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Peržanov a po jeho smrti sa rozpadla na štyri časti (ríša 
diadochov) - predstavené štyrmi hlavami - t.j. Macedónia, 
Trácia, Sýria a Egypt.
ŠTVRTÁ ŠELMA
“Potom som videl v nočných videniach a hľa, 

i  š t v r t é  z v i e r a  v y s t ú p i l o ,  s t r a š n é    
a hrozné a veľmi silné, ktoré malo veľké 

železné zuby; žralo a krúšilo a ostatok 
šliapalo svojimi nohami a to bolo 
rozdielne od všetkých zvierat, ktoré 
sa boli zjavili pred ním a malo desať 
rohov” (Dan.7,7). Toto zviera má tiež 
svoju obdobu v Dan.2,33.40.41. Štvrtá 

svetová ríša bola Rímska ríša (168 pr.Kr.-476 po Kr.). 
Toto zviera bolo natoľko rozdielne od všetkých ostat-
ných, že prorok nebol schopný presnejšie ho opísať. 
„Desať rohov“ v Dan.7,24 znamená, že „desať kráľov 
povstane z tejto ríše“. Historickou skutočnostou je, že 
Rímska svetová ríša sa v roku 476 po Kr. rozpadla na 
desať královstiev, totiž desať germánskych kmeňov, z 
ktorých vznikli dnešné európske štáty. V Dan.7,7 sú 
tieto národy totožné s 10 prstami na nohách veľkého 
obrazu v Dan.2,42-44. Boli to nasledujúce národy: 1. 
Alemani (Nemecko), 2. Frankovia (Francúzsko), 3. 
Anglo-Sasi (Velká Británia), 4. Burgundi (Švajciarsko), 
5. Západní Góti (Španielsko), 6. Suevovia (Portugals-
ko), 7. Lombardi (Taliansko); 8. Heruli, 9. Vandali, 10. 
Východní Góti.
MALÝ  ROH
“Pozoroval som jeho rohy a hľa, 
iný malý roh vystúpil medzi nimi 
a tri z prvých rohov boli vyvrátené 
pred ním od koreňa a hľa, oči boli 
na tom rohu ako oči človeka a ústa, 
ktoré vraveli veľké veci” Dan.7,8.

Identifikácia malého rohu:
1.  Malý roh vyrastal “medzi”  tými 10 rohmi 
(kráľovstvami) a tri rohy z tých desiatich boli pri vzniku 
tejto moci vyvrátené (zničené).
2. V Dan.7,24 je predpovedané, že malý roh má vystúpiť 
po vzniku 10 rohov. 
Len jediná moc v dejinách zodpovedá tomuto opisu.  
V samotnom Ríme, v centre rozpadnutej svetovej ríše 
vzniklo po roku 476 po Kr. pápežstvo, vláda jedného 
človeka v katolicizme. V čase vzniku jeho moci boli tri 
germánske národy - Heruli, Vandali a Východní Góti 
“pred ním vyvrátené”. Výnosom východorímskeho 
cisára Justiniána (Codex Justinianus) sa stal rímsky 
biskup v roku 533 po Kr. hlavou všetkých kresťanských 
cirkví - pápežom. Keď sa proti tomuto výnosu vzoprel 
posledný z troch ariánskych národov (Východní Góti), 
bol v roku 538 po Kr. porazený východorímskym 
vojvodcom Belisarom a vyhnaný z Ríma. V tom istom 
roku sa ujal správy mesta pápež. Tým bolo spečatené 
a založené vládnuce politické postavenie pápežského 
Ríma. Bolo to prorocky predpovedané časové obdobie 
(pozri neskôr o tom).
3. V Dan.7,25 sa píše: “...a unaví 
svätých Najvyšších... a budú vy-
daní do jeho ruky”, znamená to 
prenasledovanie kresťanov. Nikto 
zo znalcov dejín nepoprie, že sa 
toto nesplnilo. Strašné prenasledo-
vania v stredoveku (procesy proti 
kacírom, ich upaľovanie, križiacké 
výpravy proti Husitom, inkvizícia) 
sú známou temnou kapitolou v 
dejinách ľudstva.

Pán Ježiš nezomrel pre svoje hriechy, pretože je napí-
sané: “Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás 
hriechom, aby sme boli spravodlivosťou Božou v ňom” 
(2.Kor.5,21; porovnaj s 1.Jan.3,5; Jan.8,46). Pre nás to 
ale znamená, že naše neprávosti ľutujeme, priznávame ich 
a odvrátime sa od hriechu (od prestupovania Božieho zá-
kona) a verne nasledujeme Pána Ježiša Krista (Prísl.28,13; 
1.Jan.1,6-10; 2,4; 3,3-10; 1.Pet.2,21; Mat.10,34-39).
Viera a pokánie sú darom Božím pre toho, kto úprim-
ne hľadá pravdu a spravodlivosť. Keď dáme k tomu 
príležitosť, Boh prebúdza v nás tieto dary prostredníct-

vom Ducha Svätého. Viera prichádza na 
základe počúvania Slova Božieho a jeho 

študovania (Rím.10,17). Pán Ježiš 
povedal: “Veď spytujte písma lebo vy 
sa domnievate, že máte v nich večný 
život a oni sú to, ktoré svedčia o mne” 

(Jan.5,39; porovnaj s Luk.24,25-27; 
Jan.2,22; Rím.16,26; Sk.ap.17,11.12).
Štúdium predivne splnených Božích predpovedí (mnoho 
storočí dopredu oznámený vývoj svetových dejín a druhý 
príchod Pána Ježiša Krista) nás presvedčí o vierohodnosti 
Božieho plánu vykúpenia ľudstva prostredníctvom Krista 
a vytvorí istý základ viery pre prichádzajúce udalosti 
(2.Pet.1,19-21). Pri úprimnom študovaní Svätého písma 
je nám zasľúbený neviditeľný Božský učitel: “Ale Tešiteľ, 
Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás 
naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám 
povedal... uvedie vás do každej pravdy... Tvoje slovo je 
pravda” (Jan.14,26; 16,13; 17,17). Tí, ktorí odmietnu 
Božiu ponuku milosti a slová pravdy nechcú počuť, 
nečítajú Písmo Sväté, neobdržia žiadnu silu od Boha  
a tak budú patriť k tým, ktorí stratia večný život (Jer.6,17-
19; 9,12-15; Hoz.4,6).
“A ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí 
od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje, a bude 
mu daná” (Jak.1,5). Pán Ježiš nám hovorí: “Proste 
a bude vám dané... ak teda vy súc zlí, viete dávať svojim 
deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebe-
siach, dobré veci tým, ktorí ho prosia “ (Mat.7,7.11). Teda 
proste ako to robil Dávid: “Stvor mi čisté srdce, ó Bože 
a obnov priameho ducha v mojom vnútri” (Žalm.51,12; 
porovnaj so Žalm.139,23.24).
Kto úprimne verí a modlí sa prežije túto skúsenosť: 
“Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi” 
(Fil.4,13).
Iba vtedy, keď úprimne nasledujeme Krista a z celého 
srdca sa spoľahneme na neho, ako na nášho živého 
Záchrancu, Vykupiteľa, Spasiteľa, môžeme získať cha-
rakter podobný Jemu, čím sa pripravíme 
na Jeho druhý príchod: “Toto je zmluva, 
ktorú uzavriem s nimi po tých dňoch, 
hovorí Pán: Dám svoje zákony na 
ich srdcia a napíšem ich na ich mysle” 
(Žid.10,16; porovnaj s Jer.31,33).
Spomeňte si, ako poslušnosť ľudí v Rajskej záhra-
de bola skúšaná ovocím z jedného stromu (strom 

poznania dobrého a zlé-
ho - 1.Mojž.2,16.17). V 
posledných dňoch našej 
doby je opäť skúšaná 
poslušnosť ľudí v jednom 
zvláštnom prikázaní Boha 
(Jak.2,10). Vtedy prefí-

kaný had povedal: “Či naozaj riekol Boh?”
Aké boli katastrofálne následky ľudskej neposlušnosti!? 
(1.Mojž.3). Dnes opäť zasieva do srdca ľudí nepriateľ 
Boží pochybnosti o jednoznačnom prikázaní Boha: 
“Či naozaj to myslel Boh tak vážne so siedmym dňom 
odpočinku?”
Ak teda vieme, že nedeľa (deň slnka) nie je viac ako 
ľudské prikázanie, potom sú na mieste slová Kristove: 
“...Dobre o vás prorokoval Izaiáš, o pokrytcoch, ako je 
napísané: ...Tento ľud ma ctí rtami, ale ich srdce je ďaleko 
odo mňa. Lež nadarmo ma uctievajú, učiac učenia, ktoré 
sú nariadeniami ľudí. Lebo opustiac prikázanie Božie, 
držíte podanie ludí... opovrhujete prikázaním Božím, aby 
ste zachovali svoje podanie” (Mar.7,6-9).
Boh varuje svoj ľud aj prorokom Ezechielom: “A povedal 
som ich synom tam na púšti: Nechoďte v ustanoveniach 
[tradíciách] svojich otcov a ich súdy nezachovávajte ani sa 
nepoškvrňujte ich ukydanými bohmi. Ja som Hospodin váš 
Boh, choďte v mojich ustanoveniach a zachovávajte moje 
súdy a čiňte ich, a sväťte moje soboty a budú znamením 
medzi mnou a vami, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, 
váš Boh” (Ez.20,18-20; Jer.9,12.13).

Ľudské prikázania a tradície nás neoslobodzujú od 
kresťanskej zásady: “Viac treba poslúchať Boha ako 
ludí” (Sk.ap.5,29; 4,19).
Prečo sa rozhodnete, pre sobotu Hospodinovu, alebo 
pre nedeľu ustanovenú pápežom? (Jer.10,2; 1.Kr.18,21; 
1.Sam.15,22.23).
Duch Svätý nás vy-
zýva:  “Dnes ,  keby 
ste počuli jeho hlas, 
nezatvrdzujte svojich 
sŕdc! Lebo kto vošiel do 
jeho odpočinku, ten tiež 
odpočinul od svojich 
diel ako Boh od svo-
jich. Usilujme sa teda 
vojsť do toho (sobotného) 
odpočinku, aby nepadol 
niekto tým istým výstražným 
pr í k ladom nepos lu šnos t i” 
(Žid.4,7.10.11).
Spasení budú len tí, o ktorých hovorí Biblia: “Tu je 
trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí zachovávajú pri-kázania 

Božie a vieru Ježišovu” 
(Zjav.14,12).
Čoskoro prídu strašné 
rany a súdy na ľudí, 
ktorí príjmu zname-
nie,  meno a čís lo 
šelmy, alebo sa jej 
klaňajú, alebo jej ob-
razu (t.j., ktorí sa po-
drobia protibožskej, 

nábožensko politickej 
autorite), a tým sa po-

stavia proti zrozumiteľne 
zjavenej Božej vôli (Zjav.13,16-18; 14,9-11; 16,2; 18; 
19,19-21).
Toto posolstvo o súde možno v niektorých ľuďoch 
vzbudí strach a obavy, no cez to všetko je to posledné 
záchranné posolstvo milujúceho Boha, ktorý: “... nechce, 
aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli k pokániu” 
(2.Petrov 3,9).
Každý úprimný človek dôjde k poznaniu, že: “Bázeň 
Hospodinova je počiatkom známosti; múdrosťou a 
kázňou pohrdajú blázni” (Príslovia 1,7; porovnaj s 
Lukáš 12,4.5; a 2.Mojžišova 20,20). Strach vyplýva 
z hriechu (pozri 1.Mojžišova 3,10.11), ale keď prijme-
me odpustenie prostredníctvom Božej lásky v Ježišovi 
Kristovi prežijeme krásnu skúsenosť: “Bázne nieto v 
láske, ale dokonalá láska vyháňa bázeň, pretože bázeň 
má trápenie, a ten kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 
My milujeme jeho, pretože on prvý miloval nás” (1.Ja-
nov 4,18.19).
Pocit stratenia sa zmení na istotu zo záchrany a strach 
pred Bohom na úctu a lásku, beznádejnosť sa mení 
na cieľavedomosť a strach sa zmení na radostné 
očakávanie Božieho zasľúbenia. Táto Božia ponuka, 
možnosť pokánia a obrátenia sa, nemá večné trvanie! 
Využite čas k vážnemu preskúmaniu vlastného srdca, 
pretože čas milosti sa uzavrie ešte pred druhým prícho-
dom Ježiša Krista. Znamenia doby nám dokazujú, že 
dnes sa nachádzame v poslednej dobe dejín tohto 
sveta! 
“Ale príde deň Pánov ako 
zlodej v noci, v ktorý pominú 
nebesia s rachotom, a živly 
rozpálené ohňom sa rozp-
lynú a zem i diela, ktoré 
sú na nej zhoria. Preto mi-
lovaní, keď to očakávate, 
snažte sa, aby ste mu boli 
nájdení nepoškvrnení a 
bezvadní v pokoji” (2.Petrov 
3,10.14; porovnaj s Izaiáš 
55,6-9; Malachiáš 3,17-20).
“Suma všetkého toho, čo si tu 
čítal: Boj sa Boha a zachovaj 
jeho prikázania, lebo to 
je povinnosťou každého 
človeka, pretože Boh pri-
vedie každý skutok  na súd i 
každú vec skrytú, už či je do-
brá, či zlá” (Kazateľ 12,13.14).

