
 

Dceřin smrtelný tanec  Marek 6:17-29  

Manželka krále Heroda, Herodiada, Jana Křtitele nenáviděla. Prorok z pouště si ji 

dovolil nazvat cizoložnicí, protože opustila svého manžela Filipa a vzala si jeho zlého, 

ale bohatšího bratra. Nyní se zlá královna rozhodla využít svého vlivu na Heroda, 

aby se Janovi pomstila. Nejprve ho přesvědčila, aby dal Jana uvěznit. Poté požádala, 

aby byl Jan popraven, ale Herodes to odmítl. Věděl, že Jan je pravý prorok, a obával 

se politické odezvy ze strany lidu. 

Nakonec Herodias vymyslela spolehlivý plán. Uspořádala oslavu Herodových 

narozenin, na kterou pozvala všechny jeho přátele a šlechtice z jeho říše, a pak 

zařídila, aby její krásná dcera Salome tančila ve svůdném a podmanivém stylu. 

Herodias doufala, že až si Herodes vypije několik skleniček vína, zeptá se Salome, 

jakou odměnu by chtěla za svůj okouzlující tanec. 

Její zlověstný plán vyšel. Po Salomině tanci Herodes pronesl pompézní přísahu 

„Splním ti jakékoli přání až do polovice mého království.“ Marek 6:23. Zatímco opilí 

hosté tleskali králově velkorysosti, dívka stála připravena se svou odpovědí. Pak 

všechny šokovala žádostí o hlavu Jana Křtitele na podnose! Herodes byl touto 

hrůznou žádostí ohromen, ale všichni jeho šokovaní přátelé sledovali jeho odpověď. 

V obavě, že by v případě odmítnutí vypadal jako slaboch, pyšný král neochotně 

vydal rozkaz. Ještě téhož dne byl mocný prorok Jan sťat sám ve vězení. 

Nebylo to poprvé, co tým matky a dcery využil vládu k pronásledování Božího lidu. 

 

 

 

Studium Po přečtení daného biblického textu vyplň vynechaná místa. 

 

1. Jaký jiný tým matky a dcery pronásledoval Boží lid ve Starém 
zákoně? 

1 Královská 18:13  _____________ vraždila Hospodinovy proroky. 

2 Královská 11:1 Když Achaziášova matka _____________ viděla, že její syn je mrtev, rychle 
vyhladila všechny, kdo měli královský původ. 

POZNÁMKA: Jezábel a její dcera Atalia byly ve Starém zákoně známé tím, že násilím ovládaly 
severní a jižní království Izraele a Judska a vnucovaly Božímu lidu pohanskou bohoslužbu. 

 

2. Jaké je druhé andělovo poselství ve Zjevení 14? 

Zjevení 14:8 Za ním letěl druhý anděl se slovy: „_____________, _____________ to veliké 
město _____________, neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!“ 

POZNÁMKA: Zjevení 14 obsahuje naléhavé poselství o třech bodech, které musí zasáhnout 
celý svět před Ježíšovým druhým příchodem. V této lekci se budeme zabývat druhým 
bodem tohoto poselství. Boží obžaloba Babylonu je podána proto, že opil všechny národy 
svým opojným vínem. Tato lekce se bude zabývat některými velmi přímými a možná 
znepokojivými poselstvími pro katolické i protestantské věřící. Nezapomeňte, že druhé 
andělovo poselství pochází od Ježíše, toho, kterého všichni milujeme. Otevřete své srdce 
Jeho pravdě, neboť Jeho jediným cílem je zachránit vás a požehnat vám. 

 

3. Jak Bůh symbolizuje Babylon ve Zjevení 17? 

Zjevení 17:18 _____________, kterou jsi spatřil, je to veliké město, které kraluje nad králi 
země. 

POZNÁMKA: V biblických proroctvích žena symbolizuje církev. Čistá žena představuje 
pravou Boží církev, jak je popsána ve Zjevení 12. Nevěrná žena představuje církev, která se 
odchýlila od Písma. Můžeme si být jisti, kdo je tato padlá žena, protože Zjevení 17:18 říká, 
že vládla v době, kdy byla Zjevení napsána. Historie nám říká, že to byl pohanský Řím (Lukáš 
2:1), který nakonec předal svou autoritu, hlavní město a moc papežskému Římu. 

