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Týden od 28. května do 3. červnaLekce Lekce 1010

1010

Satanovy poslední podvody
Texty na tento týden
Zj 12,9; Zj 16,13.14; 1Te 4,16.17; Ez 8,16; Ez 20,1–20; Zj 18,4.5

Základní verš
„Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.“ (J 17,17)

Bylo to jedno z krásných zářijových rán v Chicagu v roce 1982. Slunce vycházelo nad Bylo to jedno z krásných zářijových rán v Chicagu v roce 1982. Slunce vycházelo nad 
Michiganským jezerem, lidé dojíždějící z dálky bojovali s dopravními zácpami a děti šly Michiganským jezerem, lidé dojíždějící z dálky bojovali s dopravními zácpami a děti šly 
do školy. Tehdy se začal odvíjet mrazivý příběh, který zasel strach do srdcí obyvatel Chicaga do školy. Tehdy se začal odvíjet mrazivý příběh, který zasel strach do srdcí obyvatel Chicaga 
a později i celé Ameriky. Někteří lidé vážně onemocněli, jiní dokonce umírali už pár hodin a později i celé Ameriky. Někteří lidé vážně onemocněli, jiní dokonce umírali už pár hodin 
po užití tobolek běžného přípravku Tylenol, jehož hlavní účinná látka je v Evropě známá po užití tobolek běžného přípravku Tylenol, jehož hlavní účinná látka je v Evropě známá 
jako paracetamol. Při testování se ukázalo, že některé kapsle obsahují smrtelný jed, kyanid jako paracetamol. Při testování se ukázalo, že některé kapsle obsahují smrtelný jed, kyanid 
draselný. Někdo zcela vyšinutý otrávil běžný lék. Dodnes se neví, kdo to udělal.draselný. Někdo zcela vyšinutý otrávil běžný lék. Dodnes se neví, kdo to udělal.

Při našem studiu jsme se již dostali k textům, které varují, že „obyvatelé země“ budou pít Při našem studiu jsme se již dostali k textům, které varují, že „obyvatelé země“ budou pít 
smrtelný nápoj nazvaný „víno Babylónu“. Existují falešné doktríny a nauky, které nakonec smrtelný nápoj nazvaný „víno Babylónu“. Existují falešné doktríny a nauky, které nakonec 
povedou k smrti. Svět však nezůstává bez protilátky, ochrany proti tomuto duchovnímu povedou k smrti. Svět však nezůstává bez protilátky, ochrany proti tomuto duchovnímu 
jedu. Je jím poselství tří andělů.jedu. Je jím poselství tří andělů.

Tento týden budeme pokračovat nejen ve studiu podvodů Babylónu, ale zaměříme se Tento týden budeme pokračovat nejen ve studiu podvodů Babylónu, ale zaměříme se 
i na Ježíšův plán zachránit nás před nimi a před smrtí, do níž by nás jinak zavlekly.i na Ježíšův plán zachránit nás před nimi a před smrtí, do níž by nás jinak zavlekly.

Osnova lekce
Obraz „vína“, kterým Babylón opíjí tento svět.Obraz „vína“, kterým Babylón opíjí tento svět.

Úvod k tématuÚvod k tématu
•   Zj 12,9; Př 14,12: Podvod odhalíme jen s Boží pomocí (neděle)•   Zj 12,9; Př 14,12: Podvod odhalíme jen s Boží pomocí (neděle)

Nebezpečné „bludy“Nebezpečné „bludy“
•  Zj 16,13.14; 18,2.23: Lež o životě po smrti (pondělí)•  Zj 16,13.14; 18,2.23: Lež o životě po smrti (pondělí)
•  Zj 17: Záměna soboty za neděli (úterý)•  Zj 17: Záměna soboty za neděli (úterý)

Pozvání pro Boží lidPozvání pro Boží lid
•  Ez 20,19.20: Výzva k respektování Boha (středa)•  Ez 20,19.20: Výzva k respektování Boha (středa)
•  Zj 18,4.5: Výzva k zaujetí jasného postoje (čtvrtek)•  Zj 18,4.5: Výzva k zaujetí jasného postoje (čtvrtek)

  Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním životě?

  Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství
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Ne | 28. května

CESTA, KTERÁ ČLOVĚKU PŘIPADÁ SPRÁVNÁ...

