všetku moc tej prvej šelmy (pápežstva), dokonca
bude nútiť, aby sa celá zem i tí, ktorí bývajú na
nej, klaňali prvej šelme..., rozkazuje obyvateľom
zeme, aby spravili obraz tej šelme...“ (Zj13,11-14).
Rohy baránka a hlas draka upozorňujú na zmenu v
správaní a veľký rozpor medzi vyznaním a spôsobom
konania tohto národa. Reč národa alebo štátu, to sú
jeho zákonné rozhodnutia. Zásady slobody a mieru,
ktoré boli základom vládnej politiky štátu, sa zmenia.
Proroctvo, že bude hovoriť „ako drak“ a vykonávať
„moc z poverenia prvej šelmy“, predpovedá
jasne vývoj ducha neznášanlivosti a donucovania.
(Zj 12,13-17) Záznam, že šelma s dvoma rohmi
„núti zem a jej obyvateľov, aby sa klaňali prvej
šelme“, ukazuje, že tento národ (USA) použije svoju
moc aj na to, aby vynútil poslušnosť voči pápežským
nariadeniam. Dnes
sme svedkami toho, ako USA stále
viac a viac spolupracujú s Vatikánom a zvyšujú svoj
vplyv na celý svet.
OBRAZ ŠELMY

biblickej pravdy sa
dostala do popredia
„jednota za každú cenu“. V októbri
1999 vyhlásila Luteránska svetová organizácia podpísaním
„Spoločného prehlásenia“ s Vatikánom
reformáciu za neplatnú. Ekuménia teda
nie je nič iné než Pavlom predpovedaný
duchovný úpadok.
Keď sa vedúci popredných cirkví v USA zjednotia
v bodoch učenia, ktoré majú spoločné a ovplyvnia
štát, aby ich nariadenia presadil a podporil ich
ustanovenie, potom vytvorí protestantská Amerika
„obraz“ rímskej cirkevnej vlády a obviní zástancov
biblickej pravdy z prestupovania zákonov.
Obraz šelmy je teda forma odpadnutého protestantizmu. Tým, že cirkvi vynucujú náboženskú povinnosť a presadzujú svoje učenie prostredníctvom štátnej moci vytvárajú obraz
šelme. Dôsledkom bude:

Keď prvotná cirkev opustila jednoduchosť
evanjelia a prijala pohanské zvyky a obrady,
prestala byť čistou cirkvou Ježiša Krista a Boží
Duch Božia moc ju opustili. V snahe ovládnuť
svedomie ľudí hľadala pomoc v štátnej moci.
Výsledkom toho bolo pápežstvo, cirkev, ktorá
ovládla štátnu moc natoľko, že ju používala na presadzovanie vlastných zámerov, najmä na trestanie
obhajcov biblickej pravdy. Ak majú USA vytvoriť
obraz šelme (pápežstvu), potom náboženská moc
musí ovládnuť štátnu správu, aby ju cirkev mohla
využívať na dosiahnutie svojich cieľov.
Vzmáhajúce sa odpadlíctvo viedlo ranú cirkev k
tomu, že o pomoc sa utiekala k štátu, čím prispela
k vzniku a rozvoju utláčateľského systému ako šelmy.
Apoštol Pavel napísal: „...najskôr musí prísť k
odpadnutiu od Boha a zjaví sa človek hriechu,
syn zatratenia...“ (2Tes 2,3-4) Očividný úpadok
v cirkvách v súčasnej dobe pripravuje teda cestu na
vznik obrazu šelmy.
V posledných desaťročiach zosilnelo ekumenické
úsilie protestantských cirkví, ale namiesto jasnej

Šelma s dvoma rohmi núti všetkých „aby mal
každý znamenie na pravej ruke a na čele, aby
nemohol nikto kupovať ani predávať iba ten,
kto má znamenie šelmy, alebo meno šelmy
a počet jej mena...“(Zj13,16-17) „Tu je múdrosť.
Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je
to číslo človeka, 666.“ (Zj13,18)
Človek, ktorý stojí v čele mocenskej cirkevnej
hierarchie, nie je nikto iný ako pápež. Jeho oficiálny
titul znie: „VICARIUS FILII DEI“ čo znamená:
„Zástupca Syna Božieho“ (uverejnené v
Our Sunday Visitor,
18.4. 1915). V latinčine majú tieto písmená
číselnú hodnotu. Keď
sčítame teda číslice
tohto titulu dostaneme číslo šelmy - 666.
Kým jedna skupina

OBJEDNÁVKA
Ak máte záujem, objednajte si nižšie uvedené knihy a Biblický
korešpondenčný kurz! Zdarma Vám bude všetko zaslané.
Stačí zakrúžkovať a poslať na nižšie uvedenú adresu:

m „CESTA KU KRISTOVI“

V tejto malej knihe nájdete nielen odpovede na
otázky o zmysle života, ale aj spoznáte Božiu
lásku a Boží plán spasenia pre celé ľudstvo.