BUDÚCNOSŤ BEZ ILÚZIÍ
V uplynulých rokoch bol svet svedkom pribúda-
júcich katastróf. Suchá, záplavy, ničiace uragány  
a zemetrasenia nasledovali jedno za druhým. Tisíce stratili 
život pri nehodách a hrozných katastrofách na zemi, mori 
a vo vzduchu. Milióny umierajú hladom. Mnohé národy 
sa ekonomicky zrútili a nie sú schopné splácať svoje 
dlhy. Vojny, národné povstania, explózia obyvatelstva a 
stále ničenie prírody naháňajú ľuďom strach pri pohľade 
do budúcnosti.
Mnohé z týchto udalostí sú zreteľne predpovedané 
vo Svätej Biblii (Matúš 24,4-31; Lukáš 21,25-28; 
Zjavenie 6,12-17; 16; 17; 18). Boh vždy varoval 
dopredu ľudí pred prichádzajúcimi udalosťami, 
ktoré sa potom aj splnili (Izaiáš 24,5-20; 46,9.10; 
Ámos 3,7; Zjav.1,1).

POUČENIA Z MINULOSTI
Boh oznámil Noemovi, že príde potopa, Abrahámovi a 
Lotovi zničenie Sodomy a Gomory a Mojžišovi potre-
stanie Egypťanov.
Tieto udalosti sú pre nás príkladmi a poučením, že všetky 
prorocké výstrahy v Biblii sa vždy úžasným spôsobom 
splnili a tiež, že sa v budúcnosti ešte splnia (1.Kor.10,6-
12; 2.Pet.2,5-9; Žid.4,11).
Určite sa splní aj dôrazné výstražné posolstvo Boha  
k nám, k poslednej generácii, predstavené:  

ktoré nájdeme v 14. kapitole Zjavenia Sv. Jána. Je pos-
lednou výzvou Boha k ľuďom pred druhým príchodom 
Ježiša Krista ako kráľa kráľov a sudcu. 
Toto posolstvo obsahuje najvážnejšiu výstrahu, aká sa 
vôbec v Biblii nachádza o prichádzajúcom súde:

1. ”Bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina 
jeho súdu; a klaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo, zem, 
more a pramene vôd”.

2. ”Padol, padol Babylon to veľké mesto, ktoré vínom 
hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy”.

3. ”Keď sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu 
a príjme znamenie na svoje čelo, alebo na svoju ruku, 
bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré 
je naliate v pohári jeho hnevu a bude sa mučiť v ohni a 
v síre pred svätými anjelmi a pred Baránkom, a dym ich 
mučenia bude vystupovať na veky vekov. A nebudú mať 
odpočinku ani vo dne ani v noci, tí ktorí sa klaňajú šelme 
a jej obrazu, a ak niekto príjme znamenie jej mena” 
(Zjav.14,6-11).

Táto výzva je životne dôležitá pre každého človeka! 
Ale ako sa môžeme vystríhať pred uctievaním šelmy, 
jej obrazu, alebo pred prijatím jej znamenia, keď 
nevieme čo to znamená? Nemať poznanie v tejto 
veci môže mať pre ľudí smrtelné následky. “Môj ľud 
hynie pre neznalosť poznania” (Hoz.4,6; porovnaj 
s Izaiáš 29,13.14).
Napriek tomu však Boh prisľúbil, že každého úprim-
ného človeka obdaruje týmto poznaním (Prísl.2,1-7; 
Dan.12,4.10; Mat.7,7.8).

“Uteč pre svoju dušu...  aby si nebol 
zahladený!”  1.Mojž.19,17.

“Aj máme pevnejšie slovo prorocké a dob-
re robíte, že máte naň obrátený svoj pozor 
ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste, 
dokiaľ by sa nerozvidnel deň, a nevzišla 
dennica vo vašich srdciach”  2.Pet.1,19.
“ L e b o  P á n  H o s p o d i n  n e č i n í  n i č o h o , 
okrem keď zjavil svoju tajnú radu svojim 
služobníkom prorokom”  Ámos 3,7.
“Veď spytuj(e)te písma, lebo vy sa dom-
n i e v a t e ,  ž e  v  n i c h  m á t e  v e č n ý  ž i v o t ,  
a oni sú to, ktoré svedčia o mne”  Ján.5,39.
“A tí boli šlachetnejší ako tí v Tesalonike  
a pri jal i  s lovo s  celou ochotou a skú-
mali  písma každý deň,  či  je  tomu tak” 
Sk.ap.17,11.
“ P r o r o c t v a m i  n e p o h r d a j t e .  V š e t k o 
skúšajte, dobré podržte. Každého druhu 
zlého sa chráňte. A on sám, Boh pokoja, 
nech vás ráči celých posvätiť a váš duch 
nech je zachovaný celý a neporušený i 
duša i telo bezúhonne, keď príde náš Pán 
Ježiš  Kris tus .  Prísahou vás zaväzujem 
na Pána, aby bol list prečítaný všetkým 
svätým bratom” 1.Tes.5,20-23.27.

Ako môžeme získať večný život prostredníctvom 
Ježiša Krista? 
Pán Ježiš nám dáva odpoveď dnes tak, ako aj vtedy: “...za-
chovaj prikázania... a poď nasleduj ma!” (Mat.19,17.21; 

porovnaj s 1.Pet.2,21-25; Zjav.14,4).
Nasledovanie znamená výzvu, aby sme študovali 
Bibliu-Písmo Sväté a život Pána Ježiša v 

nej (Jan.5,39; 8,31.32) a poslúchli jeho slová 
(Jan.3,36; Žid.5,8.9; 11,8 a nasledujúce verše; 

Jak.4,7; Rím.16,26). Duch Svätý potom v nás 
uskutoční predivnú zmenu, ako v časoch 
apoštolských, keď ľudia spoznali svoje 

hriechy a zvolali: “Čo máme robiť?”, Petrova 
odpoveď znela: “Čiňte pokánie... a dostanete dar Svätého 
Ducha” (Sk.ap.2,37.38). Pri inej príležitosti povedal: “A 
tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hrie-
chy...” (Sk.ap.3,19).
Ako v zrkadle nám ukazuje Zákon Boží 
naše znečistenie hriechmi (Rím.4,15; 
3,20; 7,7), ktoré chce Pán Ježiš z nás 
zmyť svojou preliatou krvou. A tento 
okamžik sa stáva zrodením ľudskej 
lásky k Bohu. Pán Ježiš povedal 
o hriešnej žene: “...sú jej odpustené tie mnohé hriechy, 
lebo mnoho milovala...” (Luk.7,47), “My milujeme jeho, 
pretože on prvý miloval nás... Lebo toto je tá láska Božia, 
aby sme zachovávali jeho prikázania a jeho prikázania nie 
sú ťažké” (1.Jan.4,19; 5,3). Z lásky ku Kristovi potom aj v 
nás sa zrodí sila od Boha, ktorá premôže hriech. “Ak ma 
milujete zachováte moje prikázania, a ja požiadam Otca a 
dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho Ducha 
pravdy...” (Jan.14,15-17). Láska a prepožičaná moc Ducha 
Svätého nám umožní premôcť hriechy tak, ako ich premohol 

Pán Ježiš (Jan.15,10; 1.Jan.5,4-5; Zjav.3,21).
Tým, že sa Pán Ježiš Kristus, Syn Boží stal 

človekom (Fil.2,5-8; Jan.16,28), môžeme 
si byť istí v tom, že Boh presne vie koľko 
sily nám musí dať, aby sme vyhoveli jeho 
požiadavkám a vedeli sme sa vzoprieť 

pokušeniam hriešneho zoslabeného tela: 
“Vtedy, keď sa stali deti účastnými tela a 

krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho 
istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, t. 
j. diabla, a vyprostil ich všetkých, ktorí bázňou  smrti  po 
celý čas žitia boli držaní v rabstve... prečo bol podľžny 
byť vo všetkom pripodobnený bratom, aby bol milosrdným  
a verným veľkňazom čo do vecí u Boha, aby 
zmieril hriechy ľudu” (Žid.2,14-18).
Takúto silu, ktorá víťazí nad hriechom 
môžeme získať vtedy, keď veríme v príkladnú 
Ježišovu spravodlivosť (t.j. jeho bezhriešny 
život v tele hriechu – porovnaj s Rím.8,3; 
Žid.4,15) a keď vo viere prijímame jeho 
smrť, ako obeť, ktorú priniesol za nás 
(Jan.3,16; 1,29).

“Ako že ja žijem, hovorí Pán Hospodin, že nemám záľuby 
v smrti bezbožníka, ale v tom, aby sa odvrátil bezbožník od 
svojej cesty a žil. Odvráťte, odvráťte sa od svojich zlých 
ciest! Lebo prečo máte zomrieť, dome Izraelov?” Ez.33,11 
(porovnaj s 2.Pet.3,10.11; Mal.3,18-20).
Čo znamená šelma so zvláštnym znamením?
Skôr, ako začneme analyzovať “šelmu” je treba 
porozumieť pozadiu historického vývoja až k “šelme”. 
Najlepšie je začať knihou proroka Daniela, ktorá pred-
povedá veľkolepým spôsobom dejiny od 6. storočia pred 
Kristom až po dnešné dni. 
Výklad symbolov v tomto proroctve nie je ponechaný 
ľudským dohadom. Biblické proroctvá sú dopredu 

písané dejiny. Biblia nám sama dáva 
klúč k porozumeniu (2.Pet.1,20).
V proroctve Daniel 2,27 jednotlivé časti 

veľkého obrazu - sochy presne znázorňujú 
striedajúce sa svetové veľmoci v dejinách od Ba-

bylona po dnešnú Európu. V 7. kapitole knihy Danie-
la sú znázornené svetové mocnosti 

(ríše) so svojimi zvláštnosťami, 
obrazmi štyroch „zvierat“. 
“Tie veľké zvieratá, ktoré sú 
štyri, sú štyria králi, ktorí pov-
stanú zo zeme” (Dan.7,17). 
“...štvrtým zvieraťom bude 
štvrté kráľovstvo na zemi...” 
(Dan.7,23).
V Dan.7,3 je písané: “A štyri 
veľké zvieratá vystupovali 
z mora rozdielne jedno od 
druhého” - “More” a “vody” 
v proroctvách znamenajú 
“národy, zástupy a jazyky” 
(Zjav.17,15; porovnaj s Iz.8,7).

LEV
“Prvé (zviera) bolo ako lev a malo krídla orla...” (Dan.7.4; 

porovnaj s 2,37.38). Toto zviera symbolizuje 
Babylonskú svetovú ríšu (608-538 pr.Kr.), 
ktorá v čase Daniela bola svetovou veľmocou. 
Ešte dnes je možné v berlínskom pergamens-
kom múzeu obdivovať okrídleného leva ako 
historické svedectvo z vtedajšej doby.

MEDVEĎ
“A hľa, iné, druhé zviera sa zjavilo, podobné medveďovi 

a stálo na jednej strane, a malo tri rebrá 
vo svojej tlame, medzi svojimi zubami a 
takto mu povedali: Vstaň a nažer sa hojne 
mäsa!” (Dan.7,5) Toto zviera má rovnaký 
význam ako “strieborné prsia s ramenami” 
v Dan.2,32.39. Predstavuje svetovú ríšu, 

ktorá vystriedala ríšu babylonskú - bola to Medo-Perzská 
ríša (538-331 pr. Kr.), v ktorej najprv panovali Médovia, 
neskôr Peržania. Ramená podľa Dan.2,32 a postavenie 
“medveďa” z jednej strany Dan.7,5 výstižne charak-
terizujú tú zvláštnosť, že jedna časť ríše bude silnejšia 
ako druhá. Tri rebrá predstavujú národy, ktoré si Medo-
Peržania podmanili: Babylon, Lýdia, Egypt.
LEOPARD
“Potom som videl a hľa, zase iné zviera čo do podoby ako 

leopard, ktoré malo štyri vtáčie krídla na 
svojom chrbte, a štyri hlavy malo zviera 
a bolo mu dané panstvo” (Dan.7,6). 
Aj toto zviera má svoju podobnosť v 
Dan.2,32.39. Bola to Grécka svetová 
ríša (331-168 pr.Kr.), ktorá si pod ve-
dením Alexandra Veľkého podmanila 
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+7. V Zjav.13,3 je napísané: “A videl som jednu z jej 
hláv ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná rana bola 
uzdravená. A divila sa tomu celá zem idúc za šelmou”. 
Tým je zreteľne povedané, že táto moc bude existovať 
až do druhého príchodu Pána Ježiša Krista (porovnaj 
Dan.7,21.22.).

8. V dobe medzi touto smrteľnou ranou a znovunadobud-
nutím moci prichádza na scénu iná šelma: “A videl som 

inú šelmu, vystupujúcu zo zeme, ktorá 
mala dva rohy podobné Baránkovým, 

ale hovorila ako drak. A vykonáva 
všetku moc prvej šelmy pred ňou 
a pôsobí, aby sa zem aj tí, ktorí 

bývajú na nej klaňali prvej šelme, 
ktorej smrteľná rana bola uzdravená” 
(Zjav.13,11.12). 

Ktorá mocnosť (štát) je tu opisovaná?

