století do světové velmoci.  

8. K čemu tato šelma nutí lidi? Zjevení 13,12 

___________________________________________________________________________ 

9. Co obdrží ti, kteří uctívají šelmu nebo její obraz? Zjevení 13,15 – 17 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Jestliže je Sobota Boží pečetí a jedná se o uctívání, pak znamením šelmy musí být 

neděle. To byl projev uskutečněn mocí šelmy proti Boží svaté smlouvě.  

10. Co se stane s těmi, kteří to nesplní? Zjevení 13,15 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Tento „obraz“ nebude plně vytvořen, dokud politická pravomoc nevynutí 

náboženské zákony ustanovující povinné uctívání neděle.  

11. Jaké je číslo šelmy, číslo člověka? Verš 18 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Který „člověk“ reprezentuje papežství? Není to nikdo jiný v úřadu než papež, který 

nese latinský titul „Vicarius Filii Dei“ (zástupce Syna Božího). Kdybychom se řídili starověkým 

zvykem, kdy měli lidé číslo a jméno, a sečetli římská čísla v tomto titulu: 
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Sečti  'Vicarius', V=5 + I =1 + C=100 + A a R=0 + I=1 +U (u a v jsou v latině stejné) =5 + S=0 je 

112. 

Připočti k tomu 'Filii', F=0 + I=1 + L=50 + I=1 + I=1 je 53. 

Sečti  'Dei', D=500 + E=0 + I=1  je 501.  

Nyní sečti tyto tři, 112 + 53 + 501 =  666. 

12. Jaké významné poselství dává Bůh lidem v těchto posledních dnech? Zjevení 14,6 – 12 

___________________________________________________________________________ 

13. Jaké je zvláštní poselství prvního anděla? Zjevení 14,6.7 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Bůh prohlašuje, že než přijde konec, evangelium musí jít do celého světa (viz 

Matouš 24,14). Boží Duch svatý bude vylit jedinečným způsobem, takže země bude osvětlena 

Jeho slávou.  

14. Které přikázání obzvlášť poukazuje na Boha jako na Stvořitele? 2. Mojžíšova 20,8 – 11 

___________________________________________________________________________ 

15. Kdo je Babylon? Zjevení 18,1-5.23.24 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Babylon je symbolizován jako „ona” nebo žena. Z tohoto důvodu Babylon odkazuje 

na církev, zvláště protože se tam konaly bohoslužby a svatby. Termín „Babylon” je odvozen od 

slova Babel a znázorňuje duchovní zmatek. Je to užito v Bibli k označení různých forem 

falešných náboženství. Ve Zjevení 17 je Babylon symbolizován ženou. Tato postava je v Bibli 

použita jako symbol církve. Cnostná žena reprezentuje čistou církev a žena smilnice znázorňuje 

falešnou církev. Vzhledem k tomu, že tato žena v šarlatu sedí na šelmě, svědčí o falešné církvi 

sjednocené se státem nebo mocí. Tato převládající náboženská mocnost zavedla falešný 

systém uctívání, jenž není založen na Božím čistém evangeliu a byla I zodpovědná za krev 

mnoha mučedníků. To je papežský Řím. 

16. Jaké je poselství druhého anděla? Zjevení 14,8 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Jelikož poselství druhého anděla následuje po prvním, jeví se, že poselství čistého 

evangelia, které poukazuje na Boha, jako na Stvořitele vyústí v pád Babylona.  

17. Co má udělat Boží lid v Babylonu (falešných církvích)? Zjevení 18,4.5 

___________________________________________________________________________ 
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18. Před čím Bůh varuje ve třetím andělském poselství? Zjevení 14,9-11 

___________________________________________________________________________ 

19. Jak jsou naproti tomu vylíčeni ti svatí v následujícím verši? Zjevení 14,12 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Na rozdíl od těch, kteří obdrží znamení šelmy, Boží lid zůstane věrný Jeho 

přikázáním, včetně Svaté soboty.  

Závěr:  Podle nejpřekvapivějšího proroctví, jaké kdy Bible předpověděla, spojí se církev a 

stát pod satanovu korouhev. Jakmile počet neštěstí a katastrof bude stále stoupat, je možné 

vidět, jak svět bude reagovat na opětovný návrat k Bohu a s tím souvisí vydání příkazu 

naprostého uctívání neděle - znamení šelmy. 

Avšak Bůh nezpůsobí konec světa, aniž by nejdříve všem neposkytl poznání svých poselství 

zároveň s možností záchrany. S tímto vědomím se ze Soboty stává mnohem více, než 

jakýkoliv jiný možný den k uctívání Boha. Symbolizuje věrnost Bohu nebo Satanu.  
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Klíč k odpovědím k lekci č. 22 – Boží varování – znamení 
šelmy  
 

1 – 42 měsíců 
2 – v biblických proroctvích je přiřazen dni jeden rok 
3 – papež byl zajat Napoleonovou armádou a poté zemřel 
4 – oslavoval se a povyšoval se nad Boha 
5 – jeho srdce je proti svaté smlouvě a brojí proti ní 
6 – pochlebuje jim a dává jim svou přízeň 
7 – vypadá jako Beránek, ale mluví jako drak 
8 – uctívat první šelmu, papežský Řím 
9 – obdrží znamení šelmy 
10 – budou zabiti 
11 – 666 
12 – troj-andělské poselství 
13 – oslavuj Boha, jenž je Stvořitelem 
14 – Sobota 
15 – Babylon je papežský Řím 
16 – padl, padl Babylon 
17 – vyjděte z Babylonu 
18 – varování proti získání znamení šelmy 
19 – svatí, kteří zachovávají Boží přikázání a víru Ježíšovu 
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