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V

ítejte přátelé, jsme moc rádi, že budete s námi studovat. Dnes máme
velice důležité téma, které pojednává o sedmi posledních ranách.
Podíváme se na toto téma jako na evangelizační sérii, protože Amazing
Facts se velmi zajímá o Zjevení. Vyučujeme totiž stále o proroctví.
Budeme se tedy snažit, jak nejlépe umíme, a projdeme si studie o knize
Zjevení, které zde máme k dispozici.

Základní verš:
Zjevení 15,4: „Kdo by se, nebál tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého?
Nebo ty sám svatý jsi. Všichni zajisté národové přijdou, a klanět se budou
před obličejem tvým; nebo soudové tvoji zjeveni jsou.“
A to se stane při posledních sedmi ranách. Boží soudy se definitivně
projeví.

Nalistujte si v Bibli kapitolu Zj 15. Přečteme si ji celou a pak si probereme
sedm ran v kapitole 16.
Zj 15: „Potom viděl jsem jiný zázrak na nebi“ – Různé části významných
vidění často začínají slovy – „veliký a předivný: Sedm těch andělů majících
sedm ran posledních; nebo skrze ně má dokonán být hněv Boží.“ – Boží
hněv je dovršen. – „2 A viděl jsem jako moře sklené, smíšené s ohněm, a
ty, kteří zvítězili nad tou šelmou a obrazem jejím a nad charakterem jejím
i nad počtem jména jejího, oni stojí nad tím mořem skleným, mají harfy
Boží, 3 A zpívají píseň Mojžíše, služebníka Božího, a píseň Beránkovu,“ –
Zde se zastavím.
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Hovoří se tu o sedmi ranách. Teď nás však verše zavedou až za sedm
ran k vykoupeným, kteří zvítězili, jsou v nebi a stojí na skleněném moři.
A myslím, že důvodem, proč se Janovi nabízí tento pohled, je, povzbuzení
předtím, než uvidí hrozné scény dopadajících ran. Na skleněném moři by
se měl odehrávat poslední slavný obraz.

Něco podobného se nachází v evangeliích. Kristus vzal učedníky na Horu
proměnění. Představil jim obraz Sebe samého ve slávě, spolu s Mojžíšem
a Eliášem. Chtěl je povzbudit, protože brzy Ho uvidí na jiné hoře, kdy po
Jeho pravé i levé straně budou ukřižování zločinci. Je jim tedy ukázán
obraz slávy, aby je povzbudil předtím, než uvidí hrozný obraz na Golgotě.
Teď byl tedy Jan přenesen až za poslední rány ke konečnému vítězství,
kdy všichni prohlašují:

Zj 15,3: „Velicí a předivní jsou skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí,
spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi svatých. 4 Kdo by se, nebál tebe,
Pane, a nezveleboval jména tvého? Nebo ty sám svatý jsi. Všichni zajisté
národové přijdou, a klaněti se budou před obličejem tvým; nebo soudové
tvoji zjeveni jsou.“ – Boží soudy jsou tedy jasné.
Zj 15,5: „Potom pak pohleděl jsem, a aj, otevřen byl chrám stánku svědectví
na nebi.“ – Už jednou bylo řečeno, že byl otevřen chrám v nebi a byla
vidět truhla smlouvy. A nyní jde o něco jiného. Teď je psáno: – „otevřen
byl chrám stánku svědectví na nebi. 6 I vyšlo sedm těch andělů z chrámu,
majících sedm ran, oblečeni jsou rouchem lněným, čistým a běloskvoucím,
a přepásáni na prsech pasy zlatými. 7 A jedno ze čtyř zvířat“ – která se
stále objevují od kapitoly 4. – „dalo sedmi andělům sedm koflíků zlatých,“
– zlatých proto, že všechno, co bylo učiněno, všechno, co Pán Bůh učinil,
dokonce i Jeho hněv, pramení z lásky. – „plných hněvu Boha živého na věky
věků. 8 I naplněn je chrám dýmem od slávy Boží a od moci jeho, a žádný
nemohl vejit do chrámu, dokud se nevykonalo sedm ran těch sedmi andělů.“
Tady nám zjevení předkládá obraz času. Za chvilku se na to podíváme.
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Když bylo vylito sedm ran, chrám v nebesích byl zavřený. Co představuje
chrám? Je to místo, kde je přinášena každodenní oběť, kde je prolévána
krev beránka, kde se uskutečňuje spasení, a lidem jsou odpuštěny hříchy.
Tyto verše nám chtějí říci, že když začnou nakonec dopadat rány, tak
nastane čas, kdy na planetě Zemi skončila doba - milosti. Proto už nikdo
nemůže vstoupit do chrámu.
Buď jsme už vešli a jsou nám odpuštěny hříchy, anebo je už pro nás příliš
pozdě.