A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem 
a s ním i jeho andělé. (Zj 12,9)
Některá cesta připadá člověku správná, avšak nakonec je cestou smrti. (Př 14,12; ČSP)

Osobní studium

V kontextu závěrečných událostí Ježíš vy-V kontextu závěrečných událostí Ježíš vy-
slovil důrazné varování: „Vyvstanou lži-slovil důrazné varování: „Vyvstanou lži-
mesiášové a lžiproroci a budou předvádět mesiášové a lžiproroci a budou předvádět 
znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, 
kdyby to bylo možné“ (Mk 13,22). Kdo jsou kdyby to bylo možné“ (Mk 13,22). Kdo jsou 
tito „vyvolení“? Ježíš později říká: „On vyšle tito „vyvolení“? Ježíš později říká: „On vyšle 
své anděly s mohutným zvukem polnice své anděly s mohutným zvukem polnice 
a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů 
světa, od jedněch konců nebe ke druhým“ světa, od jedněch konců nebe ke druhým“ 
(Mt 24,31). Je děsivé, že podvod bude v po-(Mt 24,31). Je děsivé, že podvod bude v po-
sledních dnech tak silný, že i věrní budou sledních dnech tak silný, že i věrní budou 
v ohrožení, že podlehnou lži.v ohrožení, že podlehnou lži.

Uvažuj o prvním úvodním textu (Zj 12,9). Uvažuj o prvním úvodním textu (Zj 12,9). 
Kdo byl oklamán satanem? Jak těmto slo-Kdo byl oklamán satanem? Jak těmto slo-
vům rozumíš?vům rozumíš?

Je zřejmé, že stejně jako v minulosti, bude Je zřejmé, že stejně jako v minulosti, bude 
mít Bůh i v posledních dnech své věrné. mít Bůh i v posledních dnech své věrné. 
Avšak zde uvedená formulace naznačuje, Avšak zde uvedená formulace naznačuje, 
jak široce je ve skutečnosti satanův podvod jak široce je ve skutečnosti satanův podvod 
rozšířený.rozšířený.

Před čím nás varuje verš Př 14,12? Jak Před čím nás varuje verš Př 14,12? Jak 
může člověk předem vědět, že na konci ces-může člověk předem vědět, že na konci ces-
ty hrozí smrt?ty hrozí smrt?

Dnes je populární vést lidi k tomu, aby se Dnes je populární vést lidi k tomu, aby se 
řídili vlastním svědomím, aby si sami určili, řídili vlastním svědomím, aby si sami určili, 
co je pro ně správné nebo nesprávné, dobré co je pro ně správné nebo nesprávné, dobré 
nebo špatné, a pak podle toho žili. Ale Písmo nebo špatné, a pak podle toho žili. Ale Písmo 
říká, že všichni jsme pod mocí hříchu, ni-říká, že všichni jsme pod mocí hříchu, ni-
kdo není dobrý (Jr 17,9; Ř 3,9–18). Důvěřovat kdo není dobrý (Jr 17,9; Ř 3,9–18). Důvěřovat 
vlastním pocitům je téměř zaručeným způ-vlastním pocitům je téměř zaručeným způ-
sobem, jak se dříve či později nejen zmýlit, sobem, jak se dříve či později nejen zmýlit, 
ale začít podle nesprávného přesvědčení ale začít podle nesprávného přesvědčení 
i špatně jednat. Lidé, kteří byli skálopevně i špatně jednat. Lidé, kteří byli skálopevně 
přesvědčeni o své pravdě, se v minulosti přesvědčeni o své pravdě, se v minulosti 
často dopustili tragických omylů a spáchali často dopustili tragických omylů a spáchali 
mnoho zla. A to navzdory tomu, že se na za-mnoho zla. A to navzdory tomu, že se na za-
čátku vydali po cestě, „která jim připadala čátku vydali po cestě, „která jim připadala 
správná“.správná“.

Chceme-li takovému omylu předejít, Chceme-li takovému omylu předejít, 
musíme nejen poslouchat své svědomí, ale musíme nejen poslouchat své svědomí, ale 
potřebujeme se také hluboce ponořit do po-potřebujeme se také hluboce ponořit do po-
selství Písma. Pod vlivem Božího slova a ve-selství Písma. Pod vlivem Božího slova a ve-
deni Duchem svatým se můžeme naučit deni Duchem svatým se můžeme naučit 
rozlišovat pravdu od bludu, správné od ne-rozlišovat pravdu od bludu, správné od ne-
správného, dobro od zla. Pokud bychom správného, dobro od zla. Pokud bychom 
spoléhali jen sami na sebe a své vlastní po-spoléhali jen sami na sebe a své vlastní po-
city a smysly, mohli bychom se stát lehkou city a smysly, mohli bychom se stát lehkou 
kořistí satanových podvodů.kořistí satanových podvodů.