Iba jediná veľmoc v dejinách sveta spĺňa všetkých päť 
prorockých znakov. Sú to Spojené štáty Severoamerické, 
ktoré sa v rokoch 1763-1800 zjednotili. V Zjav.13,11-18. 
pozorujeme, že vývoj tejto krajiny sa začína nevinne, ale 
na konci vekov sa z nej stane významná svetová veľmoc. 
Je predpovedané, že USA zriadia obraz (šelmy), a nútia 
všetkých ľudí uctievať, alebo sa klaňať šelme s uzdra-
venou ranou. Tento obraz predstavuje presnú kópiu 
systému pápežstva, ktoré vládlo počas obdobia 1260 
rokov. Vynucovanie uctievania jednoznačne poukazuje, 
že ide o nábožensko-politickú moc. 
V Dan.3,5.10.14.18.28. sa jasne poukazuje na to, že 
náboženské uctievanie ľudských obrazov, symbolov 
moci, sa rovná modloslužbe a je v rozpore s 2. Božím 
prikázaním (2.Mojž.20,4-6). Nedeľa predstavuje sym-
bol moci, znamenie pápežskej autority ustanovovať 
vlastné prikázanie (pozri ďalej vlastné vyjadrenia 
katolíckej cirkvi!). Proroctvo nám poukazuje na to, 
že USA zriadením „obrazu“ šelmy, budú nútiť ľudí k 
prijatiu „znamenia šelmy“ – k uctievaniu (sväteniu) 
nedele. Obraz šelmy nie je nič iné, ako odpadnutý 
protestantizmus v ekumenickom spojení cirkví, ktorý 
sa spojí so štátom, aby si vynucoval zachovávanie 
náboženských zákonov. Celý svet bude poslúchať 
toto nariadenie svätenia nedele (pozri “Prichádzajúca 
kríza”). Pápežstvo to priznáva a považuje za výsadu, 
že zmenilo desať Božích prikázaní. Táto otázka bude 
v budúcnosti rozhodujúca pri voľbe medzi životom a 
smrťou (Zjav.13,14.15), či poslúchať viacej Boha alebo 
ľudské nariadenia (Mal.3,18.19; Zjav.16,2).
Všimneme si to, čo je napísané o USA, že budú robiť 
veľké veci: “... robí veľké divy, takže aj ohňu dáva 
zostupovať  z neba na zem pred ľuďmi (Rozpamätajme 
sa na zhodenie atómovej bomby v r. 1945 na Hirošimu, 
na vzdušný vojnový útok v Iraku, niečo podobné aj 
v Juhoslávii, ale tiež aj na pribúdajúci falošný du-
chovný oheň charizmatického hnutia  - to všetko má 
svoj pôvod v USA.) ... a zvedie tých, ktorí bývajú na 
zemi pre divy (znamenia), ktoré sú jej dané urobiť 
pred šelmou (Mat.24,24.) a káže obyvateľom zeme, 
aby spravili obraz šelme, ktorá mala ranu od meča a 
ožila” (Zjav.13,13.14.). Pápežstvo doznáva vo svojich 
spisoch, že zmenilo prikázanie o svätení soboty a vidí 
v tom znamenie svojej náboženskej moci (porovnaj 
s Daniel 7,25.). “Nedeľa je katolíkmi zavedený sviatok 

a toto je možné len na katolíckom základe 
obhájiť... Vo Svätom Písme nemožno 
nájsť jediný verš, ktorý by schvaľoval 
zmenu uctievania posledného dňa 
v týždni na prvý deň v týždni.” (Ca-
tholic Press, Sidney, 25.8.1900).
“Svätíme nedeľu namiesto sobo-
ty, pretože katolícka cirkev na 
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Ak si chcete objednať nasledovnú knižku, alebo sa prihlásiť 

na Biblický korešpondenčný kurz – označte krížikom 
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minulosť, prítomnosť, ako aj budúce udalosti. 

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

“Biblický korešpondenčný kurz“
Tento bezplatný diaľkový kurz Vám umožní lepšie porozumieť 
Vašej Biblii. Tiež poukáže na spoľahlivost prorockých pred-
povedí a objasní tie otázky, ktoré majú hlboký zmysel pre 
náš krátky pozemský život (Študijný materiál je zdarma!).
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Missionsgesellschaft zur Erhaltung und Förderung adven-
tistischen Glaubensgutes e. V., Elstergasse 21, 13505 Berlin 

(Nemecko)
www.mefag.com

Všetko je zdarma a bez záväzkov!

4. Ďalej Biblia píše: “...a bude pomýšľať na to, že 
premení časy a zákon...” (Dan.7,25). Pápežský sy-
stém skutočne zmenil desať Božích prikázaní, pričom 

odstránil druhé prikázanie, 
ktoré zakazuje božské uc-
tievanie obrazov a sôch 
a štvrté prikázanie o svätení 
soboty (jediné prikázanie, 
ktoré sa týka “času”) zme-
nil a Boží deň odpočinku 
preložil zo siedmeho na prvý 
deň - na nedeľu (z nemčiny: 
sonntag - deň slnka), poro-

vnaj 2.Tes.2,3.4; Žalm.94,20.
Zmenil “čas” pre uctievanie Boha. Namiesto toho usta-
novil falošný deň odpočinku. Namiesto nezmeniteľnej 
soboty 7. dňa (porovnaj 2.Mojž.20,8-11; 31,13.16.17; 
Ez.20,12; Iz.56,2.3.6.7; Žalm.89,35; Žid.4,1-11; 
Jak.2,10), ktorú svätili Pán Ježiš Kristus a apoštolovia 
(Luk.4,16; Mat.24,20; Sk.ap.13,42; 16,13; 17,2; 18,4; 
Žid.4,10.11) bol ustanovený prvý deň v týždni - deň 
Slnka (sonntag) pohanský deň, ktorý Boh nikdy nepri-
kázal ako deň uctievania, ba čo viac, varoval svoj ľud 
pred jeho prijatím (Zjav.14,9-11; 16,2; 19,20; porovnaj 
s Ez.8,16-18).

5. ”A boli jej dané ústa, ktoré hovorili veľké veci 
a rúhania... A otvorila svoje ústa rúhať sa proti Bohu, 
rúhať sa jeho menu a jeho stánu i tým, ktorí prebývajú 
na nebi” (Zjav.13,5.6; porovnaj s Dan.7,8.25; 8,25; 
2.Tes.2,3.4.). Ako opisuje Biblia pojem “rúhanie”? Pri 
jednom úklade na Ježiša Krista mu bolo vytýkané rúhanie: 
“...Za dobrý skutok ťa nekameňujeme, ale za rúhanie sa a 
preto, že ty človek robíš sa Bohom” (Jan.10,33). O rúhaní 
čítame ďalej v Luk.5,21: “A kto je tento, ktorý hovorí také 
rúhania? Kto môže odpúšťať hriechy okrem samotného 
Boha?” Obidva prípady sú prejavom pápežstva (“My 
zastávame miesto všemohúceho Boha tu na zemi”, 
Encyklika pápeža Lva XIII. z 20.6.1894). Pápeža často 
oslovujú “Svätý otec” napriek tomu, že Pán Ježiš toto 
oslovenie pre človeka zakázal (Mat.23,9), pretože také 
oslovenie prislúcha iba Otcovi na nebesiach (Jan.17,11).

6.V Dan.7,25; 12,7. a v Zjav.12,14. je dokonca predpo-
vedaný čas trvania pápežskej nadvlády na tri a pol časov 
a v Zjav.11,2; 13,5. na 42 mesiacov a v Zjav.11,3; 12,6. 
na 1260 dní.

Biblická miera pre prorocké časové údaje: 1 deň sa ro-
vná 1 rok (Ez.4,6. a 4.Mojž.14,34.) jasne ukazuje, že sa 
v týchto časových údajoch jedná o rovnaký časový 
úsek 1260 skutočných rokov. Pod slovom čas sa vo 
vtedajšej dobe rozumel jeden rok. Za slnečný rok sa 
považovalo 360 dní a mesiac sa skladal z 30 dní (porovnaj  
s 1.Mojž.7,11.24; 8,4.). Na základe toho vyplýva, že ak 
„tri a pol času” (rokov) vynásobíme 12 mesiacmi dostane-
me 42 mesiacov a tieto vynásobíme 30 dňami dostaneme 
1260 dní, t.j. 1260 rokov v skutočnosti.
Tento predpovedaný časový úsek sa skutočne naplnil  
v dejinách pápežstva. Porážka Východných Gótov v r. 
538 po Kr. (posledný roh), ktorí sa bránili pápežskej 
nadvláde, sa všeobecne považuje za začiatok absolútnej 
pápežskej vlády. Keď k roku 538 pripočítame 1260 rokov, 
dostaneme rok 1798 po Kr. Presne v tomto roku, v čase 
francúzskej revolúcie bol zajatý pápež Pius VI. francúzs-
kym generálom Berthierom. Pápež Pius VI. neskôr zomrel 
v tomto zajatí. Tým sa splnila predpoveď (proroctvo) 
zo Zjav.13,10: “Ak vedie niekto do zajatia, pôjde do 
zajatia,...”. Nikdy viac nemalo pápežstvo tak zreteľnú 
absolútnu moc a nadvládu ako počas tej doby. Bola prijatá 
demokratická ústava a Rím bol vyhlásený za republiku. 
Tým bola zlomená politická moc pápeža, presne tak, ako 
to bolo predpovedané v proroctve, po 1260 rokoch.
V Zjavení 13,1-10 sú v krátkosti opísané dejiny pápežskej 
moci, ktoré nasledovali po vláde Rímskej Svetovej ríše 
ako aj to, že po 1260 rokoch absolútnej vlády sa skončí 
toto obdobie smrteľnou ranou.

Po vystúpení na nebesia je Ježiš Kristus 
jediným pravým veľkňazom v nebeskej 
svätyni: “...svätoslužobník svätyne a 
pravého stánu, ktorý postavil Pán a nie 
človek” (porovnaj Žid.8,1.2). Svojou 
službou nám tu Pán Ježiš ako náš zástupca, 
sprostredkováva svojou preliatou krvou 
cestu k trónu milosti Nebeského Otca 
(Jan.14,6.13.14; Rím.8,34), ku ktorému 
môžeme v každom čase pristupovať bez 
sprostredkovania človeka, jedine vo viere a dôvere v zmieru-
júcu krv Kristovu, prostredníctvom modlitby (Žid.4,14-5,10; 
7,25; Mat.6,6-15). Učenie o dodatočnom zástupcovi človeka 
alebo “zomretými svätými”, znamená podla Zjav.13,6 
“rúhanie šelmy” proti Bohu a proti jeho “stánu (svätyni) 
zmierenia” v nebesiach (porovnaj s Dan.8,11-14; 12,11, 
kde sa táto skutočnosť opisuje ako “pustošiaca ohavnosť”).

ZNAMENIE ŠELMY
Nie je to vonkajšie znamenie, ktoré by musel človek prijať 
proti svojej vôli. Keby nebolo možné sa proti tomu postaviť, 

Božie varovania proti prijatiu tohto znamenia by 
boli zbytočné. Ktorí toto znamenie šelmy (zna-
menie autority, alebo príslušnosti) odmietajú, 
sú opisovaní ako:”...tí, ktorí zachovávajú pri-

kázania Božie a vieru Ježišovu” (Zjav.14,12). 
To sú tí, ktorí prijali znamenie Božie, pečať 
Božiu (Zjav.7,3.4; 14,1), zvíťazili nad zna-
mením šelmy (Zjav.15,2; porovnaj s Dan.3). 
Takže znamenie šelmy znamená porušenie 
Božieho prikázania (porovnaj s Jak.2,10), 

pretože Božia pečať, znamenie jeho zmluvy sa nachádza 
v desiatich Božích prikázaniach (pozri nižšie spomenuté).
Znamenie šelmy bude prijaté na čelo, alebo na ruku 
(Zjav.13,16; 14,19). Čelo symbolizuje myslenie (vieru, 
premýšlanie), ruka symbolizuje jednanie človeka (zacho-
vávanie, alebo porušovanie prikázaní). Na to poukazuje 
tiež 5.Mojž.11,8.18. (porovnaj s 5.Mojž.13,1-6), kde sa 
pojednáva o zachovávaní všetkých prikázaní.
Kto porozumie štvrtému prikázaniu (sobote), o ktorom 
Boh riekol, že je znamením jeho autority a zavrhne ho, 
a namiesto toho uctieva to, čo Rím zvolil za znamenie 
svojej nadvlády a moci, ten prijal znamenie spojenectva 
s Rímom - znamenie šelmy. Keď bude vyhlásený zákon 
o zachovávaní nedele, budú sa musieť ľudia rozhodnúť 
medzi poslušnosťou Božím prikázaniam alebo ľudským 
ustanoveniam a potom tí, ktorí zotrvajú vo svojom prestú-
pení, príjmu tým znamenie šelmy. Pre úprimných kresťanov, 
ktorí v nevedomosti zachovávali nedeľu píše Biblia: “Boh 
vtedy prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom, 
všetkým všade, aby činili pokánie” (Sk.ap.17,30).

PEČAT BOŽIA
Znamenie alebo pečať má v Biblii rovnaký význam 
(Rím.4,11).
Každá pečať musí obsahovať tri náležitosti:
1. Meno predstaviteľa - napr. Ivan Gašparovič
2. Oficialny titul, funkcia - napr. prezident
3. Územie jeho vlády - napr. Slovenská republika.

Pečať Božia, večné znamenie jeho moci, je spojená s jeho 
zákonom a obsiahnutá v štvrtom prikázaní (2.Mojž.20,8-
11): “Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. Šesť dní 
budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. 
Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvo-
jho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani 
ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha 
ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj 
pohostín, ktorý je v tvojich bránach. 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” 
(porovnaj s 2.Mojž.31,13.17.18). 
Aj keď pred Bohom majú všetky prikázania rovnaký 
význam (Jak.2,10), iba vo štvrtom prikázaní sa nachádza 
charakteristika Božej pečate:
1.Meno vládcu - “Tvoj Pán, tvoj Boh”
2.Titul - “Stvoriteľ nebies a zeme”
3.Územie jeho vlády - “Nebo, zem, moria a všetko čo, 
je v nich”.
Biblia o sobote hovorí ako o večnom znamení Boha: 
“Avšak moje soboty budete ostríhať, lebo je to (večným) 
znamením medzi mnou a medzi vami po vašich pokole-
niach, aby sa vedelo, že ja som Hospodin, ktorý vás posvä-
cujem” (2.Mojž.31,13; porovnaj 16-17.verš; Ez.20,12.20).