Neodehrálo se něco podobného před potopou, kdy také skončila doba
milosti? Ano. A po sedm dní, probíhal život mimo archu, jako obvykle, ale
dveře archy byly zavřené. Spasení byli zachráněni, zatracení byli ztraceni.
Pro lidi venku skončila doba-milosti, a ti, kdo byli uvnitř, byli zapečetěni a
zachráněni. Nevíme přesně, kdy se to opět stane, a tak buďme připraveni
stále.
Kdosi se jednou zeptal jednoho rabína: „Který den v životě je nejlepší
činit pokání?“ Rabín odpověděl: „Poslední den.“ „A co když nevím, který
den je poslední?“ A rabín řekl: „Právě proto.“
Chceme tedy být připraveni. Ale v okamžiku, kdy začnou dopadat rány,
doba - milosti skončila.
Zj 15,8: „…a žádný nemohl vejit do chrámu, dokud se nevykonalo sedm ran
těch sedmi andělů.“
A pak přecházíme do kapitoly 16. Přečteme si ji a pak si ji probereme.
Myslím, že tak se toho naučíme nejvíc.

Zj 16,1-21: „I slyšel jsem hlas veliký z chrámu, řkoucí těm sedmi andělům:
Jděte, vylijte sedm koflíků hněvu Božího na zem. 2 I šel první, a vylil koflík
svůj na zem, i vyvrhli se vředové škodliví a zlí na lidech, majících znamení
šelmy, a na těch, kteří se klaněli obrazu jejímu. 3 Zatím druhý anděl vylil
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koflík svůj na moře, a učiněno je jako krev umrlého, a každá duše živá
v moři umřela. 4 Potom třetí anděl vylil koflík svůj na řeky a na studnice vod,
i obráceny jsou v krev. 5 I slyšel jsem anděla vod, který řekl: Spravedlivý jsi,
Pane, který jsi, a který byl, a svatý, že to usoudil. 6 Poněvadž krev svatých a
proroků vylévali, i dal jsi jim krev pít; nebo jsou hodni. 7 I slyšel jsem jiného
od oltáře, kterýž řekl: Jistě, Pane Bože všemohoucí, praví jsou a spravedliví
soudové tvoji. 8 Potom čtvrtý anděl vylil koflík svůj na slunce, i dáno je
jemu“ – slunci – „pálit lidi ohněm. 9 I pálili se lidé horkem velikým, a rouhali
se jménu Boha toho, který má moc nad těmi ranami, a však nečinili pokání,
aby vzdali slávu jemu. 10 Tedy pátý anděl vylil koflík svůj“ – To je nejdelší
část. – „na stolici té šelmy, i učiněno je království její tmavé, i kousali jazyky
své pro bolest. 11 A rouhali se Bohu nebeskému pro bolesti své a pro vředy
své, a však nečinili pokání ze skutků svých.“ – Tady se zastavím, protože
později bych si to už nemusel pamatovat.
Někteří lidé si myslí, že dopad sedmi ran jsou události, které se už staly
v průběhu dějin. Avšak zde je nám řečeno, že když dojdeme k páté ráně,
tak lidé stále mají vředy z první rány. Je to tedy něco, co proběhne rychle
za sebou.

Zj 16,12: „Šestý pak anděl vylil koflík svůj na tu velikou řeku Eufrates,
i vyschla voda její, aby připravena byla cesta králům od východu slunce.
13 A viděl jsem, ano z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vyšli
tři duchové nečistí, podobní žabám. 14 Nebo jsou duchové ďábelští, kteří činí
divy, a chodí mezi krále zemské a všeho okršlku světa, aby je shromáždili
k boji, k tomu velikému dni Boha všemohoucího. 15 Aj, přicházím jako
zloděj.“ – V tomto verši se objevují červená písmena (v anglické Bibli). To
znamená, že promluvil Ježíš. Po šesté ráně prohlásil:

Zj 16,15: „…Aj, přicházím jako zloděj. Blahoslavený, kdo bdí a ostříhá
roucha svého, aby nahý nechodil, aby neviděli hanby jeho. 16 I shromáždil
je na místo, které se jmenuje Židovsky Armageddon. 17 Tedy sedmý anděl
vylil koflík svůj na povětří, i vyšel hlas veliký z chrámu nebeského, z trůnu,
řekl: Stalo se. 18 I stali se zvukové a hromobití a blýskání, i země třesení
stalo se veliké, jakého nikdy nebylo, jak jsou lidé na zemi, země třesení tak
velikého. 19 I roztrhlo se to veliké město na tři strany, a města národů padla.
A Babylon veliký přišel na paměť před obličejem Božím, aby dal jemu kalich
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vína prchlivosti hněvu svého. 20 A Všechny ostrovy pominuly, a hory nejsou
nalezeny. 21 A kroupy veliké jako centnéřové pršely z nebe na lidi. I rouhali
se Bohu lidé pro ránu těch krup; nebo velmi veliká byla ta jejich rána.“
Přečetli jsme si texty, o kterých budeme uvažovat.
Vím, že je to těžká látka. Projdeme si ji postupně.

Použiju přitom formu otázek a odpovědí, jak to často dělám, když vyučuji
při evangelizaci. (evangelizujeme)

1. Jak je nazváno sedm posledních ran v Bibli?
Je psáno: „sedm koflíků zlatých, plných“ – čeho? – „hněvu Boha živého“
(Zj 15,7)
Neradi myslíme na Boží hněv, ale Bible nám říká, že Pán Bůh má s námi
velkou trpělivost, protože nechce, aby někdo zahynul. Ale nakonec se
Jeho hněv projeví.
V Lk 21 Ježíš řekl:

Lk 21,23: „Ale běda těhotným a těm, kteréž kojí v těch dnech.“ – Mluvil
o zničení Jeruzaléma. – „Nebo bude dav veliký v této zemi, a hněv nad
lidem tímto.“
A u Matouše čteme:

Mt 24,19-21: „Běda pak těhotným a těm, které kojí v těch dnech. 20 Proto
modlete se, aby utíkání vaše nebylo v zimě aneb v sobotu. 21 Nebo bude
tehdy soužení veliké, jakého nebylo od počátku světa až do té chvíle, ani kdy
potom bude.“
Když byl Ježíš na Olivové hoře, plakal nad Jeruzalémem a pronesl nad ním
soud. Řekl, že v něm nezůstane kámen na kameni a že: „Přichází den, kdy
budete obklíčeni armádami.“ O této generaci řekl:
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Mt 23,35.36: „Aby přišla na vás všeliká krev spravedlivá, vylitá na zemi,
od krve Abele spravedlivého, až do krve Zachariáše syna Barachiášova,
kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem. 36 Amen pravím vám: Přijdou
tyto všecky věci na pokolení toto.“
Čteme to proto, že to, co Bible učí, by pro nás bylo dobré znát. Měli bychom
vědět, že hněv, stejně jako úrok v bance, se může nahromadit.

To, že se nám daří dobře, neznamená, že nepřijde soud, kvůli zlu, kterého
jsme se dopustili. Bůh si vede záznamy a přijde den účtování.
Tak jak řekl Ježíš Židům v Jeruzalémě: „Na tuto generaci dopadne, všechna
krev, která se nahromadila od proroků, kteří byli zabiti.“
A v Kazateli nám Bible říká:

Kz 8,11: „Nebo že ne i hned ortel dochází pro skutek zlý, protož vroucí je
k tomu srdce synů lidských, aby činili zlé věci.“ – Což znamená: „Jelikož
pokaždé když zhřešíte, Pán Bůh vás nepotrestá, myslíte si: „Ach, tak to
mi prošlo. Nic se nestalo.“ Ale Pán Bůh řekl: „Nikoliv. Zaznamenal jsem si
to.“ A tak si hromadíme hněv. Proto potřebujeme milost. Pokud však naše
hříchy ze všeho co jsme udělali, nejsou přikryty krví Beránka, budeme
z nich skládat účty. Ježíš řekl, že dokonce i z každého planě vyřčeného
slova – budeme souzeni. Nastane den soudu.
Není to jen trest smrti, ale i smrt je spojena s trestem. A tak sedm
posledních ran je závěrečný trest pro vzpurnou planetu.
Přečteme si ještě jeden verš, než půjdeme dál:

Ř 2,5: „Ale podlé tvrdosti své a srdce nekajícího shromažďuješ sám sobě
hněv ke dni hněvu a zjevení spravedlivého soudu Božího.“
Pavel říká, že lidé, kteří stále žijí ve vědomém hříchu, si hromadí hněv pro
den soudu.
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Tento princip vidíme např. v Ž 78,49: „Poslal na ně prchlivost hněvu svého,
rozpálení, zuřivost i soužení, dopustil na ně anděly zlé. 50 Uprostranil
stezku prchlivosti své, neuchoval od smrti duše jejich, ano i na hovada jejich
mor dopustil.“ – Vyprávěl jim, co se dělo v Egyptě, když dopadlo deset ran.
Ve Zjevení Pán Bůh poslal Své anděly s číšemi hněvu.