m „VEĽKÝ SPOR VEKOV”

Táto kniha (500 strán), prelozená do viac
ako 45 jazykov poukazuje vo svetle Biblie na
minulost, pritomnost a odhaluje nam buducnost.

m „PRICHÁDZAJÚCA KRÍZA“

Táto knižka (90 strán) opisuje vážne varovanie
Biblie pred znamením šelmy (Zjavenie 13 kap.)
a odhaľuje proroctvá Biblie pre našu dobu.

m „BIBLICKÝ KOREŠPONDENČNÝ KURZ“
Tento biblický kurz Vám pomôže zoznámiť sa s Bibliou
a lepšie jej rozumieť seznámit s Biblí a lépe jí porozumět.

MARANATHA
Rudnianska Lehota 45
972 26 Nitrianske, Rudno

ZNAMENIE ŠELMY

ľudí prijme znamenie šelmy a bude uctievať obraz
šelmy, iná skupina bude „...zachovávať Božie prikázania a vieru Ježišovu.“ (Zj14,12) Rozdiel
medzi vernými a nevernými bezprostredne závisí od
zachovávania Božieho zákona. Božia pečať, sobota
– v štvrtom prikázaní – je znamením, ktoré je protikladom znamenia šelmy, pretože znamením šelmy je
nedeľa. Pápežstvo vidí svoje „znamenie moci“ v tom,
že v roku 364 n. l. zmenilo sobotu na nedeľu (katechizmus, P. Geiermann).
Kto vedome dodržiava prikázania
zmenené pápežom,
uctieva tým tento
náboženský systém
a stavia sa tak proti
Bohu. Je všakmnoho kresťanov, ktorí
nevedome zachovávajú nedeľu v presvedčení, že
dodržujú deň odpočinku podľa prikázania. Boh prijíma
úprimnosť a poctivosť kresťanov, pretože je napísané:
„Boh teda prehliadol časy nevedomosti a zvestuje
všetkým, aby činili pokánie.“ (Skut 17,30) Keď sa
však svätenie nedele, podporované a plánované
Amerikou v Novom svetovom poriadku, bude vyžadovať prostredníctvom zákona a svet bude poznať pravdu, potom tí, ktorí vedome budú prestupovať sobotu podľa Božieho prikázania, prijmú znamenie šelmy. Potom už nemôžu očakávať žiadnu
Božiu milosť, ale budú musieť znášať strašné rany,
nakoniec aj smrť (Zj 14,9-11). Úplná kontrola ľudstva v duchovnej oblasti, ako aj v politicko–
hospodárskej, je už
viac rokov plánovaná Svetovou cirkevnou radou v Ženeve v
spolupráci s vedúcimi
svetových vlád a UNO
(OSN) v New Yorku.
Cieľom tohto Nového
svetového poriadku je
vytvoriť pre celé ľudstvo spoločné, nebiblické
„svetové náboženstvo“, tak ako aj nastolenie
novej svetovej vlády. Ekuménia, pápežove návštevy
predstaviteľov vlád a celosvetová všeobecná snaha
o globalizáciu, potvrdzujú tento plán.

Z

namenia doby nám poukazujú v súčasnosti na to, že stojíme na prahu veľkých udalostí. Vo svete
sa dalo všetko do pohybu. Pred naším zrakom sa napĺňajú proroctvá Ježiša Krista o udalostiach,
ktoré predchádzajú jeho druhý príchod: „Budete počuť o vojnách a chýry o vojnách .... povstane
národ proti národu ... bude hlad, mor a zemetrasenia miestami. To všetko je počiatkom
predpôrodných bolestí sveta.“ (Biblia -- Mat 24,6-8) Veľký záujem celého ľudstva sa sústreďuje na
súčasnosť a blízku budúcnosť. Stále viac ľudí hovorí, že sa blíži niečo veľké, rozhodujúce a že svet
stojí na pokraji veľkej krízy. Každý deň pribúdajú správy o katastrofách a násilných činoch rôzneho
druhu. Ježiš predpovedal, že na konci času „...na zemi bude zovretie národov nevediac kam sa
podieť..., takže zmŕtvejú ľudia od strachu, čo všetko príde na svet...“ (Luk 21,25-26; 2Pet 3,3-4).

