
 

KLANĚNÍ SE ŠELMĚ – Daniel 3:1-30 

Král Nebúkadnesar dal pokyn, a jakmile se rozezněla hudba tisíce nástrojů, 

opona spadla a odhalila oslnivý, devadesátimetrový zlatý výjev třpytící se ve 

slunečním světle. Pak podle králova příkazu všichni úředníci, kteří se shromáždili na 

pláni Dúra, padli na zem v oddaném klanění. Všichni se klaněli až na tři mladé 

Hebreje, kteří byli služebníky většího krále 

Nebúkadnesar zářil pýchou a spokojeností – dokud se nedozvěděl, že se Šadrach, 

Mešach a Abednego odmítli poklonit jeho obrazu. Nebúkadnesar se podivil, že se 

někdo odvážil neuposlechnout, a usoudil, že tito mladí rádci museli jeho nařízení 

špatně pochopit. Nabídl jim tedy ještě jednu možnost poklonit se – ale oni odmítli! 

Nyní se králův výraz změnil ve vztek. Nařídil svým vojákům, aby rozžhavili 

nedalekou pec sedmkrát víc než obvykle. Když na oheň přikládali palivo, tři muže 

pevně svázali provazy. Vzniklý žár byl tak silný, že zabil vojáky, kteří je hodili do 

planoucího inferna. 

Když král nahlédl do hořící pece, náhle se mu otevřela ústa. Chvějícím se hlasem se 

zeptal: „Copak jsme nehodili do plamenů tři svázané muže?“ Jeho rádci souhlasili, 

že ano. Pak král řekl: „Jenže já vidím čtyři muže a rozvázané! Procházejí se v 

plamenech, vůbec nic jim není a ten čtvrtý vypadá jako boží syn!“ Daniel 3:25. 

Bůh vysvobodil tyto statečné mladé muže z ohnivé pece, protože se postavili za 

jeho pravdu. V posledních dnech bude muset Boží lid čelit podobné zkoušce. 

 

Studium Po přečtení daného biblického textu vyplň vynechaná místa. 

1. Jak náš příběh z třetí kapitoly knihy Daniel souvisí se 
Zjevením? 

Zjevení 13:15 Bylo ji dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit 
a nechal zabít _____________, kdo se mu _____________. 

POZNÁMKA: V posledních dnech bude Boží lid opět nucen uctívat v rozporu se svým 
svědomím, jinak bude zabit. Budou si muset vybrat mezi poslušností Božího zákona a 
lidskými zákony. 

 

2. Jaká jsou tři andělská poselství ze Zjevení 14? 

Zjevení 14:7 jak říká mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť 

_____________ hodina jeho _____________. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, 

moře i prameny vod!“ 

Zjevení 14:8 Za ním letěl druhý anděl se slovy: „_____________, _____________ to veliké 

město _____________, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!“ 

Zjevení 14:9-10 „_____________se někdo šelmě a jejímu obrazu a _____________ její 

znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do 

kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří 

Beránka. 

POZNÁMKA: Bible nám ve Zjevení 14:6-14 říká, že v posledních dnech se toto úžasné 

tříbodové poselství naděje a varování dostane do celého světa, aby lidi připravilo na Ježíšův 

návrat. Jedno z těchto poselství varuje před uctíváním šelmy a přijetím jejího znamení. V 

této lekci se budeme věnovat identifikaci šelmy. Ve 14. lekci identifikujeme znamení. V 

sázce může být samotný věčný život, proto se při studiu vroucně modlete za Boží vedení a 

porozumění. 

 

 

 

 



3. Co představuje šelma v biblických proroctvích? 

Daniel 7:17 Ty čtyři obrovské _____________ jsou čtyři _____________, kteří povstanou 
na zemi. 

Daniel 7:23 „Ta čtvrtá _____________ je čtvrté _____________ na zemi, jež bude odlišné 
ode všech ostatních: Pohltí celou zem, podupe ji a rozdrtí.  

Daniel 8:21 Ten bradatý kozel je _____________ Řecka. 