Od začátku říkám, že všechno, co čteme ve Zjevení, se nachází už někde
ve Starém zákoně. Setkáme se někde s rozhořčením, když procházíme
rány ve Starém zákoně? Když rány přicházely rychle jedna po podruhé?
Na jaký národ rány dopadaly? Na Egypt. Co se stalo na konci ran? Boží lid
byl vysvobozen. Co se stane na konci sedmi ran? Přijde Ježíš a budeme na
vždy vysvobozeni.
Kdosi řekl, že s ranami to bude jako s létáním, kdy vzlétnutí je dobrovolné,
a přistání je povinné. V životě je dobrovolné dopouštět se hříchu, ale soud
je povinný.
A nastane den, kdy celé stvoření bude čelit tomu, co se bude dít.

Na Egypt dopadly těžké, tvrdé rány. Kolik ran to bylo? Deset. Kolik ran
bude v posledních dnech? Sedm.

Proč je v tom rozdíl? To je dobrá zpráva. Děti Izraele trpěly s Egypťany
během prvních tří ran. Až od posledních sedmi ran byly uchráněny.
Budeme uchráněni před posledními sedmi ranami? Ano. V tom je myslím
rozdíl.
Brzy nastane mnoho globálních problémů.

Zj 11,18: „I rozhněvaly se národové, a přišel hněv tvůj, a čas mrtvých, aby
souzeni byli, … a aby zkaženi byli ti, kteří nakažují zemi.“ (…a aby byli
zničeni ti, kteří ničí zemi.“ ČSP)
Je více veršů, které, zdá se, říkají, že se něco stane se zemí.
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Ř 8,22: „…všecko stvoření spolu lká, a spolu k porodu pracuje až posavad.“
Co se děje s naší planetou? Planeta sténá. U Izaiáše čteme:

Iz 51,6: „Pozdvihněte k nebi očí svých, a popatřte na zem dolů. Nebesa zajisté
jako dým zmizejí, a země jako roucho zvetší, a obyvatelé její též podobně
zemrou: ale spasení mé na věky zůstane, a spravedlnost má nezahyne.“
Otřásá se náš starý svět pod tíhou hříchu a vším, co se děje?

2. Jaké varování pro svět obsahuje trojandělské poselství ve Zj 14,6-12?
O jakých dvou trestech pro bezbožné se zde hovoří?

Vzpomeňte si, na to, co jsme si řekli o poselství tří andělů v minulém
studiu. Babylonu bylo řečeno: „Vyjdi z něho, lide můj.“ – Na Babylon
dopadnou rány. To se prolíná napříč celou knihou.
A je psáno:

Zj 14,10: „I ten bude pít víno hněvu Božího, víno, které je vlito do kalichu
hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou před obličejem svatých andělů a
před obličejem Beránka.“
Jsou to tedy docela vážná varování, daná v předstihu v trojandělském
poselství. Co tím chci říct? Kdo má nést trojandělské poselství v posledních
dnech? Boží lid. Ostatek.
A co je součástí tohoto trojandělského poselství? Varování, že se blíží
Boží hněv. Přichází den soudu. A poselství prvního anděla opravdu zní
(říká): „přišla hodina soudu jeho“ (Zj 14,7).
Lidé musí vědět, že mají problém a teprve pak ocení řešení.

Problémem je hřích a Boží soud za hřích. Trest za hřích je smrt. Ježíš nám
nabízí život, abychom nezahynuli, ale měli život věčný.
10
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A nakonec vidíme kontrast mezi bezbožnými se svatými.

Zj 14,12: „Tu je trpělivost svatých, tu jsou ti, kteří ostříhají přikázaní Boží
a víry Ježíšovy.“
A pak je řečeno:

Zj 15,1: „Potom viděl jsem jiný zázrak na nebi veliký a předivný: Sedm
těch andělů majících sedm ran posledních;“ – Řekl Ježíš, že budou rány
mezi Jeho prvním a druhým příchodem? Ano. Jednalo se o posledních
sedm ran? Ne. Je psáno: „Povstane národ proti národu, království proti
království. Budou války a mor na různých místech.“
Byl už na zemi mor? Ano černý mor už lidé prožili ve středověku. V roce
1918 pak zasáhla svět španělská chřipka, kdy zemřelo kolem 35-50
milionů lidí. Během této jedné rány zemřelo tolik lidí, jako za druhé
světové války.
Ale sedm posledních ran proběhne rychle za sebou na konci času.
A ve verši 8 čteme:

Zj 15,8: „a žádný nemohl jít do chrámu, dokud se nevykonalo sedm ran.“
Vím, že to otřáslo námi všemi, když jsme se dozvěděli, že na konci času
bude období, kdy budeme stát před svatým Bohem bez prostředníka,
protože chrám bude zavřený. Michael povstal. Co se děje u Da 12, když
Michael povstal? Nastane doba soužení, jaká nikdy nebyla od doby, kdy
existují národy.
Da 12,2: „Toho času postaví se Michal, kníže veliké, který zastává synů lidu
tvého, a bude čas soužení, jakého nebylo, jak je národ, až do toho času;
toho, pravím, času vysvobozen bude lid tvůj, kdokoli nalezen bude zapsaný
v knize.“

Lidé si budou říkat: „To mám žít svatě bez prostředníka? To není možné!
To nikdo nedokáže!“ Ale to není pravda. Co třeba Enoch? Enoch chodil
11

s Bohem a žil takovým životem, že ho Pán Bůh přenesl rovnou ze země
do nebe.

A co Eliáš? Člověk si může myslet: „To nikdy nedokážu.“ Ale Bible říká, že
Eliáš byl člověk, který byl poddaný stejným bídám jako my. Malomyslněl
Eliáš? Bible říká, že se modlil, aby zemřel.

Eliáš byl dokonce sarkastický, když se posmíval bálovým prorokům.
Možná si kladete otázku, jestli to bylo správné.
Bible říká, že Eliáš byl sice jen člověk, avšak chodil s Bohem, byl posvěcen
a Pán Bůh ho vzal do nebe v ohnivém voze.
Může Pán Bůh mít lidi, kteří budou připraveni být přeneseni do nebe?
Jistě, samozřejmě, že ano.
Kristus si zapečetí Svůj lid Svým Duchem svatým a bude stále žít život plný
víry. Musíme se modlit a prosit, aby nám Pán Bůh pomáhal praktikovat
takový život už teď.

Zj 16,1. „I slyšel jsem hlas veliký z chrámu, řekl těm sedmi andělům: Jděte,
vylijte sedm koflíků hněvu Božího na zem.“
Co se stane předtím, než bude vylito sedm posledních ran?

1. Dojde k celosvětovému hlásání evangelia
2. Celé lidstvo učiní poslední věčné rozhodnutí pro Krista, anebo
proti Kristu
3. Znamení šelmy bude vnucováno v závěrečném konfliktu o uctívání.
– Lidé se budou muset rozhodnout, jestli se pokloní Bohu; a to
bude tím nejdůležitějším rozhodnutím v jejich životě pro získání
Boží pečeti. Někteří budou dělat kompromisy, protože to je
pohodlnější – nebudou moci kupovat a prodávat, když nebudou
mít znamení šelmy – a tak přijmou její znamení.
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Ve světě se stane mnoho událostí. Dojde k otřesům, kdy se každý zařadí do
jedné z těchto dvou skupin. To se stane během kázání evangelia. Znamení
šelmy je vnucováno závěrečném konfliktu o uctívání.
4. Věrný Boží lid se Bohu s láskou podřídí.
5. Je vylito sedm posledních ran.
6. Kristus přijde, aby vysvobodil Svůj lid.

Boží hněv není Jeho hněv vůči hříšníkům. Je to Jeho soud nad hříchem.
Lidé si možná myslí: „Jistě je teď hrozně rozhněvaný na hříšné lidi.“

Bůh nenávidí hřích a hřích nemůže přebývat v Jeho přítomnosti. Jeho
spravedlnost vyžaduje soud. Nikdy však nepřestane být milující, trpělivý
Bůh.

Bůh nikdy nevybuchne, protože by ztratil nervy. Na konci ale Bůh bude
muset vyřešit hřích, protože chce očistit planetu.
Sedm posledních ran je děsivým výsledkem toho, že se svět oddělil od
Pána Boha a planeta se proti Němu vzbouřila.

3. Kdo unikne sedmi posledním ranám v posledních dnech?
To budou ti,

Zj 15,2: „kteří zvítězili nad tou šelmou a obrazem jejím a nad charakterem
jejím i nad počtem jména jejího“.
Studovali jsme, co to znamená, ale pokud to chceme shrnout, tak víme, že
to jsou ti, kdo zvítězili nad ďáblem. Podřídili se Boží vůli a byli naplněni
Božím Duchem.
Každý, kdo má Božího Ducha, má Boží pečeť.
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Máme si dělat starosti? V Žalmu 91,7 čteme:

Ž 91,7: „Padne jich po boku tvém tisíc, a deset tisíců po pravici tvé, ale
k tobě se to nepřiblíží. 8 Očima toliko svýma to spatříš, a odplatě bezbožných
se podíváš.“
Možná všude kolem nás budou padat bezbožní. Mám rád příběh
o Rachab, kdy Izraelci křičeli, a hradby Jericha padly. Ozve se volání, když
přijde Ježíš?
Ano, ozve se hlas archanděla, zazní polnice.