Zamysli se nad příklady lidí, kteří jednali na základě svého nejlepšího přesvědčení, nebo 
si dokonce byli jistí, že jednají podle Boží vůle, ale výsledkem jejich jednání bylo zlo 
a způsobili mnoho bolesti a utrpení. Co se můžeš naučit z těchto tragických příběhů?

AplikaceAplikace
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STARÁ LEŽ O NESMRTELNOSTI
13A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, po-
dobní ropuchám. 14Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého 
světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. (Zj 16,13.14)
A slyšel jsem hlas z nebe: „Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, 
praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi.“ (Zj 14,13)

Osobní studium

Uvažuj o verších Zj 16,13.14 a Zj 18,2.23. Jak je Uvažuj o verších Zj 16,13.14 a Zj 18,2.23. Jak je 
v nich naznačen spiritismus a jak se k němu v nich naznačen spiritismus a jak se k němu 
staví Písmo? staví Písmo? 

Výrazy jako „doupě démonů“ nebo „du-Výrazy jako „doupě démonů“ nebo „du-
chové ďábelští“ a „zázračná znamení“ na-chové ďábelští“ a „zázračná znamení“ na-
značují démonickou činnost. Právě proto značují démonickou činnost. Právě proto 
jsme byli varováni, že mezi dva největší jsme byli varováni, že mezi dva největší 
podvody bude v posledních dnech patřit podvody bude v posledních dnech patřit 
i učení o „nesmrtelnosti duše“ (viz GC 588; i učení o „nesmrtelnosti duše“ (viz GC 588; 
VDV 380).VDV 380).

Dnes se s těmito věcmi setkáváme. Do-Dnes se s těmito věcmi setkáváme. Do-
konce i v křesťanském světě je myšlenka konce i v křesťanském světě je myšlenka 
nesmrtelnosti duše téměř základní křes-nesmrtelnosti duše téměř základní křes-
ťanskou doktrínou. Mnoho křesťanů věří, ťanskou doktrínou. Mnoho křesťanů věří, 
že po smrti spasení vzlétnou do nebe a za-že po smrti spasení vzlétnou do nebe a za-
tracení sestoupí do pekla. Jak často jsme na-tracení sestoupí do pekla. Jak často jsme na-
příklad po smrti velkého evangelisty Billy-příklad po smrti velkého evangelisty Billy-
ho Grahama slyšeli, že „Billy Graham je nyní ho Grahama slyšeli, že „Billy Graham je nyní 
v bezpečí v nebi, v milující náruči Ježíše“ v bezpečí v nebi, v milující náruči Ježíše“ 
nebo podobně. Taková vyjádření zaznívají nebo podobně. Taková vyjádření zaznívají 
velmi často, zejména při úmrtí populárních velmi často, zejména při úmrtí populárních 
osobností.osobností.

Jaké jasné pokyny dal Bůh svému lidu Jaké jasné pokyny dal Bůh svému lidu 
o životě po smrti? Z čeho má vycházet naše o životě po smrti? Z čeho má vycházet naše 
naděje tváří v tvář smrti?naděje tváří v tvář smrti?