ZVLÁŠTNE PROROCTVO O VEĽKÝCH SVETOVÝCH RÍŠACH
V Biblii, zvlášť v knihe Daniel (Dan) a v knihe Zjavenie (Zj), sú jasne predpovedané mnohé historické, ale
aj dnešné udalosti. Pozorné štúdium týchto kníh nám ukazuje Boží plán v dejinách národov a pomáha nám
porozumieť pravý zmysel života, ako aj Boží plán záchrany ľudstva vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi.
Pred viac ako 2600 rokmi predpovedal prorok Daniel vznik a vývoj za sebou nasledujúcich ríš: Babylona,
Medoperzskej ríše, Grécka a Rímskej ríše až do dnešnej podoby Európy. Prorok videl vo sne
obraz sochy, ktorej jednotlivé časti tela symbolizovali charakter a vývoj týchto ríš: „...hlava obrazu bola
z výborného zlata, jeho prsia a ramená boli zo striebra, jeho brucho a bedrá z medi, stehná zo
železa a nohy čiastočne zo železa a čiastočne z hliny.“ (Dan 2,32-33). Tieto veľké svetové ríše a ich
charakteristické znaky boli prorokovi ukázané aj v podobe divokých zvierat: „Tie veľké zvieratá, ktoré sú
štyri, sú štyria králi, ktorí povstanú zo zeme.“ (Dan 7,17). Daniel napísal: „...štyri nebeské vetry sa
vyrútili na Veľké more.“ (Dan 7,2). V Zjavení 17,15 nachádzame vysvetlenie, že: „Vody, ktoré si videl, sú
ľudia, zástupy, národy a jazyky.“ „Vetry“ sú symbolom vojen. (Jer 4,11-16) Tie štyri nebeské vetry, ktoré sa
vyrútili na Veľké more, symbolizujú strašné vojny, ktorými tieto kráľovstvá nadobudli svoju moc.
BABYLON

Dan 7,4: Prvé zviera bolo ako lev a malo
krídla orla...

MEDO-PERZSKÁ RÍŠA

ROZHODNITE SA DNES

P

ozoruhodné udalosti a katastrofy na celom svete sa budú šíriť
až do skorého príchodu Pána Ježiša Krista. Tento hriešny
svet a jeho bezbožné skutky pominú, ale Boh si praje, aby „všetci
boli spasení a poznali Jeho pravdu. Lebo tak miloval Boh svet,
že svojho Syna dal, aby nikto, kto verí v neho nezahynul, ale mal
večný život.“ (1Tim 2,4; Ján 3,16) V tomto beznádejnom svete Boh
sľubuje krásnu budúcnosť tým, ktorí mu boli verní na zemi: „Hľa, stvorím
všetko nové aj novú zem. Na to minulé si ani nespomeniete...
Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viacej nebude, ani
žalosti, kriku, či bolesti, lebo prvé veci pominuli... Hľa, stvorím
všetko nové.“ (Zj 21,4-5) Tieto slová poskytujú nielen nádej do
budúcnosti, ale dávajú našej duši pokoj a istotu už tu na tejto zemi.
Súd v nebi už prebieha. Skoro, no nikto nevie ako skoro, bude
prejednaný aj Váš prípad. Preto dnes, viac ako kedykoľvek
predtým, si každý človek musí vziať k srdcu slová Pána Ježiša
Krista: „Ak dnes počuješ Jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce.“
(Žid 3,7) Keď skončí súd, bude o osude každého rozhodnuté, buď
pre večný život, alebo zatratenie. Doba milosti sa končí krátko pred príchodom Ježiša Krista v oblakoch.
Pán Ježiš zomrel na golgotskom kríži aj za Vaše hriechy, aby Vám otvoril cestu do novej, prekrásnej
budúcnosti. Ešte dnes môžete s modlitbou prísť k Pánovi Ježišovi, vyznať mu svoje hriechy a začať s ním
nový život v poslušnosti jeho prikázaniam. Potom bude Pán Ježiš aj Vaším zástupcom na Božom súde.

Zlatá hlava a lev (obľúbený symbol Babylona) predstavuje Babylonskú ríšu (608 538 pred n. l.). Orlie krídla znamenajú rýchle
dobyvačné vojny za vlády Nebukadnezara.

Dan 7,5: Druhé zviera bolo podobné
medveďovi,stálo z boku a medzi zubami malo tri rebrá...

V roku 538 pred n. l. bola vybudovaná ríša
dvoch mocností, Médov a Peržanov. Tri rebrá
znamenajú dobyté krajiny: Lýdiu, Babylon a
Egypt. Peržania boli mocnejší ako Médovia
a vládli tiež dlhšie (čo výstižne charakterizuje postavenie medveďa z jednej strany).
GRÉCKO

Dan 7,6: Ďalšie zviera bolo podobné
leopardovi, malo štyri vtáčie krídla a
štyri hlavy...