POZNÁMKA: V biblických proroctvích představuje šelma vládu, království nebo politickou 

moc. Bůh používá šelmy jako symboly vlád, stejně jako je používáme dnes – orel (Spojené 

státy americké), medvěd (Rusko) atd. V Bibli není slovo „šelma“ neuctivým výrazem. 

Nenaznačuje zvířecí vlastnosti. Šelma, která má znamení, je zobrazena ve Zjevení 13:1-

10;15-18. Než přejdete k otázce č. 4, věnujte prosím čas přečtení těchto veršů. 

4. Jak Bible identifikuje šelmu?  

Zjevení 13:1 Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje _____________ se sedmi hlavami a 
deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno.   

POZNÁMKA: Ve Zjevení 13:1-10;15-18 Bůh uvádí deset vodítek, která nám pomohou 
rozpoznat šelmu. Dává nám dlouhý seznam charakteristických znaků, abychom si mohli 
být naprosto jisti identitou šelmy. 

Bod 1 - vystupuje z moře (verš 1) 
Bod 2 - získává svou moc, sídlo a autoritu od draka (verš 2) 
Bod 3 - stává se celosvětovou mocností (verše 3, 7) 
Bod 4 - proviní se rouháním (verše 1, 5, 6) 
Bod 5 - vládne 42 prorockých měsíců (verš 5) 
Bod 6 - dostává smrtelnou ránu, která se hojí (verš 3) 
Bod 7 - je náboženskou mocí, které se dostává uctívání (verše 4, 8) 
Bod 8 - pronásleduje Boží svaté (verš 7) 
Bod 9 - má tajemné číslo 666 (verš 18) 
Bod 10 - je vedena jedním nejvyšším mužem (verš 18) 
 

Pouze jedna mocnost splňuje všech deset těchto identifikačních znaků – papežství. 

Abychom si však byli jisti, budeme je pečlivě rozebírat jeden po druhém, počínaje otázkou 

5. 

 
1 Adolph Harnack, What Is Christianity? (New York: Putnam, second edition, revised, 1901), p. 270. 

5. Tato šelma povstává z moře. Co symbolizuje moře neboli 
voda? 

Zjevení 17:15 Potom mi řekl: „_____________, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou 
_____________ a zástupy, národy a jazyky. 

POZNÁMKA: V proroctví představuje voda velké množství lidí nebo hustě osídlené oblasti. 

Proroctví předpovídá, že šelma povstane uprostřed etablovaných národů tehdejšího světa. 

Papežství vzniklo v západní Evropě, takže to odpovídá bodu 1. Ale co se týče dalších devět 

identifikačních bodů? 

6. Kdo dává šelmě její moc a postavení? 

Zjevení 13:2 _____________ jí dal svou _____________, svůj _____________ i velikou 
moc. 

POZNÁMKA: Šelma, která má znamení, jemuž se musíme vyhnout, získala svou moc, 

autoritu a hlavní město od draka. Podle Zjevení 12:3-5 je drak mocností, která se snažila 

zničit malého Ježíše v době jeho narození. Byl to Satan, kdo inspiroval Heroda, krále 

pohanské Římské říše, aby v Betlémě zabil všechny děti mužského pohlaví (Matouš 2:13;16). 

Komu dal pohanský Řím svou autoritu a hlavní město? Historie jasně ukazuje, že pohanský 

Řím předal svou moc a hlavní město římské církvi. Typický je následující historický citát: 

„Římská církev […] se prosadila na místo římského světového impéria, jehož je faktickým 

pokračováním. […] Papež, který si říká král a Pontifex Maximus, je Césarovým nástupcem.“1 

Bod 2 se tedy také hodí na papežství. 

7. Jak dalekosáhlý je vliv šelmy? 

Zjevení 13:3 Celá _____________ šla v úžasu za tou šelmou. 

POZNÁMKA: Nikdo nepochybuje o tom, že ve středověku bylo papežství skutečně 

celosvětovou mocností. Ve skutečnosti slovo „katolický“ znamená „univerzální“. Vidíme, 

že i bod 3 se hodí na papežství. 