 



4. Jaký další důkaz ze Zjevení 17 dokazuje, že Babylon odkazuje 
na papežský Řím? 

A. Provinila se rouháním (verš 3). 

B. Je oblečena do purpuru a šarlatu (verš 4). 

C. Je nazývána Matkou (verš 5). 

D. Má dcery nevěstky, které také padly (verš 5). 

E. Pronásledovala a mučila svaté (verš 6). 

F. Sedí na „sedmi horách“ (verš 9). 

G. Vládne „králům země“ (verš 18). 

POZNÁMKA: Papežský Řím odpovídá všem popisům. Jeho sídlo je v Římě – „městě sedmi 
pahorků“. Šarlatová je barva roucha kardinálů a papež často nosí při významných 
událostech královskou barvu purpuru. Římskokatolická církev otevřeně přiznává, že ve 
středověku pronásledovala svaté a vládla králům země. (Důkazy o tom, že se papežství 
provinilo rouháním, najdete ve 13. lekci.) Boží symbolika dokonale odpovídá padlé 
mateřské církvi, jejíž padlé dcery protestovaly, a proto se jim začalo říkat protestanti. 
Všimněte si tohoto citátu otce Jamese A. O'Briena: „Toto slavení [neděle místo soboty] 
zůstává jako připomínka mateřské církve, od níž se nekatolické sekty odtrhly.“1 

 

5. Jak se srovnávají zvířata ze Zjevení 13 a 17? 

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

Zjevení 17:3  Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen 
_____________ a měla sedm _____________ a deset _____________. 

POZNÁMKA: Šelma ze Zjevení 13,1-10 a šelma ze Zjevení 17 jsou zjevně totožné. Obě 
symbolizují tuto římskou moc. Zjevení 17 poukazuje na koalici církve a státu, kdy církev 
(padlá žena) jede na státu (šelmě) a ovládá ho. Zjevení 13 rovněž zobrazuje dvě šelmy, které 
se podílejí na nucení ostatních k uctívání. První šelma je stejnou mocí jako „matka 
nevěstek“ popsaná ve Zjevení 17. Šelma je také „matkou nevěstek“. Tato lekce brzy odhalí 
totožnost druhé šelmy. 

 
1 The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), str. 401. 

6. Jaký je význam a původ slova „Babylon“? 

Genesis 11:4, 6-7, 9 Řekli si totiž: „Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne až 
k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!“ Hospodin si řekl: 
„Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim už 
nezabrání vykonat, cokoli si předsevzali. Nuže, sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby 
jeden nerozuměl řeči druhého.“ Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam 
Hospodin _____________ řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi. 

POZNÁMKA: Výrazy „Bábel“ a „Babylon“ znamenají zmatek. Název vznikl u babylonské věže, 
kterou po potopě světa postavili vzpurní pohané. Doufali, že ji postaví tak vysokou, že ji 
žádná budoucí povodeň nezakryje. Hospodin však zmátl jejich jazyky, což způsobilo takový 
chaos, že od projektu upustili. Babylon později vznikl jako modlářské světové království, 
které pronásledovalo Boží lid. V knize Zjevení označuje pojem „Babylon“ falešné 
náboženské království, které je nepřítelem Božího duchovního Izraele. 

 

7. Jak Bůh popisuje Babylon, když vyzývá svůj lid, aby ho opustil? 

Zjevení 18:2-4 Ten vykřikl mocným hlasem: „Padla, _____________ ta veliká říše Babylon a 
stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých 
ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž 
pily všechny národy, králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího 
hýření.“ Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe: „_____________ z _____________, můj lide, 
abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! 

POZNÁMKA: Bůh říká, že Babylon padl a stal se domovem ďáblů a zlých duchů. Varuje, že 
jeho hříchy jsou tak pohoršující, že Babylon musí být zničen. Boží lid musí rychle vyjít ven, 
jinak bude zničen babylonskými pohromami. 

 

8. Ježíš opakovaně obviňuje Babylon z toho, že opíjí svět svým 
vínem. Co je to za víno? 

Zjevení 17:4 V ruce měla zlatý kalich plný _____________ a nečistoty svého smilstva. 