Nesmierne rýchle dobyvačné výpravy (pozri
štyri krídla) za Alexandra Veľkého priniesli
Grécku svetovú nadvládu (331-168 pred n.
l.). Po Alexanderovej smrti bola ríša rozdelená
jeho štyrmi generálmi na štyri časti: Tráciu,
Sýriu, Macedóniu a Egypt (pozri 4 hlavy).
RÍMSKA RÍŠA

Dan 7,7: Štvrté zviera bolo strašné, hrozné a veľmi silné. Malo veľké železné
zuby, žralo a drtilo, ostatok šliapalo
svojimi nohami... a malo desať rohov.

Dan 7,24: Desať rohov je desať kráľov, ktorí vstanú z tohto kráľovstva.

V roku 168 pred n. l. založili Rimania štvrtú
svetovú ríšu. Pre tvrdosť a neznášanlivosť,
ktorej sa ostatné národy museli podriadiť,
vošla táto ríša do dejín ako „železný
Rím“ (pozri železné nohy a zuby zvieraťa).
EVRÓPA

Rímska ríša sa rozpadla aj vplyvom sťahovania národov (351 – 476 n. l.) na desať európskych národov, neskôr štátov (pozri 10 rohov a
desať prstov). Samostatne rastúce rohy a nesúdržnosť železa a hliny desiatich prstov znázorňujú, že zjednotenie Európy nemá trvácnosť.

ZVLÁŠTNA SVETOVÁ VEĽMOC
Prorok videl vznikať v Európe ďalšiu mocnosť:
„Pozoroval som jeho rohy a hľa, iný malý roh
vystúpil medzi nimi...“ (Dan 7,8). Táto mocnosť je
charakterizovaná v Biblii týmito znakmi:
• VYRASTÁ MEDZI DESIATIMI ROHMI (DAN 7,8)
Nová moc v Ríme – pápežstvo
(508 n. l.) bol tento „malý roh“,
ktorý vyrastal v Európe medzi
desiatimi germánskymi kmeňmi.
• TRI ROHY BOLI VYVRÁTENÉ (DAN 7,8)
Ríše Herulov, Vandalov a východných Gótov
sa postavili proti zvrchovanosti „malého rohu“ no
nakoniec „boli ním vyvrátené“, úplne zničené.
• CELKOM SA ODLIŠUJE OD PREDOŠLÝCH ROHOV (DAN 7,24)
Pápežstvo bolo naozaj iné. Bolo to spojenie cirkvi
a štátu, kde cirkev mala rozhodujúci vplyv.
• BUDE VÄČŠÍ AKO TIE OSTATNÉ ROHY (DAN 7,20)
Za veľmi krátky čas sa stalo pápežstvo skutočne veľmocou. Ľudia boli často násilím donútení
ku katolíckej viere (križiacke výpravy). Niekoľko storočí sa museli
králi a cisár v Európe ponížene
klaňať rozhodnutiu pápeža.
• JE TRÚFALÝ A HOVORÍ PROTI NAJVYŠŠIEMU (DAN 7,25)
„Aj na Knieža kniežat povstane“ (Dan 8,25).
„Protiví a povyšuje sa nad všetko, čo povedal
Boh, alebo čomu sa vzdáva Božská česť, takže
sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude
sa vydávať za Boha.“ (2Tes 2,3-4). Tieto tri miesta
v texte opisujú jednu a tú istú moc, ktorá predstiera
kresťanský charakter, ale v skutočnosti
je práve protikresťanská. V nasledujúcich citátoch, je možné rozpoznať, do akej miery sa pápežstvo
rúha Bohu: „Na tomto svete zastávame miesto všemohúceho Boha“
(pápež Leo XIII; Encykl. 20.6.1894).
Samotné oslovenie pápeža „Svätý
Otec“ je rúhaním sa Bohu. Ježiš nás pred tým varuje
v Mat 23,9: „Svojím otcom nenazývajte nikoho na
zemi, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach.“ Napriek týmto jasným biblickým veršom sa
nechali pápeži dlhé roky uznávať za neomylných, čo
patrí jedine Bohu (Zj 15,4), dokonca si privlastnili právo odpúšťať hriechy, čo môže jedine Boh (Luk 5,21).
• VEDIE VOJNY PROTI SVÄTÝM A ZNIČÍ ICH (DAN 7,25)
Križiacke výpravy, procesy s kacírmi, mučenie inkvizíciou a upaľovanie na hranici
sú známe a temné kapitoly pápežstva.
Historik W. H. Lecky k tomu dodáva:
„Kto má znalosti z histórie, nepozastaví sa nad otázkou, prečo katolícka
cirkev preliala viac nevinnej krvi
než akákoľvek iná inštitúcia... Nie
je možné spočítať množstvo obetí
(asi 50 mil.). Je jasné, že málokto