1Tes 4,16: „Nebo sám ten Pán se zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla
a s troubou Boží sestoupí z nebe, a mrtví v Kristu vstanou nejprve.“
Když zazněla polnice, hradby Jericha spadly. A kde žila Rachab?

V domě u hradeb a hradby padaly všude kolem ní, ale tam kde byla ona,
nic nespadlo. Rachab i všichni v jejím domě přežili.
ČSP – Jozue 2,15: „její dům byl v hradební zdi. Bydlela na hradbách.“

Až Ježíš bude přicházet, polnice bude troubit, ozve se zvolání, města
budou padat před planoucím hněvem Hospodina. To je poslední, sedmá
rána. Ale my se nemusíme bát. Všechno kolem nás se může úplně zhroutit,
ale On zaslíbil, že nás ochrání.

4. Koho svatí chválí za svou záchranu?
Zj 15,3.4: „Velicí a předivní jsou skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí,
spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi svatých. 4 Kdo by se, nebál tebe,
Pane, a nezveleboval jména tvého? Nebo ty sám svatý jsi. Všichni zajisté
národové přijdou, a klaněti se budou před obličejem tvým; nebo soudové
tvoji zjeveni jsou.“
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5. Kdy začnou rány dopadat?
To by asi lidi zajímalo, aby si mohli toto datum poznamenat.

Je psáno:
Zj 15,8: „I naplněn je chrám dýmem od slávy Boží a od moci jeho, a žádný
nemohl vejit do chrámu, dokud se nevykonalo sedm ran těch sedmi andělů.“
Nevíme, kdy to bude. Ale teď právě žijeme v době, kdy se odehrává
předadventní soud.

Je to velmi jednoduchý biblický princip. Bible říká: „Soud musí začít
u domu Božího.“ Říká to Petr a cituje přitom Ezechiela 9, kde je psáno: „od
svatyně mé počněte.“ (Ez 9,6)
Předtím, než přijde Ježíš, dojde k určitému hodnocení, protože Bible
jasně říká:

Zj 22,12: „A aj, přijdu brzo, a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu
každému podlé skutků jeho.“
Když Pán přijde, nebude se muset rozhodovat, kdo bude zachráněn a kdo
zatracen. To bude určeno ještě předtím, než přijde. A my žijeme v době,
kdy se o tom rozhoduje.
V této době se odehrává předadventní soud, někdy se mu říká investigativní
soud. Je to však poslední fáze historie církve, nazvané „laodicejská církev.“
Samotné slovo Laodicea znamená „souzení lidu“.

Až tato doba soudu skončí a Michael se postaví, tak to znamená, že je konec.

6. Podle jakého znamení poznáme, že nebeský soud skončil?
Zj 22,11: „Kdo škodí, škoď ještě; a kdo smrdí, smrď ještě; a kdo je spravedlivý,
ospravedlní se ještě; a svatý posvěť se ještě.“
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Nastane chvíle, kdy spasení budou spaseni, a zatracení budou ztraceni
s definitivní platností.
Avšak teď ještě doba milosti neskončila a lidé mohou změnit tým.

Lidé v církvi mohou říct: „Už jsem unaven, a mám toho dost. Jdu do světa.“
A lidé ve světě mohou říct: „Už jsem tím unaven. Jdu ke Kristu.“ A uvidíme
tříbení a přecházení z jedné strany na druhou. Avšak když doba milosti
skončí, lidé budou navěky zapečetěni.

7. Někdy nemoc nebo katastrofa vede člověka k uvažování a přiměje
ho, aby činil pokání. – (Někdy nás zkoušky přivedou zpátky k Bohu)
– Avšak v případě sedmi posledních ran se už nikdo neobrátí.
Proč Pán Bůh posílá rány, když se už nikdo neobrátí?
Ve Zj 16,9 je psáno:
Zj 16,9: „I pálili se lidé horkem velikým, a rouhali se jménu Boha toho,
který má moc nad těmi ranami, a však nečinili pokání, aby vzdali slávu
jemu.“ – Pán Bůh dokazuje, že když přijdou rány, tak místo, aby se lidé
obrátili a činili pokání jako obyvatelé v Ninive, ukáže se, že už nemohou
být spaseni. Už nebude možné, aby se jejich srdce změnilo a činilo pokání.
Bude ďábel někdy činit pokání? Zarmoutil Ducha svatého a už překročil
hranici, odkud není možné se vrátit.