POZNÁMKA: Její číše vína je plná opojných lží (Přísloví 12:22) neboli falešných nauk, které 
lidi duchovně opíjejí. Zde je částečný seznam jejích svůdných lží: 

A. Desatero přikázání není závazné (viz lekce 6). 



B. Nedělní posvátnost (viz lekce 14). 

C. Tajné vytržení (viz lekce 3). 

D. Nesmrtelnost duše (viz lekce 9). 

E. Věčná muka v pekle (viz lekce 10). 

F. Vyznání hříchů knězi (viz lekce 13). 

G. Falešné křty (viz lekce 11). 

H. Zmatení jazyků (viz lekce 23). 

Smutnou pravdou je, že po přijetí babylonských poselství se člověk duchovně opije a 
prakticky není schopen pochopit, co Bible skutečně říká, protože tyto falešné nauky otupují 
schopnost člověka chápat pravdu. 

 

9. Jaká moc bude podporovat šelmu v poslední době? 

Zjevení 13:11-12 Potom jsem spatřil _____________ _____________, jak vystupuje ze 
země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první 
šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž 
smrtelná rána se uzdravila. 

POZNÁMKA: Držte se! Tato druhá šelma ze Zjevení 13 symbolizuje Spojené státy americké. 
Zvažte důkazy o této velmoci: 

A. Doba vzniku 

Bůh popsal, že tato mocnost povstane přibližně ve stejné době, kdy první šelma půjde do 
zajetí a dostane smrtelnou ránu (Zjevení 13:10-11). Spojené státy americké povstaly 
přibližně v době, kdy byla zlomena moc papežství na konci 1 260 let, což bylo v roce 1798. 
Amerika vyhlásila nezávislost v roce 1776, odhlasovala ústavu v roce 1787, přijala listinu 
práv v roce 1791 a v roce 1798 byla jasně uznána jako světová velmoc. 

B. Vznikla ze země 

Jak jsme již dříve studovali, vody, z nichž povstala většina království (zvířat), představují 
hustě osídlenou oblast (Zjevení 17:15). Země představuje pravý opak. Spojené státy do 
tohoto bodu dokonale zapadají, protože vznikly na řídce osídleném kontinentu. 

C. Měla dva rohy jako beránek 

V proroctví představuje beránek Ježíše a roh moc. Dva velké rohy představují protestantské 
zásady, na nichž byla Amerika založena - občanskou a náboženskou svobodu. Otcové 

zakladatelé uprchli z Evropy před náboženským a politickým pronásledováním. Založili 
společnost založenou na principech občanské a náboženské svobody – „vláda bez krále a 
náboženství bez papeže“. 

10. K jaké drastické změně dojde podle proroctví v Americe? 

Zjevení 13:11 Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako 
Beránek, ale _____________ jako _____________. 

POZNÁMKA: Mluvit jako drak znamená, že Spojené státy pod vlivem Satana zvrátí své 
původní protestantské zásady odluky církve od státu. Přijmou náboženské zákony, které 
budou lidi nutit, aby uctívali náboženství v rozporu se svým svědomím, jinak budou 
potrestáni ekonomickými sankcemi (verše 16, 17) a nakonec smrtí (verš 15). 

 

11. Které tři mocnosti se na konci času spojí proti Božímu lidu? 

Zjevení 16:13 Tehdy jsem uviděl z úst _____________, z úst _____________ a z úst 
_____________ _____________ vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. 

POZNÁMKA: Drak je Satan (Zjevení 12:9), který jedná prostřednictvím pohanských 
náboženství. Šelma ze Zjevení 13,1-10 je papežství. Falešný prorok ve Zjevení 16 je odpadlý 
protestantismus v Americe, což je stejná moc jako šelma ze Zjevení 13:11:17, která má dva 
rohy jako beránek, ale později bude mluvit jako drak. Je to mocnost, která dělá „veliké 
divy“ a „svádí ty, kdo přebývají na zemi, pomocí těch zázraků, které měla moc dělat před 
šelmou“ Zjevení 13:13-14. (Srovnej s popisem falešného proroka uvedeným ve Zjevení 
19:20). 