 

                                                                                                          Symboly:                                  Význam:
  1. Prichádza zo zeme                  1. Vzniká z novej, málo
  (Zjav.13,11).                                osídlenej zeme.
  2. Prichádza v dobe pádu            2. Stáva sa národom, keď        
  šelmy z mora (1798 po Kr.;        bolo vyvrátené pápežstvo
  Zjav.13,1.3.10.).                          (1763-1800).
  3. Má dva rohy podobné             3. Dve kresťanské zásady jej
  Baránkovým (Zjav.13,11).          dávajú moc (občianska a
                                                      náboženská sloboda). 
  4. Nemá žiadnu korunu na          4. Žiadna monarchia, ale
  rohoch (Zjav.13,11).                   republika.   
  5. Vykonáva všetku moc             5. Stane sa najsilnejšou
  prvej šelmy (Zjav.13,12).            svetovou mocnosťou.

koncile v Laodicei v roku 364 preniesla sviatosť soboty 
na nedeľu.” (P. Geiermann, ”The Convert´s Catechism 
of Catholic Doctrine”, dielo, ktoré 25.1.1910 obdržalo 
„apoštolské požehnanie“ od pápeža Pia X.)
“Siedmy deň - sobotu svätil Kristus, apoštolovia  
a prví kresťania až kým nebol zrušený Laodiceiským 
koncilom. Najprv koncil zaviedol “deň Pána” a na 
základe (anathema!) kliatby cirkvi zrušil svätenie 
siedmeho dňa - soboty.“ (William Prynne, svetoznámý 
anglický teológ, citované z diela: “Dissertation on 
Lord´s Day”, str.32)
“Sobota, najznámejší deň v Zákone sa zmenil na deň 
Pána. Toto a k tomu podobné sa nestalo na podnet kázaní 
Krista (lebo on vraví: neprišiel zrušiť zákon, ale naopak 
naplniť), ale autoritou cirkvi bola uskutočnená zme-
na.” (Arcibiskup z Reggia, kázanie z 18.1.1562 - Mansi 
XXIII., str.526)
“Svätá katolícka cirkev preniesla deň odpočinku zo 
soboty na nedeľu, prvý deň v týždni ... Ktorej cirkvi je 
poslušný celý civilizovaný svet? Protestanti...držia vo 
veľkej úcte Bibliu, no napriek tomu uznávajú svätenie 
nedele, moc katolíckej cirkvi. Biblia píše: “Pamätaj na 
deň soboty, aby si ho svätil”, ale katolícka cirkev hovorí: 
“Nemaj za svätý siedmy deň v týždni!” a celý svet sa jej 
podriaďuje.“ (Páter Enright, 15.12.1889).
„Otázka: Čím môžeš dokázať, že katolícka cirkev má 
právomoc ustanoviť sviatky? Odpoveď: Práve tým, že 
preniesla sobotu na nedeľu, čo aj protes-tanti uznávajú; 
toto je zjavné protirečenie, pretože prísne svätia nedeľu, 
no väčšinu ďalších sviatkov, ktoré sú ustanovené tou 
istou cirkvou, t.j. katolíckou, znesväcujú.” (H. Tuberville 
“Abridgement of Christian Doctrine”, Donay-Kolleg, 
1649, str.58)
„Katolícka cirkev prehlasuje jednoznačne, že túto 
zmena [zo soboty na nedeľu] uskutočnila ... Tento akt 
je znamením jej cirkevnej autority v náboženských 
záležitostiach.“ (H.F. Thomas, kancelár kardinál Gib-
bons, 2.10.1895)
“Svätenie nedele bolo vždy ľudské ustanovenie” (Nean-
deove cirkevné dejiny; prvý diel, str.399).

9. V Zjav.13,18 nájdeme ďalšie poznávacie zname-
nie - číslo šelmy: “Tu je múdrosť. Kto má um, nech 
spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je 
šeststošestdesiatšesť.”
Jeden z titulov pápeža je “Vicarius filii dei”, čo 
v preklade znamená “Zástupca Syna Božieho”. Na 
základe jednej prieskumnej akcie u čitateľov, odpovedal 
katolický časopis “Our Sunday Visitor” z 18.4.1915 
takto: “Na pápežskej mitre (správnejšie: Tiare) sú 
napísané písmená: ‚Vicarius filii dei‘.“ Už toto po-

menovanie (je rúhanie sa proti Bohu, pretože zabúda 
na skutočného zástupcu syna Božieho, Ducha Svätého 
(Jan.16,12-15; 14,26; Rímanom 8,26)) a povyšuje sa 
nad neho. Toto pomenovanie je pomenovanie šelmy 
(Zjav.13,17). Podľa údajov vo verši 17 a 18 vyplýva, 
že číslo jej mena je 666. Na základe toho, že v latinčine 
sú písmená zároveň čísla, stačí ich spočítať. Toto 
je proroctvo, ktoré označuje Antikrista (porovnaj 
s 2.Tesal.2,3-12; 1.Janov 4,3; 2.Janov 7; Rímanom 
8,3). Grécke slovo “Antikrist” označuje toho, kto sa 
stavia na miesto “pomazaného” (“anti” znamená: 
“namiesto”, alebo “proti” a “crio” znamená: 
“pomazať”). (Konkordantes NT - Konkordačný Nový 
Zákon, str.371)
Inými slovami, „antikrist“ je predstieraný zástupca Syna 
Božieho – je to presne to, na čo si robí nároky pápež! Keby 
sa mal pápež predstaviť v zmysle Nového Zákona, ma by 
povedať: “Ja som ten Anti-krist!”

Pán Ježiš povedal: “Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť 
zákon, alebo prorokov, neprišiel som zrušiť, ale naplniť. 
Lebo amen vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a 
zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie 
zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane.” (Mat.5,17.18).
Istý človek prišiel raz k Pánovi Ježišovi a takto sa opýtal: 
“Dobrý Učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal večný 
život?” Ježiš odpovedal: “... ak chceš vojsť do života, za-
chovaj prikázania... Nezabiješ, nezcudzoložíš, neukradneš, 
nepovieš falošného svedectva...” (Mat.19,16-19).
Siedmy deň - sobota je dôležitou súčasťou zákona 
Božieho, týždenná pamiatka - spomienka na Krista, 
nášho Stvoriteľa a Spasiteľa.
“Na počiatku bolo Slovo a to slovo bolo u Boha a to 
Slovo bol Bôh. Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. 
Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ani 
jedno z toho, čo povstalo. A on, to Slovo sa stalo telom  
a stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu 
jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy” 
(Jan.1,1-3.14).
Tak isto pri vstupe izraelského národa do zasľúbenej 
zeme Kanaán zachovávanie soboty bolo spomienkou na 
prisľúbený odpočinok pri vstupe do nebeského Kanaánu 
(2.Pet.3,13; Žid.11,10.39.40; Zjav.21,2). To sa stane pri 
druhom príchode Pána Ježiša Krista (Žid.3,10-19; 4,1-
11; porovnaj s 5.Mojž.4,1.2; 1.Kor.10,11-13), po 6000 
ročnom putovaní človeka v “púšti ľudských dejín”, 
počínajúc pádom človeka do hriechu v raji.
Keď spočítame v Biblii časové úseky o dĺžke života jed-
notlivých generácií, začínajúc Adamom, tak zistíme, že do 
časov Krista uplynulo 4000 rokov (pozri K. Thienemanns: 
Atlas svetových dejín,1990; nakladateľstvo Stuttgart-
Viedeň). Z toho, ale aj z ďalších proroctiev vyplýva, že 
sme na konci určených svetových dejín. Šieste tisícročie 
sa skončilo. O druhom príchode Pána Ježiša Krista sa v 
Biblii píše: “...jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc 
rokov je ako jeden deň” (2.Pet.3,8).
Poznávate teraz: “...že je blízko, predo dvermi”? (Mat.24,33). 
Boží ľud je nazývaný v Novom Zákone duchovným 
Izraelom, ktorý vierou v Ježiša Krista dosiahne duchovné 
obrezanie srdca (porovnaj s Kol.2,11.12; Rím.2,28.29; 
Gal.3,6-9.28.29; 5,6; 6,15; Rím.11,25; 1.Pet.2,9.10). Nová 
zmluva s Kristom vytvára cez jeho stvoriteľskú moc nové 
stvorenie v každom človeku. Túto skutočnosť predpovedal 
už prorok Jeremiáš: “Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že 
učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú 
zmluvu. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Iz-
raelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin: dám svoj zákon 
do ich vnútorností a napíšem ho na ich srdce a budem im 
Bohom a oni mi budú ľudom” (Jer.31,31-33). 
A preto ľud Boží vždy bude dôsledne uctievať Božie 
prikázania: “A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať 
s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania 
Božie a majú svedectvo Ježiša Krista” Zjav.12,17 (žena 
v proroctve symbolizuje cirkev, naproti tomu smilnica 
predstavuje odpadlú cirkev - porovnaj s 2.Kor.11,2; 
Ez.16; Zjav.17; 18).

Takže teraz vieme, čo znamená posolstvo troch anjelov 
v Zjavení sv. Jána v 14. kapitole: 

1. Hovorí nám, že sa teraz v nebesiach koná súd (t.j. 
rozhodnutie o našom večnom živote; verš 6.7.).

2. Taktiež nám hovorí, že aj protestantiz-
mus už odpadol (verš 8.) a podľa Zjav.18,1-
5. sa stal “...bývaniskom démonov a žalárom 
každého ducha nečistého...” anjel sa obracia 
ku všetkým úprimným kresťanom (svojmu 
ľudu): “...Výjdite z neho môj ľud, aby ste sa 
nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali 
z jeho rán” (Zjav.18,4).

3. Boh s úprimnou láskou vyslovil milostivú výstrahu 
celému svetu: Všetci, ktorí budú uctievať pápeža alebo 
jeho ekumenický protestantský obraz a aj napriek poz-
naniu Božieho zákona sa podriadia nedeľnému zákonu, 
príjmu znamenie šelmy, utrpia večnú smrť (Zjav.14,9-11).

4. Verš 12. poukazuje na skupinu ľudí, ktorá neprijme 
znamenie šelmy. Zachovávajú všetky Božie prikázania 
(tiež sobotu, siedmy deň; porovnaj so Sk.ap.7,38) a majú 
vieru Ježišovu.

Môžeme obstáť na Božom súde?
Prvý anjel hovorí o Božom súde, ktorý sa koná na nebe-
siach pred druhým príchodom Ježiša Krista (porovnaj s 
Dan.7,9-12; 2.Kor.5,10). Pretože už pred jeho príchodom 
musí byť rozhodnuté, kto bude vzkriesený z mŕtvych k 
večnému životu a kto zo žijúcich vstúpi s ním do Neba 
k svojmu Všemohúcemu (1.Tes.4,15-17; Jan.5,27-29; 
Zjav.20,5.6). Okrem toho Biblia hovorí ešte o jednom 
súde, ktorý sa bude konať po druhom príchode Pána 
Ježiša Krista, počas 1000 rokov v nebesiach. Tohto súdu 
sa zúčastnia všetci veriaci ako prísediaci. Hovorí o rozsud-
ku nad všetkými mŕtvymi neveriacimi a padlými anjelmi 
(Dan.7,22; 1.Kor.6,2.3; Zjav.20,4). Výsledok súdu bude 
oznámený a vykonaný po uplynutí 1000 rokov, v čase 
vzkriesenia bezbožných (Jan.5,29; Zjav.20,7-15). Desať 

Božích prikázaní bude nezmeniteľným 
merítkom na Božom súde (Kaz.12,13.14; 
Zjav.11,18.19; Žalm.89,35; Mat.7,21) 
ako aj čistota a podobnosť v zmýšľaní 
aké mal  Pán Ježiš Kristus (Fil.2,5; 
Rím.15,5), o ktorom je napísané: 
“Činiť tvoju vôlu, môj Bože si želám 
a tvoj zákon je v mojich vnútornosti-

ach (v srdci)”, Žalm.40,9 (porovnaj s 
Jan.6,38; 4,34; Žalm.40,7-9; Žid.10,9; Luk.22,42). V 
modlitbe Pána sa síce modlíme “staň sa tvoja vôla”, no 
ako to vyzerá v skutočnosti s uskutočňovaním Božej vôle 
v našom živote? Biblia hovorí: “...Hriech je prestúpením 
zákona” (1.Jan.3,4) a “...odplatou za hriech je smrť...” 
(Rím.6,23). A keď sa ešte z úst prorokových dozvedáme: 
“Či voľakedy zmení černoch svoju kožu, alebo leopard 
svoje škvrny? Tak aj vy budete môcť robiť dobré, keď ste 
sa naučili robiť zlé?” (Jer.13,23; porovnaj s Rim.7,24) 
a keď pozorujeme náš život, tak musíme spoznať, že 
sami iba vlastnou silou nemôžeme uniknúť Božiemu 
súdu a tým aj večnej smrti. Pre všetkých ľudí, ktorí boli 
v otroctve satana má Boh pripravenú cestu záchrany. 
Táto cesta Božej lásky sa volá
“Pán Ježiš Kristus”: “Lebo tak miloval 
Boh svet, že svojho jednorodeného syna 
dal, aby nikto, kto verí v neho nezahynul 
ale mal večný život”, Jan.3,16. Golgota 
je pamätné miesto, kde bola prinesená 
nepochopiteľná obeť, ktorá bola nutná 
pre zmierenie našich priestupkov zákona 
Božieho. Preto nikdy nesmieme hriech 
považovať za niečo nevinné (Rím.6,15 a nasledujúce 
verše). Božia ponuka milosti nie je nejaká bezvýznamná 
ponuka, vyžaduje náš súhlas a s ňou celé sebaodovzdanie 
sa Bohu. Pán Ježiš povedal: “Ja som cesta i pravda i 
život; nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa” (Jan.14,6). 
Ježiš nám svojim životom ukázal cestu k Otcovi, cestu 
k večnému životu.