má predstavu o týchto utrpeniach.“ (Racionalizmus
v Európe, sv. 2; str. 32).
• BUDE SA SNAŽIŤ ZMENIŤ ČASY A ZÁKON (DAN 7,25)
Pápežstvo skutočne zmenilo Boží zákon. 2. prikázanie, ktoré zakazuje
klaňanie sa modlám bolo
v katolíckom katechizme
zo Zákona odstránené. 4.
prikázanie, ktoré požaduje svätenie biblického

siedmeho dňa odpočinku – soboty (2Moj 20,811; Iz 56,2-7), bolo zmenené na nedeľu, ktorá má
pôvod v pohanskom uctievaní slnka. Tento deň
Boh nikdy ako deň odpočinku neprikázal svätiť.
Ani Pán Ježiš a jeho učeníci nikdy tento deň
nesvätili. (Luk 4,16; Skut 13,42-44).
• BUDÚ VYDANÍ DO JEHO RUKY NA 1 ČAS, 2 ČASY
A 1⁄2 ČASU (DAN 7,25)
V biblickom meraní sa jeden čas = 1 rok = 360 dní.
Sčítaním je to 3 a roka = 1260 dní. Prorocký deň
doslovne predstavuje 1 rok (Ez 4,6; 4Moj 14,34).

ČAS

P

otom zasadne súd...“ (Dan 7,26) Daniel vidí: „hľadel som a boli
postavené tróny a posadil sa Starodávny dňov... tisíce tisícov
mu slúžilo, desaťkrát desaťtisíc stálo pred ním. Zasadol súd a knihy boli
otvorené.“ (Dan 7,9-10) Písmo svedčí, že prorok videl vo sne veľký a slávny deň,
v ktorom bude Boh súdiť charakter a život každého človeka.
Znamená to, že „boli otvorené knihy“. Ján ďalej vysvetľuje: „Ešte jedna kniha
bola otvorená, kniha života a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo je napísané
v knihách, podľa svojich skutkov.“ (ZJ 20,12) Nebeské knihy, v ktorých sú
zaznamenané mená (Luk 10,20) a skutky (Mat 12,36-37) ľudí, budú usmerňovať
rozhodnutia súdu. Všetky skryté úmysly a pohnútky budú odhalené na základe
bezchybného záznamu, ktorý sa vedie v nebi a Boh
„vynesie na svetlo, čo je skryté v tme a zjaví
pohnútky srdca.“ (1Kor 4,5) „Pretože Boh privedie
každý skutok na súd i každú skrytú vec, už či je
dobrá, či zlá.“ (Kaz 12,14)
Knihy boli otvorené a Boh preveruje životy všetkých,
ktorí vyznávali, že verili Ježišovi. „Lebo je čas, aby
sa začal súd od domu Božieho, ale ak najprv od
nás, aký bude koniec tých, ktorí neposlúchajú
evanjelia Božieho?“ (1Pet 4,17) Súd nad tými,
ktorí neposlúchali Boha, ale človeka, bude prebiehať
neskôr. Ježiš začína súd najskôr nad tými, ktorí žili
na zemi ako prví, potom nasleduje pokolenie za
pokolením a uzatvára sa súdom nad živými. Prípad
každého jednotlivca bude starostlivo preskúmaný.
Mená budú schválené alebo zavrhnuté. Boží zákon
a poslušnosť voči nemu bude jediné meradlo na
súdu. Podľa neho sa bude hodnotiť život a charakter
každého človeka. Apoštol Pavol vysvetľuje: „Lebo
nie poslucháči zákona sú spravodliví u Boha, ale
činitelia zákona budú ospravedlnení...“ (Rim 2,1316) Ak budú v knihách pri niektorých menách nájdené
hriechy, ktoré sa nevyznali a nezanechali, nemôžu byť
odpustené, a preto tieto mená budú z knihy vytreté.
„Hospodin riekol Mojžišovi: Kto zhrešil proti mne,
toho vytriem zo svojej knihy.“ (2Moj 32,33) Tým,
ktorí úprimne ľutujú a zanechajú svoje hriechy a vierou
prijmú Pána Ježiša za svojho osobného Spasiteľa,
bude do nebeských kníh zapísané odpustenie. (Prís
28,13; Skut 16,30-31) Pretože sa stali spoluvlastníkmi
Kristovej spravodlivosti, ich charakter sa zhoduje s Božím zákonom, budú ich
hriechy vytreté a stanú sa hodní večného života, nakoľko toto im zasľúbil sám
Boh: „Ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia a nespomínam na tvoje
hriechy“ (Iz 43,25). Títo budú mať spoluúčasť na vzkriesení spravodlivých,
pretože Písmo jasne hovorí: „Vyjdú tí, ktorí dobre robili na vzkriesenie života,
ale tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu.“ (Ján 5,29; 1Tes 4,14-16) Ján,
inšpirovaný Svätým Duchom, napísal: „Ten, kto zvíťazí, bude odiaty bielym
rúchom a nevytriem jeho meno z Knihy života. Vyznám jeho meno pred

Toto bola doba vlády „malého rohu“ 1260 rokov.
Tento časový úsek začína vydaním Justiniánskeho dekrétu a víťazstvom nad východnými Gótmi
v roku 538 n. l. a
končí rokom 1798 –
uväznením pápeža a
vyhlásením Ríma za republiku napoleonovými
bojovníkmi. (Podrobný
výklad pozri v knihe
„Veľký spor vekov“).