Kaz 9,5Kaz 9,5

Jb 19,25–27Jb 19,25–27

1Te 4,16.171Te 4,16.17

Zj 14,13Zj 14,13

Jedním z pilířů babylónského podvodu je Jedním z pilířů babylónského podvodu je 
falešné chápání smrti. Zaměření se na myš-falešné chápání smrti. Zaměření se na myš-
lenku nesmrtelnosti duše připravuje cestu lenku nesmrtelnosti duše připravuje cestu 
klamnému vlivu spiritismu. Přesvědčení, klamnému vlivu spiritismu. Přesvědčení, 
že mrtví v nějaké formě žijí dál, a dokonce že mrtví v nějaké formě žijí dál, a dokonce 
mohou s námi komunikovat, vede ke ztrá-mohou s námi komunikovat, vede ke ztrá-
tě ochrany před jakýmkoli z nesčetných tě ochrany před jakýmkoli z nesčetných 
satanských podvodů. Pokud by se pak na-satanských podvodů. Pokud by se pak na-
jednou objevil někdo, kdo by se podobal jednou objevil někdo, kdo by se podobal 
někomu z našich milovaných zesnulých, někomu z našich milovaných zesnulých, 
a mluvil by s námi, bylo by poměrně snadné a mluvil by s námi, bylo by poměrně snadné 
nechat se oklamat vlastními smysly. Stalo nechat se oklamat vlastními smysly. Stalo 
se to v minulosti, děje se to teď a určitě se se to v minulosti, děje se to teď a určitě se 
to stane znovu, když se blížíme k posledním to stane znovu, když se blížíme k posledním 
dnům. Naší jedinou ochranou je stát pevně dnům. Naší jedinou ochranou je stát pevně 
zakořeněni v tom, co říká Bible, a držet se zakořeněni v tom, co říká Bible, a držet se 
biblického učení o smrti jako spánku až biblického učení o smrti jako spánku až 
do druhého příchodu Ježíše.do druhého příchodu Ježíše.

Jaké příklady moderního spiritismu dnes existují ve vaší kultuře? Proč je naší jedinou 
ochranou pevné zakořenění v Božím slově?

AplikaceAplikace
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BABYLÓN: CENTRUM UCTÍVÁNÍ SLUNCE
16Uvedl mě do vnitřního nádvoří Hospodinova domu, a hle, při vchodu do Hospodinova chrámu, 
mezi předsíní a oltářem, bylo asi dvacet pět mužů, zády ke chrámu Hospodinovu a tváří k výcho-
du; klaněli se východním směrem slunci. 17Řekl mi: „Viděl jsi, lidský synu? Domu Judovu nestačí 
tyto ohavnosti, které zde páchají; navíc naplnili celou zemi násilím. Stále znovu mě urážejí, a hle, 
jak si k nosu pozvedají ratolest. 18Také já budu jednat v rozhořčení, nebude mi jich líto a nebudu 
znát soucit. Pak budou ke mně volat mocným hlasem, ale já je nevyslyším.“ (Ez 8,16–18)

Osobní studium

Uctívání slunce sehrávalo důležitou roli Uctívání slunce sehrávalo důležitou roli 
v Egyptě, Asýrii, Persii a samozřejmě i v Ba-v Egyptě, Asýrii, Persii a samozřejmě i v Ba-
bylóně. James G. Frazer ve své knize bylóně. James G. Frazer ve své knize The The 
Worship of Nature (Uctívání přírody) Worship of Nature (Uctívání přírody) uvádí uvádí 
toto pozorování: „Ve starověkém Babylóně toto pozorování: „Ve starověkém Babylóně 
bylo slunce uctíváno odnepaměti.“ (James bylo slunce uctíváno odnepaměti.“ (James 
G. Frazer, G. Frazer, The Worship of NatureThe Worship of Nature. London: London: 
Macmillan and Co., 1926, sv. 1, s. 529) Ve Sta-Macmillan and Co., 1926, sv. 1, s. 529) Ve Sta-
rém zákoně je popisováno, že uctívání slun-rém zákoně je popisováno, že uctívání slun-
ce v Babyloně ovlivnilo i Boží lid.ce v Babyloně ovlivnilo i Boží lid.

Přečti si Ez 8,16–18 a 2Kr 23,5.11. Co se Přečti si Ez 8,16–18 a 2Kr 23,5.11. Co se 
z těchto textů dozvídáme o vlivu uctívání z těchto textů dozvídáme o vlivu uctívání 
slunce na Izrael a Judsko? (Viz také Ř 1,25.)slunce na Izrael a Judsko? (Viz také Ř 1,25.)

Prorok Ezechiel, Danielův současník, ho-Prorok Ezechiel, Danielův současník, ho-
voří o Izraelcích, kteří stojí zády k Božímu voří o Izraelcích, kteří stojí zády k Božímu 
chrámu a uctívají slunce směrem na vý-chrámu a uctívají slunce směrem na vý-
chod. Místo toho, aby uctívali Stvořitele, chod. Místo toho, aby uctívali Stvořitele, 
uctívali to, co bylo stvořeno.uctívali to, co bylo stvořeno.