Když bude dopadat sedm posledních ran, spasení už budou spaseni,
zatracení budou už ztraceni. Dosáhli bod, odkud není návratu. V jejich
povaze už nezůstalo nic, co by si zasloužilo spasení.

8. Jak dlouho bude sedm ran trvat?
To je velmi diskutovaná otázka. V proroctví je řečeno:
Zj 18,8: „Proto v jeden den přijdou rány jeho“.
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Jeden den v proroctví je jeden rok. Ale to neznamená, že to bude 365 dní.
Znamená to však, že se to všechno stane během jednoho roku. Abychom
zjistili, jak dlouho to bude trvat, můžeme použít několik biblických
příkladů z minulosti.
Jak dlouho trvaly rány, které dopadly na Joba? Byly extrémně intenzivní,
velmi těžké, a proběhly v poměrně krátké době.

Kdybyste se zeptali Joba, jak dlouhou dobu to trvalo, řekl by: „Bylo to jako
celá věčnost.“

Ale když si přečtete v kontextu, jak se to stalo, tak ztratil všechno během
jednoho bleskového útoku od ďábla. Pak se zdá, že to bylo jen o několik
týdnů později, kdy nechtěl proklínat Boha za to, co se mu stalo, a kdy
v další bleskové ráně přišel o zdraví. Potom jeho přátelé s ním seděli
sedm dní.
Vypadá to, že se to možná celé odehrálo během několika měsíců.
Jak dlouho trvalo deset ran, které dopadly na Egypt?

Když čtete kontext, tak to vypadá, jakoby šly jedna za druhou. Farao řekl:
„Je mi to líto, mrzí mě to.“ Rána pominula, farao lid nepropustil. Možná
trvalo pár dní, než se ukázalo, že nic neudělá. Pán Bůh tedy poslal další
ránu.

A tak farao činil pokání. Rána odešla a on lid nepropustil a dopadla další
rána.
Zdá se, jakoby to proběhlo v rámci několika týdnů, maximálně měsíců.

Vzpomínám si na jeden výrok z Ducha proroctví, kde se píše: „Rány
nemohou trvat dlouho, když se podíváte na jejich povahu.“
Ježíš řekl: „Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nikdo by nebyl spasen.“
17

Celé to proběhne asi v jednom roce, nebo během několika měsíců.

Jednou jsem si udělal studii, není to sice nic extra, ale podělím se s vámi
o ni. Pokud jeden den je rok, pak hodina je 15 dní.

Ve Zjevení se třikrát hovoří o pádu Babylona. V jednu hodinu padne
ekonomicky. V jednu hodinu padne sociálně a v jednu hodinu politicky.

Je tedy řečeno: „V jednu hodinu, v jednu hodinu, v jednu hodinu.“ To je 45
dní. Bude to tedy přibližně jako doba Jobova utrpení, nebo jako doba, kdy
dopadalo 10 ran v Egyptě. Myslím, že to bude záležitost měsíců, méně
než jeden rok.

9. Jak jsou nazvány Boží tresty a soudy u Izaiáše 28:21?
Pán Bůh z nich nemá radost. Bible říká, že to je Jeho: „neobyčejné dílo …
neobyčejný skutek“. Bůh chce dávat život, chce žehnat. Nebude se radovat,
když se tyto poslední události budou dít, protože Mu to bude lámat srdce.
Někteří lidé uvažují: „Budeme vytrženi předtím, než dopadnou rány?“
Mimochodem, sedm posledních ran je velké soužení.

Předtím, než skončí doba milosti, bude doba malého soužení. Potom
bude doba velkého soužení, jaké nikdy nebylo. To bude čas, kdy lidé už
nebudou moci přejít na druhou stranu. Mnoho milých evangelikálních
křesťanů říká, že tehdy dojde k tajnému vtržení a budeme vychváceni.
Podle nich Pán Bůh miluje církev natolik, že nedovolí, abychom si prošli
soužením, v tuto chvíli už tu nebudeme.
Ale říká to tak Bible?

