Studium

Po přečtení daného biblického textu vyplň vynechaná místa.

1. Bylo Kdo bude chráněn během sedmi posledních ran?
Zjevení 7:3 „Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme _____________
našeho Boha na jejich _____________!“

OZNAČENÍ SMRTI Genesis 4:1-15
První dva synové Adama a Evy se od sebe výrazně lišili povahou i chováním. Kain
toužil hospodařit a stavět, zatímco Ábel se rád toulal po kopcích a loukách se svými
stády.
Poté, co kvůli neposlušnosti Adama a Evy vstoupil do tohoto nového světa hřích,
zavedl Bůh obětní systém a vysvětlil, že bez prolití krve není odpuštění hříchů
(Židům 9:22). Řekl jim, že tyto oběti ukazují na dobu, kdy se Ježíš stane člověkem a
zemře jako Beránek Boží za hříchy světa. Ábel věrně přinesl mladého beránka jako
oběť za své hříchy, ale Kain si myslel, že je zbytečné tak přesně plnit Boží příkaz.
Považoval obětní systém za chaotický a usoudil, že pokud přinese oběť a uctí Boha,
na detailech nezáleží. Přinesl tedy oběť z vlastní práce – nějakou úrodu z pole. Kain
se žárlivým hněvem sledoval, jak z nebe sestoupil oheň a strávil Ábelovu oběť, ale
jeho vlastní oběť nechal nedotčenou. Hospodin na Kaina láskyplně naléhal, aby se
pokořil a poslechl, ale Kain vytrval ve své vzpouře. Ábel se také snažil jemně
domluvit svému staršímu bratrovi, ale Kain se rozzuřil. Než se vzpamatoval, leželo
mu u nohou Ábelovo zkrvavené tělo. Bůh vyřkl nad Kainem kletbu, a když si Kain na
svůj rozsudek stěžoval, Hospodin na něj umístil znamení, aby se budoucí generace
za tuto první vraždu nemstily.
Kniha Zjevení nám říká, že v posledních dnech se mezi křesťany opět strhne boj o
to, jak a kdy uctívat. Brzy budou všichni označeni buď Boží pečetí, nebo znamením
šelmy.

POZNÁMKA: Ti, kdo obdrží Boží pečeť na čelo, budou během pohromy chráněni (Žalm 91:711).

2. Co je to „pečeť“, kterou mají spravedliví na čele?
Izaiáš 8:16 Uzavři svědectví, zapečeť _____________ mezi mými učedníky.
POZNÁMKA: Boží pečeť se nachází v jeho zákoně. Pečeť je to, co činí dokument oficiálním,
a obvykle obsahuje tři vlastnosti: pečeť obsahuje: jméno, úřad a území. Příkladem může být
"Kýros, král perský" v Ezdrášovi 1:1.

3. Které z deseti přikázání obsahuje všechny prvky pečeti?
Exodus 20:11 V šesti dnech totiž _____________ _____________ nebe i zemi, moře a
všechno, co je _____________, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal
sobotní den a posvětil jej.
POZNÁMKA: Čtvrté přikázání je jediné, které obsahuje všechny tři prvky pečeti: (1)
„Hospodin“ - jeho jméno, (2) „učinil“ - jeho úřad Stvořitele, (3) „nebe a země, moře a vše,
co je v nich“ - jeho území.

4. Co dal Bůh jako zvláštní znamení své moci?
Ezechiel 20:12 Dal jsem jim také své soboty, aby byly _____________ mezi mnou a jimi,
aby věděli, že já jsem Hospodin, jejich Posvětitel.
Ezechiel 20:20 Svěťte mé _____________, ať jsou _____________ mezi mnou a vámi,
abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.
Exodus 31:13 Zachovávejte mé soboty, neboť to je _____________ mezi mnou a vámi po
všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Posvětitel.
POZNÁMKA: Bůh jasně říká, že dal sobotu jako znamení své moci tvořit a posvěcovat. Je to
jeho pečeť nebo znamení moci. Slova „pečeť“, „znamení“ a „znak“ se v Bibli používají
zaměnitelně (srov. Genesis 17:11 s Římanům 4:11 a Zjevení 7:3, Ezechiel 9:4).