Ve Zjevení 17 Jan popisuje čas, kdy ba-Ve Zjevení 17 Jan popisuje čas, kdy ba-
bylónské principy, včetně uctívání slunce, bylónské principy, včetně uctívání slunce, 
vstoupily do křesťanské církve. Bylo to v ob-vstoupily do křesťanské církve. Bylo to v ob-
dobí hledání kompromisů. Neočekávané dobí hledání kompromisů. Neočekávané 
obrácení Konstantina na začátku čtvrtého obrácení Konstantina na začátku čtvrtého 

století způsobilo v Římské říši velkou radost. století způsobilo v Římské říši velkou radost. 
Konstantin měl silný vztah k uctívání slun-Konstantin měl silný vztah k uctívání slun-
ce. Edward Gibbon, renomovaný historik, ce. Edward Gibbon, renomovaný historik, 
píše: „Slunce bylo obecně slaveno jako ne-píše: „Slunce bylo obecně slaveno jako ne-
přemožitelný vůdce a ochránce Konstanti-přemožitelný vůdce a ochránce Konstanti-
na.“ (Edward Gibbon, na.“ (Edward Gibbon, The History of the Dec-The History of the Dec-
line and Fall of the Roman Empire. line and Fall of the Roman Empire. London: London: 
J. O. Robinson & Co, Ltd., 1830, s. 12)   J. O. Robinson & Co, Ltd., 1830, s. 12)   

V roce 321 císař Konstantin zavedl prv-V roce 321 císař Konstantin zavedl prv-
ní „nedělní zákon“. Dekret z 3. března uvá-ní „nedělní zákon“. Dekret z 3. března uvá-
děl: „V úctyhodný den slunce ať magistráty děl: „V úctyhodný den slunce ať magistráty 
a obyvatelé měst odpočívají a všechny dílny a obyvatelé měst odpočívají a všechny dílny 
jsou zavřené.“jsou zavřené.“ Zákon sice nevynucoval za-Zákon sice nevynucoval za-
chovávání neděle pro všechny Konstan-chovávání neděle pro všechny Konstan-
tinovy poddané, ale posiloval povědomí tinovy poddané, ale posiloval povědomí 
o dodržování neděle v myslích římského o dodržování neděle v myslích římského 
obyvatelstva. obyvatelstva. 

V následujících desetiletích císaři a pape-V následujících desetiletích císaři a pape-
žové pokračovali prostřednictvím státních žové pokračovali prostřednictvím státních 
dekretů a církevních koncilů v procesu, kte-dekretů a církevních koncilů v procesu, kte-
rý nakonec stanovil neděli jako hlavní a je-rý nakonec stanovil neděli jako hlavní a je-
dinečný den bohoslužeb. Tím zůstává pro dinečný den bohoslužeb. Tím zůstává pro 
většinu křesťanů dodnes. Je to příklad si-většinu křesťanů dodnes. Je to příklad si-
tuace, že ani to, že něco dělá nebo tomu věří tuace, že ani to, že něco dělá nebo tomu věří 
většina lidí, neznamená, že je to správnévětšina lidí, neznamená, že je to správné

Všude kolem nás považují křesťané za svůj bohoslužebný den neděli. Je to podobné jako 
v otázce stavu mrtvých po smrti. Ani když něco dělá většina, neznamená to, že je to prav-
da. Satanovy podvody jsou všudypřítomné. Co je pro nás jedinou ochranou před svody 
a podvody, kterými na nás útočí Boží nepřítel?

AplikaceAplikace
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VÝZVA K VĚRNOSTI
19Já jsem Hospodin, váš Bůh. Řiďte se mými nařízeními, dodržujte mé řády a zachovávejte je. 
20Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hos-
podin, váš Bůh. (Ez 20,19.20)

Osobní studium

Poselství druhého anděla ve Zjevení 14 zní: Poselství druhého anděla ve Zjevení 14 zní: 
„Padl, padl veliký Babylón“. Ve Zjevení 17 „Padl, padl veliký Babylón“. Ve Zjevení 17 
žena identifikovaná jako duchovní Baby-žena identifikovaná jako duchovní Baby-
lón, oblečená do purpuru a šarlatu, sedí lón, oblečená do purpuru a šarlatu, sedí 
na nachové šelmě a svým vínem opíjí svět na nachové šelmě a svým vínem opíjí svět 
bludem. Církev a stát se spojují. Převládá bludem. Církev a stát se spojují. Převládá 
klam a podvod. Démoni dělají své zázraky, klam a podvod. Démoni dělají své zázraky, 
aby svedli i vyvolené. Svět se řítí vstříc zá-aby svedli i vyvolené. Svět se řítí vstříc zá-
věrečnému konfliktu.věrečnému konfliktu.