SÚDU
svojím Otcom i pred anjelmi.“ (Zj 3,5) Pre človeka je orodovnícka služba Pána
Ježiša Krista tak dôležitým dielom plánu spasenia, ako aj jeho smrť na kríži (Žid
8,1; 9,24). Ježiš nám pripravil cestu k Božiemu trónu prostredníctvom samého
seba. Len v jeho mene môžeme predstúpiť pred Boha. „Pristupujme teda so
smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli
milosť na pomoc v pravý čas.“ (Žid 4,16) Ježiš nás zastupuje predkladajúc svoje
zranené ruky a telo. Hovorí všetkým, ktorí ho chcú nasledovať: „Dosť ti je moja
milosť...“ (2Kor 12,9) „Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo
som tichý a pokorný srdcom, tak nájdete odpočinutie svojim dušiam. Moje
jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké.“ (Mat 11,29-30)
Keď nám Duch Svätý prebudí svedomie, čiastočne
sme si uvedomili zákernú moc viny a na úbohosť
hriechu hľadíme s odporom. Začíname chápať, že
hriech nás odlúčil od Boh a že sme v zajatí moci
zla. Čím viac sa chceme z neho vymaniť, tým viac
poznávame svoju bezmocnosť. Naše pohnútky nie sú
čisté, naše srdce je poškvrnené. Poznávame, že náš
život je plný sebectva a hriechu. Túžime po odpustení,
očistení a vyslobodení z hriechu. Čo máme robiť,
aby sme získali súlad s Bohom, podobnosť jemu?
Potrebujeme nebeské odpustenie, pokoj a lásku
v duši. Za peniaze sa to nedá kúpiť, rozum na to
nestačí, múdrosť to nevie dosiahnuť. Boh nám to
však ponúka ako dar jeho milosti, „bez peňazí a bez
platenia.“ (Iz 55,1) Stačí vystrieť ruku a uchopiť to.
Pán hovorí: „Keby boli vaše hriechy ako šarlát,
budú biele ako sneh. Keby boli červené ako
purpur dvakrát farbený, budú ako vlna biele.“ (Iz
1,18) „Dám vám nové srdce a nového ducha...“
(Ez 36,26) Vyznali sme svoje hriechy a v srdci
sme sa ich zriekli. Sme odhodlaní začať nový
život s Bohom. Preto smieme ísť k nemu a prosiť
ho, aby nám odpustil hriechy a daroval nám nové
srdce. „Keď vyznávame svoje hriechy, verný je
a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil
nás od každej neprávosti.“ (1Ján 1,9) „Tomu, kto
prikrýva prestúpenie, nepovedie sa šťastne,
ale kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.“
(Prís 28,13) Môžeme si byť istí, že On to urobí,
lebo to zasľúbil. Tak učil aj Pán Ježiš, že ak to Boh
zasľúbil a vo viere to prijmeme, je to naše vlastníctvo. Vlastným úsilím však
nemôžeme robiť pokánie, zmeniť svoje srdce, ani dosiahnuť posvätenie. (Ef
2,8) Boh však zasľúbil, že to chce pre nás urobiť prostredníctvom Ježiša Krista
a Ducha Svätého. Musíme tomu však veriť, vyznať svoje hriechy, odovzdať sa
Bohu a Jemu slúžiť. Len čo to urobíme, Božie zasľúbenie sa na nás naplní. Ježiš
vystúpi ako náš obhajca a bude sa za nás pred Bohom prihovárať. „Dieťatká,
nehrešte, ale keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista
spravodlivého. On je zmierením za naše hriechy aj celého sveta.“ (1Ján 2,1-2)

POSLEDNÉ POSOLSTVO MILOSTI

D

Dan 2,34: ...odtrhol sa kameň...a udrel
obraz do nôh... a rozbil ich na prah.