5. K čemu všechny nutí druhá šelma ze Zjevení 13?
Zjevení 13:16 Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát
_____________ na pravou ruku nebo na _____________.

„Odpověď: Kdyby takovou moc neměla, nemohla by učinit to, v čem se s ní všichni moderní
religionisté shodují – nemohla by nahradit slavení neděle jako prvního dne v týdnu slavením
soboty jako sedmého dne, což je změna, pro kterou neexistuje žádná biblická autorita.“2

6. Jaké je znamení šelmy?

Papežství tedy říká, že znakem jeho moci a autority je učinit z neděle svatý den – změna,
kterou prakticky celý křesťanský svět přijímá. (Viz příloha s názvem „Jakou důležitou otázku
klade papežství protestantům?“).

Skutky 5:29 Petr a apoštolové odpověděli: „Je třeba více _____________ Boha než
_____________.“

7. Jsou znamení šelmy či Boží pečeť viditelná znamení?

Když se rozhodnete poslouchat papežské zákony (neděle) místo zákonů Božích (sobota),
zůstane vám znamení šelmy.
Římanům 6:16 Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se
služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti anebo poslušnosti ke spravedlnosti.

Židům 10:16 „Toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu, praví Hospodin: Své
zákony vložím do jejich _____________ a vepíši jim je do _____________“
Kazatel 9:10 Čehokoli se chopí tvá _____________, tomu se věnuj ze všech sil – vždyť míříš
do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění!

1 Jan 3:4 Každý, kdo páchá hřích, páchá zločin, vždyť hřích je zločin!

Exodus 13:9 A budeš to mít jako _____________ na své ruce a jako _____________ mezi
svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin tě vyvedl z
Egypta mocnou rukou.

POZNÁMKA: První šelmu ze Zjevení 13 jsme identifikovali ve 13. lekci. Jaké je její znamení
moci a autority? Nejlepší způsob, jak zjistit její znamení moci, je zeptat se přímo papežství.
Všimněte si následujícího úryvku z katolického katechismu:

Izaiáš 59:6-7 Jejich pavučiny se na šat nehodí, neobléknou se tím, co zhotoví. Jejich činy jsou
zločiny, na jejich _____________ lpí násilí. Jejich nohy běží k neštěstí, spěchají prolévat krev
nevinných. Jejich _____________ jsou jen zlomyslnosti, zkáza a zhouba jsou jejich průvodci.

Co je hřích?

„Otázka: Který je den sabatu?“
„Odpověď: Sobota je den šabatu.“
„Otázka: Proč slavíme neděli místo soboty?“
„Odpověď: Neděli místo soboty dodržujeme proto, že katolická církev přenesla svěcení ze
soboty na neděli.“1
Zde je další výrok z katechismu:
„Otázka: Máte nějaký jiný způsob, jak dokázat, že církev má moc ustanovovat slavnosti?“

1

Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine (St. Louis: B. Herder
Book Co., 1957 edition), str. 50.

POZNÁMKA: Znamení šelmy ani Boží pečeť nejsou navenek viditelné. Čelo představuje mysl
a ruka je symbolem práce. „Na ruce“ a „mezi očima“ jsou v Písmu důslednými symboly pro
myšlenky a činy člověka (2. Mojžíšova 13:16; 5. Mojžíšova 6:8; 11:18). Člověk obdrží
znamení šelmy na čelo, když se navzdory biblické pravdě rozhodne věřit, že neděle je svatý
den. Člověk dostane znamení na pravou ruku tím, že bude pracovat v Boží sobotu nebo
bude navenek dodržovat nedělní zákony z pohodlných důvodů – například kvůli práci,
rodině atd. I když je toto znamení pro lidi neviditelné, Bůh pozná, kdo má jaké znamení (2
Timoteovi 2:19). V jistém smyslu se každý člověk označí sám. Pokud budu respektovat a brát
ohled na Boží svatou sobotu, označí mě za svého. Pokud budu respektovat falešnou sobotu
šelmy, označí mě jako příslušníka šelmy.
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Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism (New York: P.J. Kenedy & Sons, third American
edition, revised, n.d.), str. 174.

8. Jak Ježíš určuje, zda jsme jeho služebníky?
Římanům 6:16 Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho poslouchat? Stáváte se
služebníky toho, koho _____________, ať už hříchu ke smrti anebo poslušnosti ke
spravedlnosti.
Jan 14:15 Jestliže mě milujete, _____________ má přikázání.