 

 

 



8. Co vychází z úst šelmy? 

Zjevení 13:6 Ta ústa otvírala, aby se _____________ Bohu a _____________ jeho jméno, 
jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi.  

POZNÁMKA: Bible definuje rouhání jako člověka, který tvrdí, že odpouští hříchy (Lukáš 5:21), 

a prohlašuje se za Boha (Jan 10:33). Papežství si směle nárokuje moc odpouštět hříchy. 

Všimněte si následující části z katolického katechismu: „Odpouští kněz hříchy skutečně, 

nebo pouze prohlašuje, že jsou odpuštěny? Kněz skutečně a pravdivě odpouští hříchy na 

základě moci, kterou mu dal Kristus.“2 Papežství také tvrdí, že papež je roven Bohu. Papež 

Lev XIII. řekl: „My [papežové] zastáváme na této zemi místo všemohoucího Boha.“3 Zde je 

další zarážející výrok o papeži: „Ty jsi druhý Bůh na zemi.“4 Bod 4 se tedy také hodí na 

papežství. 

9. Jak dlouho bude tato první šelma vládnout? 

Zjevení 13:5 Byla jí dána moc působit _____________ měsíců. 

POZNÁMKA: Pamatujte, že v proroctví se jeden prorocký den rovná jednomu doslovnému 

roku (Ezechiel 4:6). Tento časový úsek je v proroctví opakovaně označován jako tři a půl 

roku, 42 měsíců nebo 1 260 dní. Na základě třicetidenního kalendáře používaného Židy činí 

všechna tři časová období celkem stejných 1 260 prorockých dnů neboli 1 260 doslovných 

let. Celosvětová moc papežského Říma se stala oficiální v roce 538 n. l., kdy se již 

neodporovalo dekretu císaře Justiniána, kterým se papežství stalo nejvyšším. Papežství byla 

v roce 1798 zasazena zdánlivě smrtelná rána, když byl papež zajat Napoleonovým 

generálem Alexandrem Berthierem. Všimněte si, že časový úsek mezi lety 538 a 1798 n. l. 

je přesně 1 260 let. Na papežství se hodí také bod 5. 

10. Co se stalo se šelmou po uplynutí 42 měsíců? 

Zjevení 13:3 Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná 
_____________ se _____________. Celá země šla v úžasu za tou šelmou. 

POZNÁMKA: Jak již bylo zmíněno, papežství dostalo v roce 1798 ránu, která se zdála být 

smrtelnou, když generál Berthier odvedl papeže do zajetí ve Francii, kde zemřel ve 

vyhnanství.5 Polovina Evropy si myslela, že tato událost znamená konec papežství, ale Bůh 

řekl, že rána bude zacelena a že papežská moc a vliv budou obnoveny, a celý svět se bude 

 
2 Joseph Deharbe, S.J., A Complete Catechism of the Catholic Religion (New York: Schwartz, Kirwin & Fauss, 1924), str. 279. 
3 Christopher Marcellus, Oration in the Fifth Lateran Council, Session IV (1512), manuscript SC, Vol. 32, kol. 761 (Latin). 
4 Papež Leo XIII, Encyclical Letter “The Reunion of Christendom,” dat. 20. červen 1894, trans. in The Great Encyclical letters of 

Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), str. 304. 

řídit jejím vedením. Malachi Martin, zasvěcenec Vatikánu, ve své knize Klíče této krve 

odhaluje následující skutečnosti: „Papež je nejznámější osobou 20. století (str. 123), navázal 

osobní vztahy s vůdci 91 zemí (str. 490) a je připraven vládnout celému světu již nyní“ (str. 

143).6 I neznalec by poznal, že papežství je dnes v mnoha ohledech nejvlivnější mocí na zemi. 

A s každou papežovou cestou jeho moc a vliv rostou. Mnohonásobné miliony lidí na celém 

světě vzhlížejí k papežství jako k jediné naději na světovou jednotu, mír a slušnost – přesně 

tak, jak to předpověděl Bůh. Papežství jasně odpovídá bodu 6. 