Zároveň je Boží lid očerňován, zesměšňo-Zároveň je Boží lid očerňován, zesměšňo-
ván, utlačován a pronásledován, ale v Kris-ván, utlačován a pronásledován, ale v Kris-
tu a v moci Ducha svatého vytrvá ve svém tu a v moci Ducha svatého vytrvá ve svém 
úsilí žít věrně a naplňovat svěřené poslání. úsilí žít věrně a naplňovat svěřené poslání. 
Všechny mocnosti pekla a síly zla nemohou Všechny mocnosti pekla a síly zla nemohou 
zlomit věrnost Božího lidu. Platí pro ně slova zlomit věrnost Božího lidu. Platí pro ně slova 
žalmu: „Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc žalmu: „Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc 
v soužení vždy velmi osvědčená“ (Ž 46,2).v soužení vždy velmi osvědčená“ (Ž 46,2).

V době konce Bůh vyzývá všechny, aby se V době konce Bůh vyzývá všechny, aby se 
vrátili k tomu, co říká Bible. Ježíš se modlil: „Po-vrátili k tomu, co říká Bible. Ježíš se modlil: „Po-
svěť je pravdou; tvoje slovo je pravda“ (J 17,17). svěť je pravdou; tvoje slovo je pravda“ (J 17,17). 
Pravda Božího slova, ne lidský názor nebo tra-Pravda Božího slova, ne lidský názor nebo tra-
dice, je „hvězdou“, která nás vede v této kritické dice, je „hvězdou“, která nás vede v této kritické 
době dějin země správným směrem.době dějin země správným směrem.

Jsou zaznamenána zajímavá slova Ed-Jsou zaznamenána zajímavá slova Ed-
warda T. Hiscoxe, autora warda T. Hiscoxe, autora Standardní pří-Standardní pří-
ručky pro baptistické sboryručky pro baptistické sbory. 13. listopadu . 13. listopadu 
1893 oslovil skupinu baptistických kaza-1893 oslovil skupinu baptistických kaza-
telů při setkání v New Yorku a šokoval je, telů při setkání v New Yorku a šokoval je, 
když vysvětloval, jak se neděle dostala když vysvětloval, jak se neděle dostala 
do křesťanské církve:  „Jaká škoda, že [ne-do křesťanské církve:  „Jaká škoda, že [ne-
děle] přichází označena znakem pohanství děle] přichází označena znakem pohanství 
a pokřtěna jménem boha slunce a potom a pokřtěna jménem boha slunce a potom 
přijata a schválena papežským odpadnu-přijata a schválena papežským odpadnu-
tím od víry a odkázána jako posvátné dě-tím od víry a odkázána jako posvátné dě-
dictví protestantismu!“ dictví protestantismu!“ 

Přečti si text Ez 20,1–20. Co je podstatou Přečti si text Ez 20,1–20. Co je podstatou 
Ezechielova poselství a jak sobota zapadá Ezechielova poselství a jak sobota zapadá 
do prorokovy výzvy k věrnosti?do prorokovy výzvy k věrnosti?

Ezechiel 20. kapitola je upřímnou vý-Ezechiel 20. kapitola je upřímnou vý-
zvou Izraelcům, aby opustili pohanské zvou Izraelcům, aby opustili pohanské 
praktiky a uctívali Stvořitele místo svých praktiky a uctívali Stvořitele místo svých 
falešných bohů, v tomto případě „egypt-falešných bohů, v tomto případě „egypt-
ských model“. ských model“. 

V poselství tří andělů Bůh podobně vy-V poselství tří andělů Bůh podobně vy-
zývá k „uctívání Stvořitele“, protože „Ba-zývá k „uctívání Stvořitele“, protože „Ba-
bylón padl“. A jak víme, sobota a věrnost bylón padl“. A jak víme, sobota a věrnost 
v jejím zachovávání budou hrát důležitou v jejím zachovávání budou hrát důležitou 
roli i v závěrečných událostech.roli i v závěrečných událostech.

Jaké poučení z výzvy v Ez 20,1–20 si můžeme vzít dnes my? (Viz také 1K 10,11.)