+

+7. V Zjav.13,3 je napísané: “A videl som jednu z jej 
hláv ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná rana bola 
uzdravená. A divila sa tomu celá zem idúc za šelmou”. 
Tým je zreteľne povedané, že táto moc bude existovať 
až do druhého príchodu Pána Ježiša Krista (porovnaj 
Dan.7,21.22.).

8. V dobe medzi touto smrteľnou ranou a znovunadobud-
nutím moci prichádza na scénu iná šelma: “A videl som 

inú šelmu, vystupujúcu zo zeme, ktorá 
mala dva rohy podobné Baránkovým, 

ale hovorila ako drak. A vykonáva 
všetku moc prvej šelmy pred ňou 
a pôsobí, aby sa zem aj tí, ktorí 

bývajú na nej klaňali prvej šelme, 
ktorej smrteľná rana bola uzdravená” 
(Zjav.13,11.12). 

Ktorá mocnosť (štát) je tu opisovaná?

Iba jediná veľmoc v dejinách sveta spĺňa všetkých päť 
prorockých znakov. Sú to Spojené štáty Severoamerické, 
ktoré sa v rokoch 1763-1800 zjednotili. V Zjav.13,11-18. 
pozorujeme, že vývoj tejto krajiny sa začína nevinne, ale 
na konci vekov sa z nej stane významná svetová veľmoc. 
Je predpovedané, že USA zriadia obraz (šelmy), a nútia 
všetkých ľudí uctievať, alebo sa klaňať šelme s uzdra-
venou ranou. Tento obraz predstavuje presnú kópiu 
systému pápežstva, ktoré vládlo počas obdobia 1260 
rokov. Vynucovanie uctievania jednoznačne poukazuje, 
že ide o nábožensko-politickú moc. 
V Dan.3,5.10.14.18.28. sa jasne poukazuje na to, že 
náboženské uctievanie ľudských obrazov, symbolov 
moci, sa rovná modloslužbe a je v rozpore s 2. Božím 
prikázaním (2.Mojž.20,4-6). Nedeľa predstavuje sym-
bol moci, znamenie pápežskej autority ustanovovať 
vlastné prikázanie (pozri ďalej vlastné vyjadrenia 
katolíckej cirkvi!). Proroctvo nám poukazuje na to, 
že USA zriadením „obrazu“ šelmy, budú nútiť ľudí k 
prijatiu „znamenia šelmy“ – k uctievaniu (sväteniu) 
nedele. Obraz šelmy nie je nič iné, ako odpadnutý 
protestantizmus v ekumenickom spojení cirkví, ktorý 
sa spojí so štátom, aby si vynucoval zachovávanie 
náboženských zákonov. Celý svet bude poslúchať 
toto nariadenie svätenia nedele (pozri “Prichádzajúca 
kríza”). Pápežstvo to priznáva a považuje za výsadu, 
že zmenilo desať Božích prikázaní. Táto otázka bude 
v budúcnosti rozhodujúca pri voľbe medzi životom a 
smrťou (Zjav.13,14.15), či poslúchať viacej Boha alebo 
ľudské nariadenia (Mal.3,18.19; Zjav.16,2).
Všimneme si to, čo je napísané o USA, že budú robiť 
veľké veci: “... robí veľké divy, takže aj ohňu dáva 
zostupovať  z neba na zem pred ľuďmi (Rozpamätajme 
sa na zhodenie atómovej bomby v r. 1945 na Hirošimu, 
na vzdušný vojnový útok v Iraku, niečo podobné aj 
v Juhoslávii, ale tiež aj na pribúdajúci falošný du-
chovný oheň charizmatického hnutia  - to všetko má 
svoj pôvod v USA.) ... a zvedie tých, ktorí bývajú na 
zemi pre divy (znamenia), ktoré sú jej dané urobiť 
pred šelmou (Mat.24,24.) a káže obyvateľom zeme, 
aby spravili obraz šelme, ktorá mala ranu od meča a 
ožila” (Zjav.13,13.14.). Pápežstvo doznáva vo svojich 
spisoch, že zmenilo prikázanie o svätení soboty a vidí 
v tom znamenie svojej náboženskej moci (porovnaj 
s Daniel 7,25.). “Nedeľa je katolíkmi zavedený sviatok 

a toto je možné len na katolíckom základe 
obhájiť... Vo Svätom Písme nemožno 
nájsť jediný verš, ktorý by schvaľoval 
zmenu uctievania posledného dňa 
v týždni na prvý deň v týždni.” (Ca-
tholic Press, Sidney, 25.8.1900).
“Svätíme nedeľu namiesto sobo-
ty, pretože katolícka cirkev na 
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4. Ďalej Biblia píše: “...a bude pomýšľať na to, že 
premení časy a zákon...” (Dan.7,25). Pápežský sy-
stém skutočne zmenil desať Božích prikázaní, pričom 

odstránil druhé prikázanie, 
ktoré zakazuje božské uc-
tievanie obrazov a sôch 
a štvrté prikázanie o svätení 
soboty (jediné prikázanie, 
ktoré sa týka “času”) zme-
nil a Boží deň odpočinku 
preložil zo siedmeho na prvý 
deň - na nedeľu (z nemčiny: 
sonntag - deň slnka), poro-

vnaj 2.Tes.2,3.4; Žalm.94,20.
Zmenil “čas” pre uctievanie Boha. Namiesto toho usta-
novil falošný deň odpočinku. Namiesto nezmeniteľnej 
soboty 7. dňa (porovnaj 2.Mojž.20,8-11; 31,13.16.17; 
Ez.20,12; Iz.56,2.3.6.7; Žalm.89,35; Žid.4,1-11; 
Jak.2,10), ktorú svätili Pán Ježiš Kristus a apoštolovia 
(Luk.4,16; Mat.24,20; Sk.ap.13,42; 16,13; 17,2; 18,4; 
Žid.4,10.11) bol ustanovený prvý deň v týždni - deň 
Slnka (sonntag) pohanský deň, ktorý Boh nikdy nepri-
kázal ako deň uctievania, ba čo viac, varoval svoj ľud 
pred jeho prijatím (Zjav.14,9-11; 16,2; 19,20; porovnaj 
s Ez.8,16-18).

5. ”A boli jej dané ústa, ktoré hovorili veľké veci 
a rúhania... A otvorila svoje ústa rúhať sa proti Bohu, 
rúhať sa jeho menu a jeho stánu i tým, ktorí prebývajú 
na nebi” (Zjav.13,5.6; porovnaj s Dan.7,8.25; 8,25; 
2.Tes.2,3.4.). Ako opisuje Biblia pojem “rúhanie”? Pri 
jednom úklade na Ježiša Krista mu bolo vytýkané rúhanie: 
“...Za dobrý skutok ťa nekameňujeme, ale za rúhanie sa a 
preto, že ty človek robíš sa Bohom” (Jan.10,33). O rúhaní 
čítame ďalej v Luk.5,21: “A kto je tento, ktorý hovorí také 
rúhania? Kto môže odpúšťať hriechy okrem samotného 
Boha?” Obidva prípady sú prejavom pápežstva (“My 
zastávame miesto všemohúceho Boha tu na zemi”, 
Encyklika pápeža Lva XIII. z 20.6.1894). Pápeža často 
oslovujú “Svätý otec” napriek tomu, že Pán Ježiš toto 
oslovenie pre človeka zakázal (Mat.23,9), pretože také 
oslovenie prislúcha iba Otcovi na nebesiach (Jan.17,11).

6.V Dan.7,25; 12,7. a v Zjav.12,14. je dokonca predpo-
vedaný čas trvania pápežskej nadvlády na tri a pol časov 
a v Zjav.11,2; 13,5. na 42 mesiacov a v Zjav.11,3; 12,6. 
na 1260 dní.

Biblická miera pre prorocké časové údaje: 1 deň sa ro-
vná 1 rok (Ez.4,6. a 4.Mojž.14,34.) jasne ukazuje, že sa 
v týchto časových údajoch jedná o rovnaký časový 
úsek 1260 skutočných rokov. Pod slovom čas sa vo 
vtedajšej dobe rozumel jeden rok. Za slnečný rok sa 
považovalo 360 dní a mesiac sa skladal z 30 dní (porovnaj  
s 1.Mojž.7,11.24; 8,4.). Na základe toho vyplýva, že ak 
„tri a pol času” (rokov) vynásobíme 12 mesiacmi dostane-
me 42 mesiacov a tieto vynásobíme 30 dňami dostaneme 
1260 dní, t.j. 1260 rokov v skutočnosti.
Tento predpovedaný časový úsek sa skutočne naplnil  
v dejinách pápežstva. Porážka Východných Gótov v r. 
538 po Kr. (posledný roh), ktorí sa bránili pápežskej 
nadvláde, sa všeobecne považuje za začiatok absolútnej 
pápežskej vlády. Keď k roku 538 pripočítame 1260 rokov, 
dostaneme rok 1798 po Kr. Presne v tomto roku, v čase 
francúzskej revolúcie bol zajatý pápež Pius VI. francúzs-
kym generálom Berthierom. Pápež Pius VI. neskôr zomrel 
v tomto zajatí. Tým sa splnila predpoveď (proroctvo) 
zo Zjav.13,10: “Ak vedie niekto do zajatia, pôjde do 
zajatia,...”. Nikdy viac nemalo pápežstvo tak zreteľnú 
absolútnu moc a nadvládu ako počas tej doby. Bola prijatá 
demokratická ústava a Rím bol vyhlásený za republiku. 
Tým bola zlomená politická moc pápeža, presne tak, ako 
to bolo predpovedané v proroctve, po 1260 rokoch.
V Zjavení 13,1-10 sú v krátkosti opísané dejiny pápežskej 
moci, ktoré nasledovali po vláde Rímskej Svetovej ríše 
ako aj to, že po 1260 rokoch absolútnej vlády sa skončí 
toto obdobie smrteľnou ranou.

Po vystúpení na nebesia je Ježiš Kristus 
jediným pravým veľkňazom v nebeskej 
svätyni: “...svätoslužobník svätyne a 
pravého stánu, ktorý postavil Pán a nie 
človek” (porovnaj Žid.8,1.2). Svojou 
službou nám tu Pán Ježiš ako náš zástupca, 
sprostredkováva svojou preliatou krvou 
cestu k trónu milosti Nebeského Otca 
(Jan.14,6.13.14; Rím.8,34), ku ktorému 
môžeme v každom čase pristupovať bez 
sprostredkovania človeka, jedine vo viere a dôvere v zmieru-
júcu krv Kristovu, prostredníctvom modlitby (Žid.4,14-5,10; 
7,25; Mat.6,6-15). Učenie o dodatočnom zástupcovi človeka 
alebo “zomretými svätými”, znamená podla Zjav.13,6 
“rúhanie šelmy” proti Bohu a proti jeho “stánu (svätyni) 
zmierenia” v nebesiach (porovnaj s Dan.8,11-14; 12,11, 
kde sa táto skutočnosť opisuje ako “pustošiaca ohavnosť”).

ZNAMENIE ŠELMY
Nie je to vonkajšie znamenie, ktoré by musel človek prijať 
proti svojej vôli. Keby nebolo možné sa proti tomu postaviť, 

Božie varovania proti prijatiu tohto znamenia by 
boli zbytočné. Ktorí toto znamenie šelmy (zna-
menie autority, alebo príslušnosti) odmietajú, 
sú opisovaní ako:”...tí, ktorí zachovávajú pri-

kázania Božie a vieru Ježišovu” (Zjav.14,12). 
To sú tí, ktorí prijali znamenie Božie, pečať 
Božiu (Zjav.7,3.4; 14,1), zvíťazili nad zna-
mením šelmy (Zjav.15,2; porovnaj s Dan.3). 
Takže znamenie šelmy znamená porušenie 
Božieho prikázania (porovnaj s Jak.2,10), 

pretože Božia pečať, znamenie jeho zmluvy sa nachádza 
v desiatich Božích prikázaniach (pozri nižšie spomenuté).
Znamenie šelmy bude prijaté na čelo, alebo na ruku 
(Zjav.13,16; 14,19). Čelo symbolizuje myslenie (vieru, 
premýšlanie), ruka symbolizuje jednanie človeka (zacho-
vávanie, alebo porušovanie prikázaní). Na to poukazuje 
tiež 5.Mojž.11,8.18. (porovnaj s 5.Mojž.13,1-6), kde sa 
pojednáva o zachovávaní všetkých prikázaní.
Kto porozumie štvrtému prikázaniu (sobote), o ktorom 
Boh riekol, že je znamením jeho autority a zavrhne ho, 
a namiesto toho uctieva to, čo Rím zvolil za znamenie 
svojej nadvlády a moci, ten prijal znamenie spojenectva 
s Rímom - znamenie šelmy. Keď bude vyhlásený zákon 
o zachovávaní nedele, budú sa musieť ľudia rozhodnúť 
medzi poslušnosťou Božím prikázaniam alebo ľudským 
ustanoveniam a potom tí, ktorí zotrvajú vo svojom prestú-
pení, príjmu tým znamenie šelmy. Pre úprimných kresťanov, 
ktorí v nevedomosti zachovávali nedeľu píše Biblia: “Boh 
vtedy prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom, 
všetkým všade, aby činili pokánie” (Sk.ap.17,30).

