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21. BOŽÍ PEČEŤ A SATANOVO ZNAMENÍ
Satanova klamná moc se stává více a více zjevnou, když pozorujeme jeho úsilí proti Bohu a
Jeho lidu. Jeho opovážlivý pokus zničit Boží svatý zákon dosáhl svého vrcholu úsilím o náhradu
Boží soboty za neděli, a tím oklamal většinu lidí. Tato záležitost se stane centrem sporu
v těchto posledních dnech, kdy se Satan snaží podvést „vyvolené“. To rozdělí celý svět na dvě
třídy.
1. Jaké jsou ty dvě skupiny, které budou existovat na konci světa? Matouš 13,47–49
___________________________________________________________________________
2. Čím se bude Boží lid lišit od bezbožných? Zjevení 7,1-3
___________________________________________________________________________
3. Jak je nazváno Desatero? 2. Mojžíšova 34,28
___________________________________________________________________________
4. Jakým typem smlouvy je nazvána sobota? 2. Mojžíšova 31,12-17
___________________________________________________________________________
5. Je sobota smlouvou jen pro Izraelity? Izajáš 56,1-8
___________________________________________________________________________
6. Kde má být napsán zákon nebo smlouva? Židům 10,16
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zákon je zapečetěn na čele Božího lidu nebo zapsán v jejich myslích. Čelo je sídlo
mysli. Zachováváme Boží zákon nebo Jeho smlouvu naší mysli, znázorněnou čelem.
7. Na základě čeho si Bůh může nárokovat naše uctívání a naši poslušnost?
Izajáš 40,25.26; Jeremjáš 10,10-12; Žalm 96,5
___________________________________________________________________________
8. Který den je připomenutím Boží stvořitelské moci? 1. Mojžíšova 2,1-3
___________________________________________________________________________
Poznámka: Bůh „vtiskne“, vštípí svůj zákon do myslí svých učedníků. Pečeť znázorňuje
pravomoc. Bůh má právo na autoritu, protože je našim Stvořitelem. Ustanovil pečeť nebo
památník stvoření v sedmém dni – sobotě.
9. Proč Bůh používá příkaz o sobotě jako rozpoznávací pečeť Jeho pravých následovníků?
Ezechiel 20,12.20
___________________________________________________________________________
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Poznámka: Odpočíváme v sobotu v připomínce na stvoření a na naše spasení. Ten, kdo je
Stvořitelem, je také stvořitelem naší svatosti. Bez Boha nevlastníme žádnou svatost. To je
v přímém rozporu s náboženstvím, které učí, že spasení je možné si zasloužit eucharistií nebo
skutky. Když odpočíváme v Boží sobotu, spočíváme v dokonalém a kompletním díle Božího
spasení pro nás. Spasení přichází z pouhé milosti (nezasloužená Boží přízeň) a není nic, co
můžeme udělat, abychom si ho zasloužili.
10. Jak se liší „svatí“ nebo Boží lid od bezbožných? Zjevení 14,12
___________________________________________________________________________
Poznámka: Boží lid poslouchá Jeho smlouvy a zákony skrze moc Ducha svatého žijícího v nich.
Satan vlastní padělek pro každou pravdu, kterou Bůh učinil zjevnou. Tak jako existuje Svatá
Trojice Božství: Otec, Syn a Duch svatý, tak satan má „nesvatou trojici“, která zahraje
významnou roli v posledních dnech. V této a následující lekci si vysvětlíme, kdo a jací jsou ti tři.
11. Popiš šelmu, kterou viděl Jan. Zjevení 13,1.2
a) hlavy ___________ rohy _____________
b) Jaké jméno bylo na každé hlavě? ______________________________
c) Byla podobná: _____________________________________________
d) Nohy jako: ________________________________________________
e) Ústa jako: ________________________________________________
f) Kdo dal šelmě její moc? _____________________________________
Poznámka: Rouhání v Bibli znamená činit se rovným s Bohem nebo se nad Něho povyšovat,
proto tato šelma je tou, která sama sebe vyzdvihuje.
12. Kdo je drak? Zjevení 12,9 ___________________________________________________
Poznámka: Abychom rozluštili, kdo nebo co je tou šelmou, potřebujeme studovat proroctví
Daniele. Kniha Daniel je ve Starém zákoně a poukazuje na proroctví poslední doby a kniha
Zjevení je v Novém zákoně, která se také soustředí na proroctví poslední doby. Kniha Daniel
vrhá světlo na knihu Zjevení a Zjevení rozvíjí proroctví Daniele. Potřebují být studovány ve
vzájemném propojení.