9. Má dnes někdo znamení šelmy?
Zjevení 13:17 takže nikdo nebude moci _____________ ani _____________, nebude-li mít
to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména.
POZNÁMKA: Značku nyní nemá žádná osoba. Až se to stane vynucenou záležitostí, budou
moci kupovat nebo prodávat pouze ti, kdo znamení šelmy přijali. V té době budou lidé, kteří
zachovávají Boží svatý sabat, tak činit s rizikem vlastního života (Zjevení 13:15), a ti, kteří se
rozhodnou znesvětit jeho svatý den a oficiálně odevzdat svůj hlas tím, že upřednostní lidské
zákony před zákonem Božím, budou označeni jako příslušníci Antikrista. Všichni, kdo jsou
věrní Ježíši a Jeho svatému dni, obdrží Ježíšovu slavnou pečeť, a stanou se tak navždy Jeho.
Ti, kdo se budou snažit zůstat neutrální, budou počítáni k Antikristovi (Matouš 12:30).

10.Které dvě věci se snaží změnit antikristova moc?
Daniel 7:25 Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit
i _____________ a _____________.
POZNÁMKA: Daniel 7 odhaluje starozákonní popis moci Antikrista. Jasně předpovídá, že se
šelma pokusí změnit Boží zákony i časy. Papežství se pokusilo změnit Boží zákony tím, že:
(1) vypustila druhé přikázání proti uctívání obrazů, (2) zkrátila čtvrté přikázání z 94 slov na
pouhých osm, aby se vyhnula zmínce o tom, který den je sobota, a (3) rozdělila desáté
přikázání na dvě přikázání. Papežství se pokusilo změnit Boží čas tím, že: (1) naučilo lidi
uznávat první den v týdnu za sabat namísto sedmého dne a (2) přijalo pohanskou římskou
praxi začínat každý den o půlnoci namísto západu slunce. Boží čas pro sobotu je od západu
slunce v pátek večer do západu slunce v sobotu večer (3. Mojžíšova 23,32). Žádný smrtelník
by se nikdy neměl odvážit manipulovat s Božím posvátným zákonem nebo časem (Matouš
5:18).

11.Co Bůh kritizoval na svých starověkých kněžích neboli
pastorech?
Malachiáš 2:8-9 Vy jste však z té cesty sešli a svým učením jste mnohé _____________!
Porušili jste Leviho smlouvu, praví Hospodin zástupů. Proto vás také vydám pohrdání a přede
všemi lidmi vás ponížím, protože nedbáte na mé _____________ a při výkladu zákona nejste
_____________
Ozeáš 4:6 A můj lid hyne bez špetky poznání. Protožes odmítl poznání, i já tě odmítnu od
kněžství; na _____________ svého Boha _____________ jsi, ani já nebudu dbát na tvé
potomky.
POZNÁMKA: Bůh je stále zraněn, když se jeho pastýři přiklánějí k osmi nebo devíti
přikázáním a způsobují, že mnozí klopýtají o jeho příkaz zachovávat sabat. Prakticky všechny
církve ve svých oficiálních spisech přiznávají, že pro posvátnost neděle není v Písmu žádná
opora. Je tragické, že jak protestantismus, tak katolicismus stojí vinni před soudnou stolicí
Boží, protože zavrhli biblický sabat! Sám Bůh dal sabat jako znamení či znak své moci stvořit
a své moci posvětit a zachránit (Ex 31,17; Ez 20,12). Odváží se někdo manipulovat s tímto
posvátným znamením, které představuje velkého nebeského Boha a vše, co představuje?

12.Jak se starověcí Boží vedoucí stavěli k velkým věcem jeho
zákona?
Ozeáš 8:12 Ve svém Zákoně jsem jim toho napsal tolik – jim je to ale _____________, jako
by nerozuměli!
POZNÁMKA: Doba se nezměnila. Bůh umístil sabat, své velké znamení, doprostřed svého
zákona a začíná toto přikázání slovem „pamatuj“. Přesto má dnes mnoho lidí pocit, že
zachovávání Jeho sabatu sedmého dne je podivná věc.