PEČAT BOŽIA
Znamenie alebo pečať má v Biblii rovnaký význam 
(Rím.4,11).
Každá pečať musí obsahovať tri náležitosti:
1. Meno predstaviteľa - napr. Ivan Gašparovič
2. Oficialny titul, funkcia - napr. prezident
3. Územie jeho vlády - napr. Slovenská republika.

Pečať Božia, večné znamenie jeho moci, je spojená s jeho 
zákonom a obsiahnutá v štvrtom prikázaní (2.Mojž.20,8-
11): “Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. Šesť dní 
budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. 
Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvo-
jho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani 
ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha 
ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj 
pohostín, ktorý je v tvojich bránach. 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” 
(porovnaj s 2.Mojž.31,13.17.18). 
Aj keď pred Bohom majú všetky prikázania rovnaký 
význam (Jak.2,10), iba vo štvrtom prikázaní sa nachádza 
charakteristika Božej pečate:
1.Meno vládcu - “Tvoj Pán, tvoj Boh”
2.Titul - “Stvoriteľ nebies a zeme”
3.Územie jeho vlády - “Nebo, zem, moria a všetko čo, 
je v nich”.
Biblia o sobote hovorí ako o večnom znamení Boha: 
“Avšak moje soboty budete ostríhať, lebo je to (večným) 
znamením medzi mnou a medzi vami po vašich pokole-
niach, aby sa vedelo, že ja som Hospodin, ktorý vás posvä-
cujem” (2.Mojž.31,13; porovnaj 16-17.verš; Ez.20,12.20).

 

                                                                                                          Symboly:                                  Význam:
  1. Prichádza zo zeme                  1. Vzniká z novej, málo
  (Zjav.13,11).                                osídlenej zeme.
  2. Prichádza v dobe pádu            2. Stáva sa národom, keď        
  šelmy z mora (1798 po Kr.;        bolo vyvrátené pápežstvo
  Zjav.13,1.3.10.).                          (1763-1800).
  3. Má dva rohy podobné             3. Dve kresťanské zásady jej
  Baránkovým (Zjav.13,11).          dávajú moc (občianska a
                                                      náboženská sloboda). 
  4. Nemá žiadnu korunu na          4. Žiadna monarchia, ale
  rohoch (Zjav.13,11).                   republika.   
  5. Vykonáva všetku moc             5. Stane sa najsilnejšou
  prvej šelmy (Zjav.13,12).            svetovou mocnosťou.

koncile v Laodicei v roku 364 preniesla sviatosť soboty 
na nedeľu.” (P. Geiermann, ”The Convert´s Catechism 
of Catholic Doctrine”, dielo, ktoré 25.1.1910 obdržalo 
„apoštolské požehnanie“ od pápeža Pia X.)
“Siedmy deň - sobotu svätil Kristus, apoštolovia  
a prví kresťania až kým nebol zrušený Laodiceiským 
koncilom. Najprv koncil zaviedol “deň Pána” a na 
základe (anathema!) kliatby cirkvi zrušil svätenie 
siedmeho dňa - soboty.“ (William Prynne, svetoznámý 
anglický teológ, citované z diela: “Dissertation on 
Lord´s Day”, str.32)
“Sobota, najznámejší deň v Zákone sa zmenil na deň 
Pána. Toto a k tomu podobné sa nestalo na podnet kázaní 
Krista (lebo on vraví: neprišiel zrušiť zákon, ale naopak 
naplniť), ale autoritou cirkvi bola uskutočnená zme-
na.” (Arcibiskup z Reggia, kázanie z 18.1.1562 - Mansi 
XXIII., str.526)
“Svätá katolícka cirkev preniesla deň odpočinku zo 
soboty na nedeľu, prvý deň v týždni ... Ktorej cirkvi je 
poslušný celý civilizovaný svet? Protestanti...držia vo 
veľkej úcte Bibliu, no napriek tomu uznávajú svätenie 
nedele, moc katolíckej cirkvi. Biblia píše: “Pamätaj na 
deň soboty, aby si ho svätil”, ale katolícka cirkev hovorí: 
“Nemaj za svätý siedmy deň v týždni!” a celý svet sa jej 
podriaďuje.“ (Páter Enright, 15.12.1889).
„Otázka: Čím môžeš dokázať, že katolícka cirkev má 
právomoc ustanoviť sviatky? Odpoveď: Práve tým, že 
preniesla sobotu na nedeľu, čo aj protes-tanti uznávajú; 
toto je zjavné protirečenie, pretože prísne svätia nedeľu, 
no väčšinu ďalších sviatkov, ktoré sú ustanovené tou 
istou cirkvou, t.j. katolíckou, znesväcujú.” (H. Tuberville 
“Abridgement of Christian Doctrine”, Donay-Kolleg, 
1649, str.58)
„Katolícka cirkev prehlasuje jednoznačne, že túto 
zmena [zo soboty na nedeľu] uskutočnila ... Tento akt 
je znamením jej cirkevnej autority v náboženských 
záležitostiach.“ (H.F. Thomas, kancelár kardinál Gib-
bons, 2.10.1895)
“Svätenie nedele bolo vždy ľudské ustanovenie” (Nean-
deove cirkevné dejiny; prvý diel, str.399).

9. V Zjav.13,18 nájdeme ďalšie poznávacie zname-
nie - číslo šelmy: “Tu je múdrosť. Kto má um, nech 
spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je 
šeststošestdesiatšesť.”
Jeden z titulov pápeža je “Vicarius filii dei”, čo 
v preklade znamená “Zástupca Syna Božieho”. Na 
základe jednej prieskumnej akcie u čitateľov, odpovedal 
katolický časopis “Our Sunday Visitor” z 18.4.1915 
takto: “Na pápežskej mitre (správnejšie: Tiare) sú 
napísané písmená: ‚Vicarius filii dei‘.“ Už toto po-

menovanie (je rúhanie sa proti Bohu, pretože zabúda 
na skutočného zástupcu syna Božieho, Ducha Svätého 
(Jan.16,12-15; 14,26; Rímanom 8,26)) a povyšuje sa 
nad neho. Toto pomenovanie je pomenovanie šelmy 
(Zjav.13,17). Podľa údajov vo verši 17 a 18 vyplýva, 
že číslo jej mena je 666. Na základe toho, že v latinčine 
sú písmená zároveň čísla, stačí ich spočítať. Toto 
je proroctvo, ktoré označuje Antikrista (porovnaj 
s 2.Tesal.2,3-12; 1.Janov 4,3; 2.Janov 7; Rímanom 
8,3). Grécke slovo “Antikrist” označuje toho, kto sa 
stavia na miesto “pomazaného” (“anti” znamená: 
“namiesto”, alebo “proti” a “crio” znamená: 
“pomazať”). (Konkordantes NT - Konkordačný Nový 
Zákon, str.371)
Inými slovami, „antikrist“ je predstieraný zástupca Syna 
Božieho – je to presne to, na čo si robí nároky pápež! Keby 
sa mal pápež predstaviť v zmysle Nového Zákona, ma by 
povedať: “Ja som ten Anti-krist!”

Pán Ježiš povedal: “Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť 
zákon, alebo prorokov, neprišiel som zrušiť, ale naplniť. 
Lebo amen vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a 
zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie 
zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane.” (Mat.5,17.18).
Istý človek prišiel raz k Pánovi Ježišovi a takto sa opýtal: 
“Dobrý Učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal večný 
život?” Ježiš odpovedal: “... ak chceš vojsť do života, za-
chovaj prikázania... Nezabiješ, nezcudzoložíš, neukradneš, 
nepovieš falošného svedectva...” (Mat.19,16-19).
Siedmy deň - sobota je dôležitou súčasťou zákona 
Božieho, týždenná pamiatka - spomienka na Krista, 
nášho Stvoriteľa a Spasiteľa.
“Na počiatku bolo Slovo a to slovo bolo u Boha a to 
Slovo bol Bôh. Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. 
Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ani 
jedno z toho, čo povstalo. A on, to Slovo sa stalo telom  
a stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu 
jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy” 
(Jan.1,1-3.14).
Tak isto pri vstupe izraelského národa do zasľúbenej 
zeme Kanaán zachovávanie soboty bolo spomienkou na 
prisľúbený odpočinok pri vstupe do nebeského Kanaánu 
(2.Pet.3,13; Žid.11,10.39.40; Zjav.21,2). To sa stane pri 
druhom príchode Pána Ježiša Krista (Žid.3,10-19; 4,1-
11; porovnaj s 5.Mojž.4,1.2; 1.Kor.10,11-13), po 6000 
ročnom putovaní človeka v “púšti ľudských dejín”, 
počínajúc pádom človeka do hriechu v raji.
Keď spočítame v Biblii časové úseky o dĺžke života jed-
notlivých generácií, začínajúc Adamom, tak zistíme, že do 
časov Krista uplynulo 4000 rokov (pozri K. Thienemanns: 
Atlas svetových dejín,1990; nakladateľstvo Stuttgart-
Viedeň). Z toho, ale aj z ďalších proroctiev vyplýva, že 
sme na konci určených svetových dejín. Šieste tisícročie 
sa skončilo. O druhom príchode Pána Ježiša Krista sa v 
Biblii píše: “...jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc 
rokov je ako jeden deň” (2.Pet.3,8).
Poznávate teraz: “...že je blízko, predo dvermi”? (Mat.24,33). 
Boží ľud je nazývaný v Novom Zákone duchovným 
Izraelom, ktorý vierou v Ježiša Krista dosiahne duchovné 
obrezanie srdca (porovnaj s Kol.2,11.12; Rím.2,28.29; 
Gal.3,6-9.28.29; 5,6; 6,15; Rím.11,25; 1.Pet.2,9.10). Nová 
zmluva s Kristom vytvára cez jeho stvoriteľskú moc nové 
stvorenie v každom človeku. Túto skutočnosť predpovedal 
už prorok Jeremiáš: “Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že 
učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú 
zmluvu. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Iz-
raelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin: dám svoj zákon 
do ich vnútorností a napíšem ho na ich srdce a budem im 
Bohom a oni mi budú ľudom” (Jer.31,31-33). 
A preto ľud Boží vždy bude dôsledne uctievať Božie 
prikázania: “A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať 
s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania 
Božie a majú svedectvo Ježiša Krista” Zjav.12,17 (žena 
v proroctve symbolizuje cirkev, naproti tomu smilnica 
predstavuje odpadlú cirkev - porovnaj s 2.Kor.11,2; 
Ez.16; Zjav.17; 18).

Takže teraz vieme, čo znamená posolstvo troch anjelov 
v Zjavení sv. Jána v 14. kapitole: 

1. Hovorí nám, že sa teraz v nebesiach koná súd (t.j. 
rozhodnutie o našom večnom živote; verš 6.7.).

2. Taktiež nám hovorí, že aj protestantiz-
mus už odpadol (verš 8.) a podľa Zjav.18,1-
5. sa stal “...bývaniskom démonov a žalárom 
každého ducha nečistého...” anjel sa obracia 
ku všetkým úprimným kresťanom (svojmu 
ľudu): “...Výjdite z neho môj ľud, aby ste sa 
nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali 
z jeho rán” (Zjav.18,4).

3. Boh s úprimnou láskou vyslovil milostivú výstrahu 
celému svetu: Všetci, ktorí budú uctievať pápeža alebo 
jeho ekumenický protestantský obraz a aj napriek poz-
naniu Božieho zákona sa podriadia nedeľnému zákonu, 
príjmu znamenie šelmy, utrpia večnú smrť (Zjav.14,9-11).

4. Verš 12. poukazuje na skupinu ľudí, ktorá neprijme 
znamenie šelmy. Zachovávajú všetky Božie prikázania 
(tiež sobotu, siedmy deň; porovnaj so Sk.ap.7,38) a majú 
vieru Ježišovu.

Môžeme obstáť na Božom súde?
Prvý anjel hovorí o Božom súde, ktorý sa koná na nebe-
siach pred druhým príchodom Ježiša Krista (porovnaj s 
Dan.7,9-12; 2.Kor.5,10). Pretože už pred jeho príchodom 
musí byť rozhodnuté, kto bude vzkriesený z mŕtvych k 
večnému životu a kto zo žijúcich vstúpi s ním do Neba 
k svojmu Všemohúcemu (1.Tes.4,15-17; Jan.5,27-29; 
Zjav.20,5.6). Okrem toho Biblia hovorí ešte o jednom 
súde, ktorý sa bude konať po druhom príchode Pána 
Ježiša Krista, počas 1000 rokov v nebesiach. Tohto súdu 
sa zúčastnia všetci veriaci ako prísediaci. Hovorí o rozsud-
ku nad všetkými mŕtvymi neveriacimi a padlými anjelmi 
(Dan.7,22; 1.Kor.6,2.3; Zjav.20,4). Výsledok súdu bude 
oznámený a vykonaný po uplynutí 1000 rokov, v čase 
vzkriesenia bezbožných (Jan.5,29; Zjav.20,7-15). Desať 

Božích prikázaní bude nezmeniteľným 
merítkom na Božom súde (Kaz.12,13.14; 
Zjav.11,18.19; Žalm.89,35; Mat.7,21) 
ako aj čistota a podobnosť v zmýšľaní 
aké mal  Pán Ježiš Kristus (Fil.2,5; 
Rím.15,5), o ktorom je napísané: 
“Činiť tvoju vôlu, môj Bože si želám 
a tvoj zákon je v mojich vnútornosti-

ach (v srdci)”, Žalm.40,9 (porovnaj s 
Jan.6,38; 4,34; Žalm.40,7-9; Žid.10,9; Luk.22,42). V 
modlitbe Pána sa síce modlíme “staň sa tvoja vôla”, no 
ako to vyzerá v skutočnosti s uskutočňovaním Božej vôle 
v našom živote? Biblia hovorí: “...Hriech je prestúpením 
zákona” (1.Jan.3,4) a “...odplatou za hriech je smrť...” 
(Rím.6,23). A keď sa ešte z úst prorokových dozvedáme: 
“Či voľakedy zmení černoch svoju kožu, alebo leopard 
svoje škvrny? Tak aj vy budete môcť robiť dobré, keď ste 
sa naučili robiť zlé?” (Jer.13,23; porovnaj s Rim.7,24) 
a keď pozorujeme náš život, tak musíme spoznať, že 
sami iba vlastnou silou nemôžeme uniknúť Božiemu 
súdu a tým aj večnej smrti. Pre všetkých ľudí, ktorí boli 
v otroctve satana má Boh pripravenú cestu záchrany. 
Táto cesta Božej lásky sa volá
“Pán Ježiš Kristus”: “Lebo tak miloval 
Boh svet, že svojho jednorodeného syna 
dal, aby nikto, kto verí v neho nezahynul 
ale mal večný život”, Jan.3,16. Golgota 
je pamätné miesto, kde bola prinesená 
nepochopiteľná obeť, ktorá bola nutná 
pre zmierenie našich priestupkov zákona 
Božieho. Preto nikdy nesmieme hriech 
považovať za niečo nevinné (Rím.6,15 a nasledujúce 
verše). Božia ponuka milosti nie je nejaká bezvýznamná 
ponuka, vyžaduje náš súhlas a s ňou celé sebaodovzdanie 
sa Bohu. Pán Ježiš povedal: “Ja som cesta i pravda i 
život; nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa” (Jan.14,6). 
Ježiš nám svojim životom ukázal cestu k Otcovi, cestu 
k večnému životu.