 

12. Podaří se těmto různorodým mocnostem někdy účinně 
sjednotit? 

Zjevení 16:14 Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke _____________ 
země a celého _____________, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího 
Boha. 

POZNÁMKA: Ano, Bůh říká, že se sjednotí. Všimněte si, že se sjednotí ve svém díle šíření 
klamu a budování konfederace proti Božímu lidu. „Bitva toho velkého dne Všemohoucího 
Boha“ je stejnou událostí, jako když drak válčí s potomstvem ženy (Zjevení 12:17). 

 

13. Jaké účinné metody bude tato koalice na konci časů používat? 



Zjevení 16:14 Jsou to duchové démonů, kteří konají _____________ . 

Zjevení 13:13-14 Dělá veliké _____________, působí dokonce i to, aby před zraky lidí 
sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které jí bylo dáno konat před tváří šelmy, 
_____________ ty, kdo bydlí na zemi.  

POZNÁMKA: Tato koalice na konci časů bude konat mocné zázraky prostřednictvím duchů 
ďáblů a téměř celý svět bude přesvědčen (Zjevení 13:3) a oklamán. Ve Zjevení 18:23 se píše: 
„Tvá kouzla sváděla všechny národy.“ 

 

14. Co zabrání tomu, aby byl Boží lid na konci času oklamán? 

Izaiáš 8:20  K _____________ a _____________! Pokud však nechtějí, pak ať si říkají slova, 

v nichž není žádné světlo. 

POZNÁMKA: Boží lid bude muset vše ověřovat podle Bible. Nebudou oklamáni, protože 

budou ověřovat zázraky a učení, aby zjistili, zda pocházejí od duchů ďáblů, nebo od Pána. 

 

Tvá odpověď 

Dnes Bůh volá svůj lid z Babylonu do bezpečí své zbývající církve. Říká, že ti, kdo zůstanou v 
Babylonu, budou mít podíl na jeho hříších a přijmou jeho pohromy. V Noemově době 
vstoupilo do archy, kterou Bůh připravil pro jejich záchranu, pouze osm lidí. Všichni ostatní 
zahynuli. Dnes poskytuje svou církev ostatků jako bezpečnou archu a vstupují do ní miliony 
lidí. Ježíš tě zve: „Vejdi s celou svou domácností do archy.“ Genesis 7:1. Řekneš dnes na jeho 
pozvání „ano“? 

ODPOVĚĎ: _____________ 

 

Dodatek 

Tato část obsahuje doplňující informace pro další studium 

 

Jak mocné jsou USA a Řím? 

 
2 Toronto Star, March 9, 1992, str. A-1. 
3 “The UN Obsession,” Time, May 9, 1994, str. 86. 

Zjevení 13. kapitola poukazuje na to, že na konci časů se papežství a Spojené státy spojí, aby 

ovlivnily celý svět a přiměly ho uctívat šelmu. Jsou tyto entity dostatečně mocné, aby toho 

dosáhly? 

Papežství je zdaleka nejsilnější nábožensko-politickou mocností na světě. Téměř každá 

významná země má ve Vatikánu oficiálního velvyslance nebo státního zástupce. Papež je 

ctěn a vítán prakticky ve všech zemích. Bývalý vůdce SSSR Michail Gorbačov řekl: „Vše, co 

se v posledních letech odehrálo ve východní Evropě, by nebylo možné bez papežova úsilí a 

obrovské role, včetně politické, kterou sehrál na světové scéně.“2 Papež podnikl více než 50 

cest po světě, aby dosáhl svého cíle sjednotit náboženský svět pod vedením papežství do 

konce tohoto století. 

Amerika je nyní považována za vojenskou velmoc číslo jedna a centrum vlivu. „[Amerika je] 

jedinou zbývající supervelmocí planety.“ 3  „Americká moc bude nyní určovat všechny 

významné světové události.“ 4  Biblické proroctví jasně předpovídá, že Spojené státy 

americké a papežství se spojí, a světové události jasně ukazují, že se tato koalice vytváří. 

4 Jim Hoaglad, “Of Heroes ...,” The Washington Post, August 21, 1991, str. A-23. 