13. Co Daniel viděl vystupovat z moře? Daniel 7,2.3 _________________________________
14. Co šelma představuje? Daniel 7,17.23 ________________________________________
15. Co symbolizuje „moře“? Zjevení 17,15 ________________________________________
Poznámka: V Danielovi 2. kapitole Bůh zjevil skrze svého proroka Daniele, že budou existovat
čtyři velké světové říše. Čtvrté království, Řím, bude pak rozděleno na deset kmenů. Z nich se
měla skládat starověká Evropa a dějiny to potvrdily. Vzhledem k tomu, že Daniel 7 také vypráví
o čtyřech po sobě následujících královstvích, je zřejmé, že toto proroctví jde ruku v ruce s 2.
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kapitolou knihy Daniel. Protože Bůh popsal první království v Danielovi 2 jako Babylon, víme,
že další tři musely být Médo – Persie, Řecko a Řím.
Tyto šelmy vyšly z moře, neboli z hustě zalidněné oblasti. Daniel viděl moře zmítané silným
větrem. Větry zobrazují spory a války (Jeremjáš 49,36.37). Tímto způsobem každý z těchto
národů vzniká z války, nepokojů. Cožpak se obvykle nezrodí většina národů právě takto?
Naproti tomu šelma podobná leopardovi ze Zjevení 13. kapitoly vyšla z moře, ale nebyly
zmíněné žádné větry, protože jí Satan dal svou moc.
16. Kolik rohů měla tato šelma? Zjevení 13,1 ______________________________________
Poznámka: Těchto deset rohů jsou stejné jako deset prstů u nohou sochy z Daniele 2. kapitoly.
Jedná se o rozdělení římské říše. Deset barbarských kmenů učinilo konec dlouhé, železné vlády
Říma. Těchto deset kmenů vládlo nějakou dobu a tři se zcela rozpadly. Zbylých sedm se stalo
předchůdci moderní Evropy. To je ta stejná šelma (nebo národ), o které je psáno v knize Daniel
2 a 7.
17. Co má ten „malý roh“ moc udělat? Daniel 7,19–25
„Oči a ústa, která mluvila _________________________“
„Vede __________proti ____________ a _____________je“
Mluví slova proti _______________________“
„_____________________ Jeho svaté
„Bude se _______________ změnit ___________ a ____________“
Poznámka: Tato moc vzniká z rozděleného Říma. Moc tohoto malého rohu se bude lišit od těch
prvních desíti. Tyto byly všechny politickými mocnostmi, toto bude náboženská moc. Tato
chvástající moc je stejná jako šelma z moře ze Zjevení 13. Je to papežský Řím.
Nyní shrňme tuto moc papežského Říma, která je identifikována v 2. a 7. kapitole Daniele a
ve 13. kapitole Zjevení:
1. Malý roh přišel k moci mezi desíti rohy, což bylo v západní Evropě (viz Daniel 7,8)
2. Malý roh vznikl někdy po roce 476 n.l. (viz Daniel 7,8). Jestli vyrostl mezi desíti rohy, pak
musel vzniknout poté, co už existovaly. Deset rohů povstalo, aby rozdělily Římskou říši
v 476 n.l.
3. Malý roh vyvrátil tři z desíti rohů, jakmile se dostal k moci (viz Daniel 7,8).
4. Malý roh má na své hlavě člověka, který za něj mluví, lidský vůdce, který vlastní jeho
moc (viz Daniel 7,8).
5. Malý roh má jiný druh moci, než má deset rohů (viz Daniel 7,24).
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6. Malý roh se bude rouhat proti Bohu (viz Daniel 7,25). Rouhání je, podle Bible, když se
člověk považuje být roven Bohu (viz Jan 10,30-33) a/nebo si přivlastňuje právo odpouštět
hříchy (viz Marek 2,5 -7).
7. Malý roh používá svou moc k pronásledování Božího lidu. Je to pronásledující moc (viz
Daniel 7,25).
8. Malý roh bude usilovat o změnu Božího zákona (viz Daniel 7,25)
Závěr: Svět je rychle šikován do jednoho z dvou praporů, nesoucí pravomoc Boží nebo
Satanovu. Rozhodnout se být věrný, znamená vystavit se opozici, ale konečným výsledkem
je vnitřní pokoj a věčný život. Bible mluví jasně a zřetelně o Satanových záměrech. Dozvíme
se o nich v další lekci.
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Klíč k odpovědím k lekci č. 21 – Boží pečeť a satanovo
znamení
1 – zlí a spravedliví
2 – budou mít znamení na svém čele
3 – smlouva
4 – věčná smlouva
5 – ne
6 – v srdcích a v myšlení
7 – jako Stvořitel
8 – sedmý den-Sobota
9 – posvěcení pochází jedině od Boha
10 – dodržují přikázání a mají víru Ježíšovu
11 – a) 10 rohů, 7 hlav; b) jména urážející Boha; c) podobná levhartovi; d) nohy
jako tlapy medvěda; e) tlama jako tlama lví; f) drak
12 – satan
13 – čtyři šelmy
14 – království
15 – lidi, národy a jazyky
16 – 10
17 – troufale; válku…svatým a přemáhal je; Nejvyššímu a bude hubit;
snažit...doby a zákon
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