AplikaceAplikace
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MILOST VEDOUCÍ K POSLUŠNOSTI
4A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby 
vás nestihly jeho pohromy. 5Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho 
viny.“ (Zj 18,4.5)

Osobní studium

Žena v šarlatu a purpuru, jezdící na nacho-Žena v šarlatu a purpuru, jezdící na nacho-
vé šelmě, opila svět svým vínem falešného vé šelmě, opila svět svým vínem falešného 
učení Babylón. Když mluvíme o „víně Ba-učení Babylón. Když mluvíme o „víně Ba-
bylónu“, Ellen G. Whiteová říká jasně: „Co bylónu“, Ellen G. Whiteová říká jasně: „Co 
je tím vínem? Falešné doktríny Babylónu. je tím vínem? Falešné doktríny Babylónu. 
Dal světu falešnou sobotu místo soboty Dal světu falešnou sobotu místo soboty 
čtvrtého přikázání a zopakoval lež, kterou čtvrtého přikázání a zopakoval lež, kterou 
satan poprvé řekl Evě v Edenu – lež o přiro-satan poprvé řekl Evě v Edenu – lež o přiro-
zené nesmrtelnosti duše.“ (RH; 6. prosince zené nesmrtelnosti duše.“ (RH; 6. prosince 
1892) Tato falešná učení oklamala miliony 1892) Tato falešná učení oklamala miliony 
lidí. Bůh však dává svému lidu, který ještě lidí. Bůh však dává svému lidu, který ještě 
zůstává v omylu, poslední možnost.zůstává v omylu, poslední možnost.

S jakou výzvou se podle úvodních veršů S jakou výzvou se podle úvodních veršů 
Bůh obrací na ty, kteří jsou stále součástí Bůh obrací na ty, kteří jsou stále součástí 
odpadlických náboženských organizací?odpadlických náboženských organizací?

Jak jsme již poznali, velká část Božího lidu Jak jsme již poznali, velká část Božího lidu 
zůstává v náboženských organizacích, které zůstává v náboženských organizacích, které 
se zpronevěřily biblickému učení. Nerozumí se zpronevěřily biblickému učení. Nerozumí 
důležitým pravdám Písma. Boží laskavá vý-důležitým pravdám Písma. Boží laskavá vý-
zva zní jednoznačně: „Vyjdi, lide můj, z toho zva zní jednoznačně: „Vyjdi, lide můj, z toho 
města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás 
nestihly jeho pohromy“ (Zj 18,4).nestihly jeho pohromy“ (Zj 18,4).

Přečti si text 1J 3,4 a porovnej s veršem Přečti si text 1J 3,4 a porovnej s veršem 
Ř 14,23. Jak Bible definuje hřích? Jak se tyto Ř 14,23. Jak Bible definuje hřích? Jak se tyto 
biblické pasáže doplňují?biblické pasáže doplňují?

Hřích je přestoupení nebo porušení Boží-Hřích je přestoupení nebo porušení Boží-
ho zákona. Jediný způsob, jak může někdo ho zákona. Jediný způsob, jak může někdo 
poslouchat zákon, je vírou v moc živého poslouchat zákon, je vírou v moc živého 
Krista. Jsme slabé, křehké, váhající a hříšné Krista. Jsme slabé, křehké, váhající a hříšné 
lidské bytosti. Když vírou přijímáme Krista, lidské bytosti. Když vírou přijímáme Krista, 
jeho milost usmiřuje naši minulost a posilu-jeho milost usmiřuje naši minulost a posilu-
je naši přítomnost. Dává nám „milost a apo-je naši přítomnost. Dává nám „milost a apo-
štolské poslání k poslušnosti víry“ (Ř 1,5; štolské poslání k poslušnosti víry“ (Ř 1,5; 
ČSP). Nebeská výzva k jeho lidu v církvích, ČSP). Nebeská výzva k jeho lidu v církvích, 
které nerespektují a neposlouchají Boží zá-které nerespektují a neposlouchají Boží zá-
kon, vede ke kroku víry. Jeho výzva adven-kon, vede ke kroku víry. Jeho výzva adven-
tistům ve sborech zachovávajících sobotu tistům ve sborech zachovávajících sobotu 
nabádá, aby se vzdali všech na sebe zamě-nabádá, aby se vzdali všech na sebe zamě-
řených lidských pokusů o poslušnost a žili řených lidských pokusů o poslušnost a žili 
zbožný život ve víře v Kristovu milost, kte-zbožný život ve víře v Kristovu milost, kte-
rá nás osvobozuje od odsouzení a nadvlády rá nás osvobozuje od odsouzení a nadvlády 
hříchu. A tak jako věrnost Izraele zákonu hříchu. A tak jako věrnost Izraele zákonu 
(Dt 4,6) by byla mocným svědectvím pro (Dt 4,6) by byla mocným svědectvím pro 
okolní svět, i naše věrnost může být moc-okolní svět, i naše věrnost může být moc-
ným svědectvím a může pomoci vyvést lidi ným svědectvím a může pomoci vyvést lidi 
z Babylónu.z Babylónu.