11. Jakou má šelma náboženskou moc? 

Zjevení 13:15 Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal 
mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu _____________. 

POZNÁMKA: Je zřejmé, že tato entita se bude zabývat duchovními záležitostmi. Slovo 

„klanět se“ jsou ve Zjevení 13 v souvislosti s touto mocí použita několikrát. Nikdo jistě 

nepochybuje o tom, že papežství odpovídá bodu 7. 

12. Co udělá šelma svatým? 

Zjevení 13:7 Bylo jí dáno, aby svedla _____________ se svatými a _____________ je.  

POZNÁMKA: Je všeobecně známo, že papežství pronásledovalo a ničilo věřící křesťany, 

zejména ve středověku, který byl vrcholným obdobím jeho vlády. Mnozí historici uvádějí, 

že v tomto období velkého soužení zemřelo pro svou víru více než 50 milionů lidí. Církev se 

zřejmě domnívala, že vymýcením „kacířství“ prokazuje Bohu službu. Papež požádal, aby 

církvi byla její zvěrstva odpuštěna, ale faktem zůstává, že pronásledovala a ničila. Papežství 

také odpovídá bodu 8.  

 

 

 

 

 

 

5 Joseph Rickaby, “The Modern Papacy,” Lectures on the History of Religion, (London: Catholic Truth Society, 1910), Vol. 3, 

Lecture 24, str. 1. 
6 Malachi Martin, Klíče této krve (New York: Simon & Schuster, 1990). 



13. Jaké je tajemné číslo, které šelmu identifikuje? 

Zjevení 13:18 Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť 

je to číslo člověka. To číslo je _____________. 

POZNÁMKA: Ve Zjevení 13:18 Bůh říká, že je třeba spočítat číslo jména šelmy a že je to číslo 

člověka. Když pomyslíme na papežství, přirozeně se nám vybaví člověk, který je papežem. 

Jak se jmenuje? Jeden z papežových oficiálních titulů je „vikář Božího Syna“, což je v latině 

(úředním jazyce církve) „Vicarious Filii Dei“. V novinových článcích, kde se o papeži mluví 

jako o „Kristově vikáři“, se tato slova často uvádějí v uvozovkách, aby bylo zřejmé, že jde o 

překlad jeho titulu nebo jména. Kniha Zjevení říká, že římská číselná hodnota písmen jeho 

jména se bude rovnat 666. Podívejme se, zda bod 9 odpovídá papežství:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neměly by zůstat žádné pochybnosti. Ukázali jsme si, že všech deset charakteristik 

vylíčených ve Zjevení 13:1-8;15-18 odpovídá papežství. A tato moc má specifický znak, který 

se neodvažujeme přijmout. Nesmíme pominout, že existuje mnoho zbožných, milujících 

římskokatolických křesťanů, které Bůh považuje za své děti. Bylo také mnoho laskavých a 

odvážných papežů, kteří milovali Boha. Tato lekce není útokem na naše katolické přátele. 

Je to útok na ďábla, který svádí církve od biblické pravdy. Sám Bůh nám však řekl, že tato 

instituce má znamení, které se neodvažujeme přijmout. Upřímní protestanti, katolíci, židé i 

nekřesťané budou chtít zjistit, co je to za znamení, aby se mohli vyhnout jeho přijetí. 

Děkujme Bohu, že ve svém Slově odhalil Satanovy zlé plány na zničení nás všech. V příští 

lekci jasně identifikujeme „znamení“ šelmy. Pokud přijmete znamení šelmy, budete ztraceni. 

Mnozí zjistí, že vyhnout se znamení bude znamenat obrovský boj. Bůh nám však může dát 

víru Šadracha, Mešacha a Abednega, kteří byli ochotni čelit smrti, aby uctili Boha. 

 

Tvá odpověď 

Jsi ochotný/á následovat Ježíše, kamkoli tě povede, i když možná ztratíš své přátele? 

 

ODPOVĚĎ: _____________ 

 

 