nes, keď sa európske krajiny snažia zapojiť do Európskeho
spoločenstva a keď je celý svet ohrozovaný pribúdajúcimi katastrofami, videl prorok Daniel, ako veľký kameň podráža nohy sochy a úplne
ju zničí. Tento kameň znamená príchod Pána Ježiša Krista. (Dan 2,34-35; Žalm
18,32) Kristus príde veľmi skoro v sprievode anjelov a každý ho uvidí. (Zj 1,7) Aby sa
mohli ľudia na túto udalosť pripraviť a mohli byť zachránení a obstáť pred súdom, posiela
im milujúci Boh posledné posolstvo milosti, ktoré je napísané v Zjavení Jána v 14. kapitole:

PRVÉ ANJELSKÉ POSOLSTVO

DRUHÉ ANJELSKÉ POSOLSTVO

TRETIE ANJELSKÉ POSOLSTVO

„...Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla
hodina jeho súdu a klaňajte sa tomu, ktorý
stvoril nebo aj zem i pramene vôd.“ (Zj 14,6-7)

„Padol, padol Babylon, to veľké mesto, ktoré vínom smilstva napájalo všetky národy.“ (Zj 14,8)

„Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu,
alebo prijme znamenie na svoje čelo, či svoju ruku,
bude aj on piť z vína hnevu Božieho...“ (Zj 14,9-10)

Toto prvé anjelské posolstvo nás vyzýva, aby
sme si uvedomili, že v nebi už prebieha súd. Žijeme
v čase, keď „prišla hodina jeho súdu“ a len čo sa
skončí súd, Pán Ježiš príde. Ďalej
je tu výzva, aby ľudia Boha
uznávali ako jedinú autoritu,
Stvoriteľa neba i zeme.
Aj napriek mnohým dôkazom verí veľké množstvo ľudí v nedokázateľnú evolúciu. Boh však
prostredníctvom krásy a
dokonalého poriadku v prírode dáva poznať, že
všetko pochádza od Neho a nevzniklo to náhodou.
(Rim 1,20-21) Pripomína ľuďom, že On je darcom
všetkého a že si zaslúži našu lásku a úctu. Skutočná láska a úcta sa prejaví v poslušnosti jeho
zákona (pozri 2Moj 20,1-17): „Keď milujeme Boha,
zachovávame Jeho prikázania“, „kto odvracia
svoje ucho, aby nepočul zákona, toho i modlitba
je ohavnosťou“ (1Ján 5,2; Prís 28,9). Štvrté prikázanie poukazuje na Boha ako na Stvoriteľa:
„Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil..., lebo
šesť dní činil Hospodin nebesia a zem, more
a všetko, čo je v nich a odpočinul siedmeho dňa.
Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil
ho.“ (2Moj 20,8-11).
SOBOTA, BOŽIA PEČAŤ
Štvrté prikázanie je jediné z desiatich, ktoré
hovorí nielen o mene, ale
aj o nároku zákonodarcu. Poukazuje na to,
že On ho vydal a On
mu dáva svoju pečať.
Sobota nebola daná len
Židom, bola daná ľuďom
už pri stvorení (1Moj 2,
1-3). V tento deň si má celé ľudstvo s vďačnosťou
a hlbokou úctou pripomínať stvorenie. „Pamätaj
na deň sobotný, aby si ho svätil“. Svätenie
soboty je znamením vernosti pravému Bohu.
„Sväťte moje soboty a budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že Ja
som Hospodin, váš Boh“ (Ez 20,12,20; Iz 56,2;
2Moj 31, 13-17). Sobota, ktorá platí od začiatku
stvorenia (nie nedeľa), je záväzná pre všetkých
kresťanov. Ježiš sám zdôraznil: „Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov, neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Lebo
amen vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo
a zem, nepominie
ani jedno písmenko, ani bodka zo
zákona, dokiaľ sa
všetko nestane.“
(Mat 5,17-18).