Jak může být tvůj sbor svědectvím o Boží moci?

AplikaceAplikace
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
„Velký Babylón Velký Babylón v knize Zjevení označuje v určitém smyslu sjednocená odpadlická nábo-v knize Zjevení označuje v určitém smyslu sjednocená odpadlická nábo-

ženství na konci času. [...] ženství na konci času. [...] Velký Babylón Velký Babylón je název, kterým Bible označuje velké náboženské je název, kterým Bible označuje velké náboženské 
spojení papežství, odpadlého protestantismu a spiritismu. [...] Výraz spojení papežství, odpadlého protestantismu a spiritismu. [...] Výraz Babylón Babylón se vztahuje se vztahuje 
na samotné organizace a jejich vůdce, ne na členy jako takové. Ti jsou označeni jako na samotné organizace a jejich vůdce, ne na členy jako takové. Ti jsou označeni jako mnoho mnoho 
vod vod (Zj 17,1.15).“ (7BC 851.852)(Zj 17,1.15).“ (7BC 851.852)

„Satan dostane lidi na svou stranu pomocí dvou podvodů – lži o nesmrtelnosti duše a lži „Satan dostane lidi na svou stranu pomocí dvou podvodů – lži o nesmrtelnosti duše a lži 
o posvátnosti neděle. První podvod připravuje půdu pro spiritismus, druhý vytváří náklon-o posvátnosti neděle. První podvod připravuje půdu pro spiritismus, druhý vytváří náklon-
nost k Římu.“ (GC 588; VDV 381) nost k Římu.“ (GC 588; VDV 381) 

Podle Starého zákona hráli duchové mrtvých v babylónském náboženství důležitou roli. Podle Starého zákona hráli duchové mrtvých v babylónském náboženství důležitou roli. 
Babylóňané silně věřili v učení o nesmrtelnosti duše. Věřili, že po smrti vstoupí duše do du-Babylóňané silně věřili v učení o nesmrtelnosti duše. Věřili, že po smrti vstoupí duše do du-
chovního světa. Pojem nesmrtelná duše je učení cizí Písmu. chovního světa. Pojem nesmrtelná duše je učení cizí Písmu. Židovská encyklopedie Židovská encyklopedie jasně identi-jasně identi-
fikuje původ falešné představy o nesmrtelnosti duše. „Učení, že duše pokračuje ve své existen-fikuje původ falešné představy o nesmrtelnosti duše. „Učení, že duše pokračuje ve své existen-
ci i po rozkladu těla, není [...] v Písmu svatém nikde výslovně uvedeno. [...] Víra v nesmrtelnost ci i po rozkladu těla, není [...] v Písmu svatém nikde výslovně uvedeno. [...] Víra v nesmrtelnost 
duše se k Židům dostala kontaktem s řeckým myšlením a zejména prostřednictvím filozofie duše se k Židům dostala kontaktem s řeckým myšlením a zejména prostřednictvím filozofie 
Platóna jako jejího hlavního představitele. K tomuto pohledu jej přivedla orfická a eleuzínská Platóna jako jejího hlavního představitele. K tomuto pohledu jej přivedla orfická a eleuzínská 
mystéria, ve kterých se podivně smíchaly babylónské a egyptské názory.“ (Kaufmann Kohler, mystéria, ve kterých se podivně smíchaly babylónské a egyptské názory.“ (Kaufmann Kohler, 
The Jewish Encyclopedia.The Jewish Encyclopedia. „Immortality of the Soul“, 1906) „Immortality of the Soul“, 1906)

Otázky k rozhovoru
1.  Proč je pochopení pravdy o smrti tak zásadně důležité? Před čím nás tato pravda chrá-

ní? V čem nás může naplnit klidem?
2.  Některé ďábelské podvody jsou zřejmé, jiné rafinovanější. Jak se můžeme vyhnout to-

mu, aby nás někdo oklamal?
3.  Ve třídě si promluvte o otázce, které jsme se dotkli při nedělním studiu. Jaký postoj za-

ujmout k těm, kdo páchají zlo ve víře, že následují Boží vůli, jak je zjevena v Bibli? Jakou 
roli by měl při vysvětlování Boží vůle hrát Boží zákon?
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