13.Jaký konkrétní hřích Bůh přikazuje svým vůdcům odsoudit?
Ezekiel 22:8 _____________ tím, co je mi svaté, a znesvěcuješ mé soboty.
Ezekiel 22:26 Kněží té země znásilňují můj Zákon a znesvěcují, co je mi svaté.
_____________ mezi svatým a _____________, neukazují rozdíl mezi čistým a nečistým a
_____________ se na mé soboty. Jsem mezi nimi v opovržení!
POZNÁMKA: Bůh ostře kárá náboženské vůdce, kteří říkají, že na sobotě nezáleží, a kteří
tvrdí „Tak praví Hospodin“, i když to není pravda.

14.Když se rozhodnete přijmout Ježíše a plně ho následovat, co
se stane?
Izaiáš 58:1; 13-14 Křič z plna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. _____________
mému lidu jeho provinění, domu Jákobovu jeho hřích. Když se tvá noha vyhne sobotě, aby
sis v můj svatý den _____________, _____________, když budeš sobotu nazývat svým
blahem, Hospodinovým svatým a slavným dnem, a budeš ji slavit tak, že upustíš od svých
cest, aby sis nedělal, co chceš, a s řečmi přestaneš, tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš.
POZNÁMKA: Bůh ukládá duchovním vůdcům, aby označovali porušování soboty za hřích a
trvali na tom, aby jeho lid zachovával jeho sabat. Stejně jako u starých učedníků je naše
jediná jistota v tom, že budeme poslouchat Boha, a ne lidi (Skutky 5:29).

Dodatek
Tato část obsahuje doplňující informace pro další studium

Jakou důležitou otázku klade papežství protestantům?
Protestanti se papeže opakovaně ptali: „Jak se můžete odvážit měnit Boží zákon?“. Otázka,
kterou protestantům klade katolická církev, je však ještě pronikavější. Zde je oficiálně:
„Řeknete mi, že sobota byla židovským sabatem, ale že křesťanský sabat byl změněn na
neděli. Změněna! Ale kým? Kdo má pravomoc měnit výslovné přikázání všemohoucího
Boha? Když Bůh promluvil a řekl: Budeš světit sedmý den, kdo se odváží říci: Ne, můžeš

15.Co se stane, když se rozhodnete přijmout Ježíše a plně ho
následovat?

pracovat a dělat všelijaké světské záležitosti sedmý den, ale místo něj budeš světit první

Matouš 11:29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci,
a vaše _____________ najdou _____________.

hlásíte se k Bibli a pouze k Bibli, a přesto v tak důležité věci, jako je svěcení jednoho dne ze

POZNÁMKA: Při obrácení vstoupí do tvého srdce slavný klid a mír. Sobota, která znamená
„odpočinek“, je symbolem odpočinku a pokoje, které přicházejí z nového narození (Židům
4:1-10). Ti, kdo jsou skutečně znovuzrození, budou zachovávat sobotu jako požehnané
znamení tohoto odpočinku (všimněte si veršů 4, 9, 10). Neexistuje žádná radost jako radost,
která přichází k obrácenému člověku, jenž zachovává Boží sabat.

dosazujete jiný den. Příkaz zachovávat svatý sedmý den je jedním z deseti přikázání; věříte,

den? To je velmi důležitá otázka, na kterou nevím, jak můžete odpovědět. Jste protestant a

sedmi jako svátečního dne, jdete proti jasné liteře Bible a místo dne, který Bible přikázala,

že ostatních devět je stále závazných; kdo vám dal pravomoc manipulovat se čtvrtým? Jsteli v souladu se svými vlastními zásadami, řídíte-li se skutečně jen a pouze Biblí, měli byste
být schopni předložit nějakou část Nového zákona, v níž je toto čtvrté přikázání výslovně
změněno.“3

Tvá odpověď
Než budete moci říci „ne“ znamení šelmy, musíte říci „ano“ Boží pečeti. Ježíš čeká u dveří
vašeho srdce na odpověď. Rozhodneš se nyní, že se přesuneš pod jeho slavný prapor
soboty jako důkaz, že jsi ho přijal za svého Stvořitele a Spasitele?

ODPOVĚĎ: _____________

3

Library of Christian Doctrine: Why Don’t You Keep Holy the Sabbath-Day? (London:
Burns and Oates, Ltd.), str. 3, 4.