+

+

Peržanov a po jeho smrti sa rozpadla na štyri časti (ríša 
diadochov) - predstavené štyrmi hlavami - t.j. Macedónia, 
Trácia, Sýria a Egypt.
ŠTVRTÁ ŠELMA
“Potom som videl v nočných videniach a hľa, 

i  š t v r t é  z v i e r a  v y s t ú p i l o ,  s t r a š n é    
a hrozné a veľmi silné, ktoré malo veľké 

železné zuby; žralo a krúšilo a ostatok 
šliapalo svojimi nohami a to bolo 
rozdielne od všetkých zvierat, ktoré 
sa boli zjavili pred ním a malo desať 
rohov” (Dan.7,7). Toto zviera má tiež 
svoju obdobu v Dan.2,33.40.41. Štvrtá 

svetová ríša bola Rímska ríša (168 pr.Kr.-476 po Kr.). 
Toto zviera bolo natoľko rozdielne od všetkých ostat-
ných, že prorok nebol schopný presnejšie ho opísať. 
„Desať rohov“ v Dan.7,24 znamená, že „desať kráľov 
povstane z tejto ríše“. Historickou skutočnostou je, že 
Rímska svetová ríša sa v roku 476 po Kr. rozpadla na 
desať královstiev, totiž desať germánskych kmeňov, z 
ktorých vznikli dnešné európske štáty. V Dan.7,7 sú 
tieto národy totožné s 10 prstami na nohách veľkého 
obrazu v Dan.2,42-44. Boli to nasledujúce národy: 1. 
Alemani (Nemecko), 2. Frankovia (Francúzsko), 3. 
Anglo-Sasi (Velká Británia), 4. Burgundi (Švajciarsko), 
5. Západní Góti (Španielsko), 6. Suevovia (Portugals-
ko), 7. Lombardi (Taliansko); 8. Heruli, 9. Vandali, 10. 
Východní Góti.
MALÝ  ROH
“Pozoroval som jeho rohy a hľa, 
iný malý roh vystúpil medzi nimi 
a tri z prvých rohov boli vyvrátené 
pred ním od koreňa a hľa, oči boli 
na tom rohu ako oči človeka a ústa, 
ktoré vraveli veľké veci” Dan.7,8.

Identifikácia malého rohu:
1.  Malý roh vyrastal “medzi”  tými 10 rohmi 
(kráľovstvami) a tri rohy z tých desiatich boli pri vzniku 
tejto moci vyvrátené (zničené).
2. V Dan.7,24 je predpovedané, že malý roh má vystúpiť 
po vzniku 10 rohov. 
Len jediná moc v dejinách zodpovedá tomuto opisu.  
V samotnom Ríme, v centre rozpadnutej svetovej ríše 
vzniklo po roku 476 po Kr. pápežstvo, vláda jedného 
človeka v katolicizme. V čase vzniku jeho moci boli tri 
germánske národy - Heruli, Vandali a Východní Góti 
“pred ním vyvrátené”. Výnosom východorímskeho 
cisára Justiniána (Codex Justinianus) sa stal rímsky 
biskup v roku 533 po Kr. hlavou všetkých kresťanských 
cirkví - pápežom. Keď sa proti tomuto výnosu vzoprel 
posledný z troch ariánskych národov (Východní Góti), 
bol v roku 538 po Kr. porazený východorímskym 
vojvodcom Belisarom a vyhnaný z Ríma. V tom istom 
roku sa ujal správy mesta pápež. Tým bolo spečatené 
a založené vládnuce politické postavenie pápežského 
Ríma. Bolo to prorocky predpovedané časové obdobie 
(pozri neskôr o tom).
3. V Dan.7,25 sa píše: “...a unaví 
svätých Najvyšších... a budú vy-
daní do jeho ruky”, znamená to 
prenasledovanie kresťanov. Nikto 
zo znalcov dejín nepoprie, že sa 
toto nesplnilo. Strašné prenasledo-
vania v stredoveku (procesy proti 
kacírom, ich upaľovanie, križiacké 
výpravy proti Husitom, inkvizícia) 
sú známou temnou kapitolou v 
dejinách ľudstva.

Pán Ježiš nezomrel pre svoje hriechy, pretože je napí-
sané: “Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás 
hriechom, aby sme boli spravodlivosťou Božou v ňom” 
(2.Kor.5,21; porovnaj s 1.Jan.3,5; Jan.8,46). Pre nás to 
ale znamená, že naše neprávosti ľutujeme, priznávame ich 
a odvrátime sa od hriechu (od prestupovania Božieho zá-
kona) a verne nasledujeme Pána Ježiša Krista (Prísl.28,13; 
1.Jan.1,6-10; 2,4; 3,3-10; 1.Pet.2,21; Mat.10,34-39).
Viera a pokánie sú darom Božím pre toho, kto úprim-
ne hľadá pravdu a spravodlivosť. Keď dáme k tomu 
príležitosť, Boh prebúdza v nás tieto dary prostredníct-

vom Ducha Svätého. Viera prichádza na 
základe počúvania Slova Božieho a jeho 

študovania (Rím.10,17). Pán Ježiš 
povedal: “Veď spytujte písma lebo vy 
sa domnievate, že máte v nich večný 
život a oni sú to, ktoré svedčia o mne” 

(Jan.5,39; porovnaj s Luk.24,25-27; 
Jan.2,22; Rím.16,26; Sk.ap.17,11.12).
Štúdium predivne splnených Božích predpovedí (mnoho 
storočí dopredu oznámený vývoj svetových dejín a druhý 
príchod Pána Ježiša Krista) nás presvedčí o vierohodnosti 
Božieho plánu vykúpenia ľudstva prostredníctvom Krista 
a vytvorí istý základ viery pre prichádzajúce udalosti 
(2.Pet.1,19-21). Pri úprimnom študovaní Svätého písma 
je nám zasľúbený neviditeľný Božský učitel: “Ale Tešiteľ, 
Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás 
naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám 
povedal... uvedie vás do každej pravdy... Tvoje slovo je 
pravda” (Jan.14,26; 16,13; 17,17). Tí, ktorí odmietnu 
Božiu ponuku milosti a slová pravdy nechcú počuť, 
nečítajú Písmo Sväté, neobdržia žiadnu silu od Boha  
a tak budú patriť k tým, ktorí stratia večný život (Jer.6,17-
19; 9,12-15; Hoz.4,6).
“A ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí 
od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje, a bude 
mu daná” (Jak.1,5). Pán Ježiš nám hovorí: “Proste 
a bude vám dané... ak teda vy súc zlí, viete dávať svojim 
deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebe-
siach, dobré veci tým, ktorí ho prosia “ (Mat.7,7.11). Teda 
proste ako to robil Dávid: “Stvor mi čisté srdce, ó Bože 
a obnov priameho ducha v mojom vnútri” (Žalm.51,12; 
porovnaj so Žalm.139,23.24).
Kto úprimne verí a modlí sa prežije túto skúsenosť: 
“Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi” 
(Fil.4,13).
Iba vtedy, keď úprimne nasledujeme Krista a z celého 
srdca sa spoľahneme na neho, ako na nášho živého 
Záchrancu, Vykupiteľa, Spasiteľa, môžeme získať cha-
rakter podobný Jemu, čím sa pripravíme 
na Jeho druhý príchod: “Toto je zmluva, 
ktorú uzavriem s nimi po tých dňoch, 
hovorí Pán: Dám svoje zákony na 
ich srdcia a napíšem ich na ich mysle” 
(Žid.10,16; porovnaj s Jer.31,33).
Spomeňte si, ako poslušnosť ľudí v Rajskej záhra-
de bola skúšaná ovocím z jedného stromu (strom 

poznania dobrého a zlé-
ho - 1.Mojž.2,16.17). V 
posledných dňoch našej 
doby je opäť skúšaná 
poslušnosť ľudí v jednom 
zvláštnom prikázaní Boha 
(Jak.2,10). Vtedy prefí-

kaný had povedal: “Či naozaj riekol Boh?”
Aké boli katastrofálne následky ľudskej neposlušnosti!? 
(1.Mojž.3). Dnes opäť zasieva do srdca ľudí nepriateľ 
Boží pochybnosti o jednoznačnom prikázaní Boha: 
“Či naozaj to myslel Boh tak vážne so siedmym dňom 
odpočinku?”
Ak teda vieme, že nedeľa (deň slnka) nie je viac ako 
ľudské prikázanie, potom sú na mieste slová Kristove: 
“...Dobre o vás prorokoval Izaiáš, o pokrytcoch, ako je 
napísané: ...Tento ľud ma ctí rtami, ale ich srdce je ďaleko 
odo mňa. Lež nadarmo ma uctievajú, učiac učenia, ktoré 
sú nariadeniami ľudí. Lebo opustiac prikázanie Božie, 
držíte podanie ludí... opovrhujete prikázaním Božím, aby 
ste zachovali svoje podanie” (Mar.7,6-9).
Boh varuje svoj ľud aj prorokom Ezechielom: “A povedal 
som ich synom tam na púšti: Nechoďte v ustanoveniach 
[tradíciách] svojich otcov a ich súdy nezachovávajte ani sa 
nepoškvrňujte ich ukydanými bohmi. Ja som Hospodin váš 
Boh, choďte v mojich ustanoveniach a zachovávajte moje 
súdy a čiňte ich, a sväťte moje soboty a budú znamením 
medzi mnou a vami, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, 
váš Boh” (Ez.20,18-20; Jer.9,12.13).

Ľudské prikázania a tradície nás neoslobodzujú od 
kresťanskej zásady: “Viac treba poslúchať Boha ako 
ludí” (Sk.ap.5,29; 4,19).
Prečo sa rozhodnete, pre sobotu Hospodinovu, alebo 
pre nedeľu ustanovenú pápežom? (Jer.10,2; 1.Kr.18,21; 
1.Sam.15,22.23).
Duch Svätý nás vy-
zýva:  “Dnes ,  keby 
ste počuli jeho hlas, 
nezatvrdzujte svojich 
sŕdc! Lebo kto vošiel do 
jeho odpočinku, ten tiež 
odpočinul od svojich 
diel ako Boh od svo-
jich. Usilujme sa teda 
vojsť do toho (sobotného) 
odpočinku, aby nepadol 
niekto tým istým výstražným 
pr í k ladom nepos lu šnos t i” 
(Žid.4,7.10.11).
Spasení budú len tí, o ktorých hovorí Biblia: “Tu je 
trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí zachovávajú pri-kázania 

Božie a vieru Ježišovu” 
(Zjav.14,12).
Čoskoro prídu strašné 
rany a súdy na ľudí, 
ktorí príjmu zname-
nie,  meno a čís lo 
šelmy, alebo sa jej 
klaňajú, alebo jej ob-
razu (t.j., ktorí sa po-
drobia protibožskej, 

nábožensko politickej 
autorite), a tým sa po-

stavia proti zrozumiteľne 
zjavenej Božej vôli (Zjav.13,16-18; 14,9-11; 16,2; 18; 
19,19-21).
Toto posolstvo o súde možno v niektorých ľuďoch 
vzbudí strach a obavy, no cez to všetko je to posledné 
záchranné posolstvo milujúceho Boha, ktorý: “... nechce, 
aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli k pokániu” 
(2.Petrov 3,9).
Každý úprimný človek dôjde k poznaniu, že: “Bázeň 
Hospodinova je počiatkom známosti; múdrosťou a 
kázňou pohrdajú blázni” (Príslovia 1,7; porovnaj s 
Lukáš 12,4.5; a 2.Mojžišova 20,20). Strach vyplýva 
z hriechu (pozri 1.Mojžišova 3,10.11), ale keď prijme-
me odpustenie prostredníctvom Božej lásky v Ježišovi 
Kristovi prežijeme krásnu skúsenosť: “Bázne nieto v 
láske, ale dokonalá láska vyháňa bázeň, pretože bázeň 
má trápenie, a ten kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 
My milujeme jeho, pretože on prvý miloval nás” (1.Ja-
nov 4,18.19).
Pocit stratenia sa zmení na istotu zo záchrany a strach 
pred Bohom na úctu a lásku, beznádejnosť sa mení 
na cieľavedomosť a strach sa zmení na radostné 
očakávanie Božieho zasľúbenia. Táto Božia ponuka, 
možnosť pokánia a obrátenia sa, nemá večné trvanie! 
Využite čas k vážnemu preskúmaniu vlastného srdca, 
pretože čas milosti sa uzavrie ešte pred druhým prícho-
dom Ježiša Krista. Znamenia doby nám dokazujú, že 
dnes sa nachádzame v poslednej dobe dejín tohto 
sveta! 
“Ale príde deň Pánov ako 
zlodej v noci, v ktorý pominú 
nebesia s rachotom, a živly 
rozpálené ohňom sa rozp-
lynú a zem i diela, ktoré 
sú na nej zhoria. Preto mi-
lovaní, keď to očakávate, 
snažte sa, aby ste mu boli 
nájdení nepoškvrnení a 
bezvadní v pokoji” (2.Petrov 
3,10.14; porovnaj s Izaiáš 
55,6-9; Malachiáš 3,17-20).
“Suma všetkého toho, čo si tu 
čítal: Boj sa Boha a zachovaj 
jeho prikázania, lebo to 
je povinnosťou každého 
človeka, pretože Boh pri-
vedie každý skutok  na súd i 
každú vec skrytú, už či je do-
brá, či zlá” (Kazateľ 12,13.14).