Význam Babylon je odvodený od slova Bábel
a znamená zmätok (1Moj 11,9). V Svätom Písme sa
používa na vyjadrenie rôznych foriem falošného
náboženstva.
V Zjavení 17,4-6 znázorňuje smilnica Babylon.
V Biblii symbolizuje nemravná žena odpadlú
cirkev (Jer 3,20; Ez 16,35). Táto žena v Zjavení
17 je „odiata purpurom a šarlátom, pokrytá
zlatom, zdobená drahým kamením a perlami,
vo svojej ruke držala zlatý pohár plný ohavností
a nečistoty svojho smilstva. Na čele mala
napísané meno: Tajomstvo, Veľký
Babylon. Mater smilníc a ohavností zeme“. Prorok hovorí: „Videl
som ženu, že bola opitá krvou
svätých a krvou svedkov
Ježišových“. O Babylone
sa ďalej píše: „A žena,
ktorú som videl, je to
veľké mesto, ktoré má
kráľovstvo nad kráľmi
zeme.“ (Zjaveni 17,3-6, 18).
DUCHOVNÝ BABYLON
Opísaná mocnosť nie je nič iné, ako politicko-náboženská moc v Ríme – mesto na
siedmich pahorkoch. Purpur a šarlát sú farby
kardinálov a biskupov. Zlato, drahé kamene a perly
predstavujú bohatstvo, ktoré táto cirkevná mocnosť
vlastní. O žiadnej mocnosti sa nedá tak pravdivo
povedať, že bola „opitá krvou svätých“, než
o tejto cirkvi, ktorá takým strašným spôsobom
prenasledovala Ježišových nasledovníkov. Ťažkým
hriechom Babylona je, že „vínom smilstva opájal
všetky národy“. Týmto omamným pohárom, ktorý
ponúka svetu, je falošné učenie, ku ktorému patrí
napr.: nesmrteľnosť duše,
večné peklo, mariánsky
kult, odpustky za hriechy
a svätenie nedele. Tieto
a iné nebiblické učenia
ponúka celému svetu a
cirkevným spoločenstvám, a
takto šíri svoj zhubný vplyv.
Posolstvo „padol Babylon“
sa vzťahuje na všetky náboženské spoločenstvá, ktoré boli
čisté, ale nechali sa nakaziť. Nevzťahuje sa to
len na jednu konkrétnu cirkev, pretože tá je už
niekoľko storočí v stave odpadnutia. Babylon má
názov aj „matka smilníc“. K jej dcéram patria
všetky cirkvi, ktoré súhlasia s jej nebiblickým
učením (ako je napríklad svätenie nedele) a nasledujú jej príklad. Napriek tomuto zmätku a nevedomosti sa veľké množstvo Kristových nasledovníkov nachádza v týchto cirkvách. Všetky opravdivé
Božie deti ale poslúchnu volanie anjela: „Vyjdite z
Babylona môj ľude!“ (Zj 18,4) a verní opustia neverné spoločenstvá a budú nasledovať Božiu pravdu.

Aby sme porozumeli tomuto posolstvu, musíme
najskôr správne rozlúštiť používané obrazy a
prirovnania.
ŠELMA
Šelma, o ktorej sa píše v Zjavení
13,1-10, je „ako leopard“. Ak
porovnáme toto „zviera“ a
„malý roh“ z Daniela 7.
kapitoly (pozri str. 1-2), zreteľne vidíme, že tu ide
o jednu a tú istú mocnosť,
totiž o politicko-náboženskú moc v Ríme. Je to
mocnosť, ktorá prenasleduje kresťanov. (Zj 13,7)
Vznikla z pohanského Ríma a vládla 1260 rokov. (Zj
13,5) Po tomto období mala byť zbavená moci vďaka
smrteľnej rane. (Zj 13,3.10; pozri str. 2)
Ale táto „smrteľná rana“ pápežstva sa mala
podľa proroctiev zahojiť. (Zj 13,3) Stalo sa to v roku
1929 uzavretím Lateránskych dohôd. Vatikán vtedy
dostal svoje územie, veľkorysú finančnú podporu a
tiež všetky diplomatické práva samostatného štátu.
Vďaka finančnej moci a diplomatickým medzinárodným vzťahom sa ešte
viac rozšíril vplyv a
moc Vatikánu na celom svete. „Smrteľná
rana sa uzdravila...“
Skôr ako prejdeme k
„obrazu šelmy“ a jej
„znameniu“, musíme sa v Zjavení 13 pozrieť ešte na
jednu „šelmu“.
DRUHÁ ŠELMA
Prorok videl „inú šelmu, ako vystupuje zo zeme:
mala dva rohy podobné Baránkovým.“ (Zj 13,11)
Na rozdiel od predošlých zvierat, ktoré vystupovali
z „mora národov a jazykov“ (Zj 17,15), toto
zviera vystúpilo „zo zeme“. Takto zobrazený národ
bez toho, aby zvrhol inú moc a zaujal jej miesto,
vystupuje pozvoľna a potichu na povrch. Pretože
nevyrastá medzi európskymi národmi, musíme ho
hľadať v západnej
časti sveta. Len
jeden národ začal vyrastať medzitým, čo pápežstvo v roku 1798 stratilo nadvládu: Spojené štáty americké!
Rohy tejto šelmy sú podobné baránkovým,
znamenajú mladosť, nevinnosť, miernosť, čo
predstavuje vtedajší „charakter“ USA. Demokracia
a sloboda vyznania (tieto dva rohy) boli vždy
hlavnou zásadou tohto štátu. V tom čase z Európy
tisíce kresťanov utekalo pred prenasledovaním
pápežstva do Ameriky a v konečnom dôsledku
to prispelo k vzniku USA. Ale tá šelma s „rohmi
baránka“ (USA), „hovorila ako drak a vykonávala