BUDÚCNOSŤ BEZ ILÚZIÍ
V uplynulých rokoch bol svet svedkom pribúda-
júcich katastróf. Suchá, záplavy, ničiace uragány  
a zemetrasenia nasledovali jedno za druhým. Tisíce stratili 
život pri nehodách a hrozných katastrofách na zemi, mori 
a vo vzduchu. Milióny umierajú hladom. Mnohé národy 
sa ekonomicky zrútili a nie sú schopné splácať svoje 
dlhy. Vojny, národné povstania, explózia obyvatelstva a 
stále ničenie prírody naháňajú ľuďom strach pri pohľade 
do budúcnosti.
Mnohé z týchto udalostí sú zreteľne predpovedané 
vo Svätej Biblii (Matúš 24,4-31; Lukáš 21,25-28; 
Zjavenie 6,12-17; 16; 17; 18). Boh vždy varoval 
dopredu ľudí pred prichádzajúcimi udalosťami, 
ktoré sa potom aj splnili (Izaiáš 24,5-20; 46,9.10; 
Ámos 3,7; Zjav.1,1).

POUČENIA Z MINULOSTI
Boh oznámil Noemovi, že príde potopa, Abrahámovi a 
Lotovi zničenie Sodomy a Gomory a Mojžišovi potre-
stanie Egypťanov.
Tieto udalosti sú pre nás príkladmi a poučením, že všetky 
prorocké výstrahy v Biblii sa vždy úžasným spôsobom 
splnili a tiež, že sa v budúcnosti ešte splnia (1.Kor.10,6-
12; 2.Pet.2,5-9; Žid.4,11).
Určite sa splní aj dôrazné výstražné posolstvo Boha  
k nám, k poslednej generácii, predstavené:  

ktoré nájdeme v 14. kapitole Zjavenia Sv. Jána. Je pos-
lednou výzvou Boha k ľuďom pred druhým príchodom 
Ježiša Krista ako kráľa kráľov a sudcu. 
Toto posolstvo obsahuje najvážnejšiu výstrahu, aká sa 
vôbec v Biblii nachádza o prichádzajúcom súde:

1. ”Bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina 
jeho súdu; a klaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo, zem, 
more a pramene vôd”.

2. ”Padol, padol Babylon to veľké mesto, ktoré vínom 
hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy”.

3. ”Keď sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu 
a príjme znamenie na svoje čelo, alebo na svoju ruku, 
bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré 
je naliate v pohári jeho hnevu a bude sa mučiť v ohni a 
v síre pred svätými anjelmi a pred Baránkom, a dym ich 
mučenia bude vystupovať na veky vekov. A nebudú mať 
odpočinku ani vo dne ani v noci, tí ktorí sa klaňajú šelme 
a jej obrazu, a ak niekto príjme znamenie jej mena” 
(Zjav.14,6-11).

Táto výzva je životne dôležitá pre každého človeka! 
Ale ako sa môžeme vystríhať pred uctievaním šelmy, 
jej obrazu, alebo pred prijatím jej znamenia, keď 
nevieme čo to znamená? Nemať poznanie v tejto 
veci môže mať pre ľudí smrtelné následky. “Môj ľud 
hynie pre neznalosť poznania” (Hoz.4,6; porovnaj 
s Izaiáš 29,13.14).
Napriek tomu však Boh prisľúbil, že každého úprim-
ného človeka obdaruje týmto poznaním (Prísl.2,1-7; 
Dan.12,4.10; Mat.7,7.8).

“Uteč pre svoju dušu...  aby si nebol 
zahladený!”  1.Mojž.19,17.

“Aj máme pevnejšie slovo prorocké a dob-
re robíte, že máte naň obrátený svoj pozor 
ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste, 
dokiaľ by sa nerozvidnel deň, a nevzišla 
dennica vo vašich srdciach”  2.Pet.1,19.
“ L e b o  P á n  H o s p o d i n  n e č i n í  n i č o h o , 
okrem keď zjavil svoju tajnú radu svojim 
služobníkom prorokom”  Ámos 3,7.
“Veď spytuj(e)te písma, lebo vy sa dom-
n i e v a t e ,  ž e  v  n i c h  m á t e  v e č n ý  ž i v o t ,  
a oni sú to, ktoré svedčia o mne”  Ján.5,39.
“A tí boli šlachetnejší ako tí v Tesalonike  
a pri jal i  s lovo s  celou ochotou a skú-
mali  písma každý deň,  či  je  tomu tak” 
Sk.ap.17,11.
“ P r o r o c t v a m i  n e p o h r d a j t e .  V š e t k o 
skúšajte, dobré podržte. Každého druhu 
zlého sa chráňte. A on sám, Boh pokoja, 
nech vás ráči celých posvätiť a váš duch 
nech je zachovaný celý a neporušený i 
duša i telo bezúhonne, keď príde náš Pán 
Ježiš  Kris tus .  Prísahou vás zaväzujem 
na Pána, aby bol list prečítaný všetkým 
svätým bratom” 1.Tes.5,20-23.27.

Ako môžeme získať večný život prostredníctvom 
Ježiša Krista? 
Pán Ježiš nám dáva odpoveď dnes tak, ako aj vtedy: “...za-
chovaj prikázania... a poď nasleduj ma!” (Mat.19,17.21; 

porovnaj s 1.Pet.2,21-25; Zjav.14,4).
Nasledovanie znamená výzvu, aby sme študovali 
Bibliu-Písmo Sväté a život Pána Ježiša v 

nej (Jan.5,39; 8,31.32) a poslúchli jeho slová 
(Jan.3,36; Žid.5,8.9; 11,8 a nasledujúce verše; 

Jak.4,7; Rím.16,26). Duch Svätý potom v nás 
uskutoční predivnú zmenu, ako v časoch 
apoštolských, keď ľudia spoznali svoje 

hriechy a zvolali: “Čo máme robiť?”, Petrova 
odpoveď znela: “Čiňte pokánie... a dostanete dar Svätého 
Ducha” (Sk.ap.2,37.38). Pri inej príležitosti povedal: “A 
tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hrie-
chy...” (Sk.ap.3,19).
Ako v zrkadle nám ukazuje Zákon Boží 
naše znečistenie hriechmi (Rím.4,15; 
3,20; 7,7), ktoré chce Pán Ježiš z nás 
zmyť svojou preliatou krvou. A tento 
okamžik sa stáva zrodením ľudskej 
lásky k Bohu. Pán Ježiš povedal 
o hriešnej žene: “...sú jej odpustené tie mnohé hriechy, 
lebo mnoho milovala...” (Luk.7,47), “My milujeme jeho, 
pretože on prvý miloval nás... Lebo toto je tá láska Božia, 
aby sme zachovávali jeho prikázania a jeho prikázania nie 
sú ťažké” (1.Jan.4,19; 5,3). Z lásky ku Kristovi potom aj v 
nás sa zrodí sila od Boha, ktorá premôže hriech. “Ak ma 
milujete zachováte moje prikázania, a ja požiadam Otca a 
dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho Ducha 
pravdy...” (Jan.14,15-17). Láska a prepožičaná moc Ducha 
Svätého nám umožní premôcť hriechy tak, ako ich premohol 

Pán Ježiš (Jan.15,10; 1.Jan.5,4-5; Zjav.3,21).
Tým, že sa Pán Ježiš Kristus, Syn Boží stal 

človekom (Fil.2,5-8; Jan.16,28), môžeme 
si byť istí v tom, že Boh presne vie koľko 
sily nám musí dať, aby sme vyhoveli jeho 
požiadavkám a vedeli sme sa vzoprieť 

pokušeniam hriešneho zoslabeného tela: 
“Vtedy, keď sa stali deti účastnými tela a 

krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho 
istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, t. 
j. diabla, a vyprostil ich všetkých, ktorí bázňou  smrti  po 
celý čas žitia boli držaní v rabstve... prečo bol podľžny 
byť vo všetkom pripodobnený bratom, aby bol milosrdným  
a verným veľkňazom čo do vecí u Boha, aby 
zmieril hriechy ľudu” (Žid.2,14-18).
Takúto silu, ktorá víťazí nad hriechom 
môžeme získať vtedy, keď veríme v príkladnú 
Ježišovu spravodlivosť (t.j. jeho bezhriešny 
život v tele hriechu – porovnaj s Rím.8,3; 
Žid.4,15) a keď vo viere prijímame jeho 
smrť, ako obeť, ktorú priniesol za nás 
(Jan.3,16; 1,29).

“Ako že ja žijem, hovorí Pán Hospodin, že nemám záľuby 
v smrti bezbožníka, ale v tom, aby sa odvrátil bezbožník od 
svojej cesty a žil. Odvráťte, odvráťte sa od svojich zlých 
ciest! Lebo prečo máte zomrieť, dome Izraelov?” Ez.33,11 
(porovnaj s 2.Pet.3,10.11; Mal.3,18-20).
Čo znamená šelma so zvláštnym znamením?
Skôr, ako začneme analyzovať “šelmu” je treba 
porozumieť pozadiu historického vývoja až k “šelme”. 
Najlepšie je začať knihou proroka Daniela, ktorá pred-
povedá veľkolepým spôsobom dejiny od 6. storočia pred 
Kristom až po dnešné dni. 
Výklad symbolov v tomto proroctve nie je ponechaný 
ľudským dohadom. Biblické proroctvá sú dopredu 

písané dejiny. Biblia nám sama dáva 
klúč k porozumeniu (2.Pet.1,20).
V proroctve Daniel 2,27 jednotlivé časti 

veľkého obrazu - sochy presne znázorňujú 
striedajúce sa svetové veľmoci v dejinách od Ba-

bylona po dnešnú Európu. V 7. kapitole knihy Danie-
la sú znázornené svetové mocnosti 

(ríše) so svojimi zvláštnosťami, 
obrazmi štyroch „zvierat“. 
“Tie veľké zvieratá, ktoré sú 
štyri, sú štyria králi, ktorí pov-
stanú zo zeme” (Dan.7,17). 
“...štvrtým zvieraťom bude 
štvrté kráľovstvo na zemi...” 
(Dan.7,23).
V Dan.7,3 je písané: “A štyri 
veľké zvieratá vystupovali 
z mora rozdielne jedno od 
druhého” - “More” a “vody” 
v proroctvách znamenajú 
“národy, zástupy a jazyky” 
(Zjav.17,15; porovnaj s Iz.8,7).

LEV
“Prvé (zviera) bolo ako lev a malo krídla orla...” (Dan.7.4; 

porovnaj s 2,37.38). Toto zviera symbolizuje 
Babylonskú svetovú ríšu (608-538 pr.Kr.), 
ktorá v čase Daniela bola svetovou veľmocou. 
Ešte dnes je možné v berlínskom pergamens-
kom múzeu obdivovať okrídleného leva ako 
historické svedectvo z vtedajšej doby.

MEDVEĎ
“A hľa, iné, druhé zviera sa zjavilo, podobné medveďovi 

a stálo na jednej strane, a malo tri rebrá 
vo svojej tlame, medzi svojimi zubami a 
takto mu povedali: Vstaň a nažer sa hojne 
mäsa!” (Dan.7,5) Toto zviera má rovnaký 
význam ako “strieborné prsia s ramenami” 
v Dan.2,32.39. Predstavuje svetovú ríšu, 

ktorá vystriedala ríšu babylonskú - bola to Medo-Perzská 
ríša (538-331 pr. Kr.), v ktorej najprv panovali Médovia, 
neskôr Peržania. Ramená podľa Dan.2,32 a postavenie 
“medveďa” z jednej strany Dan.7,5 výstižne charak-
terizujú tú zvláštnosť, že jedna časť ríše bude silnejšia 
ako druhá. Tri rebrá predstavujú národy, ktoré si Medo-
Peržania podmanili: Babylon, Lýdia, Egypt.
LEOPARD
“Potom som videl a hľa, zase iné zviera čo do podoby ako 

leopard, ktoré malo štyri vtáčie krídla na 
svojom chrbte, a štyri hlavy malo zviera 
a bolo mu dané panstvo” (Dan.7,6). 
Aj toto zviera má svoju podobnosť v 
Dan.2,32.39. Bola to Grécka svetová 
ríša (331-168 pr.Kr.), ktorá si pod ve-
dením Alexandra Veľkého podmanila 
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