Je psáno:
Ž 91,7-10: „Padne jich po boku tvém tisíc, a deset tisíců po pravici tvé, ale
k tobě se to nepřiblíží. 8 Očima toliko svýma to spatříš, a odplatě bezbožných
se podíváš. 9 Poněvadž jsi Hospodina, který útočiště mé je, a Nejvyššího za
18
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svůj příbytek položil, 10 Nepřihodí se tobě nic zlého, ani se přiblíží jaká
rána k stánku tvému.“
Byly děti Izraele během deseti ran v Egyptě? Ano. Ale byly uchráněny,
zejména během posledních sedmi ran. Zachránil Pán Bůh Noema před
potopou, anebo během potopy? Zachránil Sidracha, Mizacha a Abdenága
před hořící pecí, nebo je zachránil až v peci? Zachránil Daniele před
jámou lvovou, anebo když byl v jámě? Zachránil Josefa před soužením,
anebo během zkoušek? A co Job?
Biblický princip tedy je, že Pán Bůh nás nezachrání před soužením, ale
v jeho průběhu. Pavel řekl:
Sk 14,22: „…musíme skrze mnohá sloužení vejít do království Božího.“

Pán Bůh nás zachrání v soužení. Všichni, kdo žijí zbožně, si projdou
soužením.

10. Co je první rána?
O tom se píše ve Zj 16,2:

Zj 16,2: „I šel první, a vylil koflík svůj na zem, i vyvrhli se vředové škodliví
a zlí na lidech, majících znamení šelmy, a na těch, kteříž se klaněli obrazu
jejímu.
Stalo se to už někdy předtím?

V Deuteronomiu čteme:
Dt 28,35: „Raní tě Hospodin vředem nejhorším na kolenou i na lýtkách, tak
že se nebudeš moci zhojit, od spodku nohy tvé až do vrchu hlavy.“
Stalo se to Jobovi? Ano.

Je to jedna z ran, která postihla i Egypt, jak je psáno v Ex 9,10:
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Ex 9,10: „Nabravše tedy popela z pece, stáli před Faraonem, a sypal jej Mojžíš
k nebi. I byli vředové plní neštovic, prýštící se na lidech i na hovadech.“
A ve Zjevení 16,2 jsou nazvány: „…vředové škodliví a zlí…“

11. Co se stane během druhé rány?
Zj 16,3: „Zatím druhý anděl vylil koflík svůj na moře, a učiněno je jako krev
umrlého, a všeliká duše živá v moři umřela.“
Kolik z vás slyšelo o tom, jak se na Floridě objevily rudé řasy, a voda
zčervenala? Ryby v nich umíraly. Ale to ještě nebyla jedna ze sedmi ran.
Takové věci se v historii děly v menším měřítku. Byly i rány, kdy lidé měli
vředy. Např. když vypukl černý mor.
Zdá se však, že tyto věci se vyskytují stále častěji.

12. Co je třetí rána?
Nejdřív to bylo moře a teď: „řeky a studnice vod … obráceny jsou v krev“

Nejprve to byla slaná voda a nyní sladká. Co to podle vás způsobí námořní
dopravě, když zemře všechno živé v moři?
Většina měst na světě, asi 90 %, jsou buď mořským přístavem, nebo se
nacházejí u nějaké řeky. Týká se to většiny obyvatel světa.
„řeky a studnice vod … obráceny jsou v krev“

Všimli jste si, že předtím bylo řečeno „jako krev umrlého“.

Můžete se dívat na červený plankton v moři a říkat: „Vypadá to jako krev.“
Ale teď to jsou studnice vod.
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Zj 16,4: „Potom třetí anděl vylil koflík svůj na řeky a na studnice vod,“ –
Neměli nic k pití. – „i obráceny jsou v krev.“
V roce 2012 se čínská řeka Jang-c‘-ťiang zbarvila do ruda:

Nemyslím, že by to byla rána, ale o takových věcech slycháváme. Může se
to stát i v globálním měřítku.

Zj 16,5: „I slyšel jsem anděla vod, který řekl: Spravedlivý jsi, Pane, který jsi,
a který jsi byl, a svatý, že jsi to usoudil. 6 Poněvadž krev svatých a proroků
vylévali, i dal jsi jim krev pít; nebo jsou hodni.“

13. Co se stane během čtvrté rány?
Zj 16,8: „Potom čtvrtý anděl vylil koflík svůj na slunce, i dáno je jemu pálit
lidi ohněm. 9 I pálili se lidé horkem velikým, a rouhali se jménu Boha toho,
který má moc nad těmi ranami, a však nečinili pokání, aby vzdali slávu
jemu.“ – Nečinili pokání ze svých hříchů. Stále mají vředy, nemají nic
k pití, a teď se k tomu přidalo horko.
Zdá se, jakoby jedna rána vedla k druhé.

A mimochodem, věřím v globální oteplování. Už přichází a toto bude
závěrečné globální oteplení. Bude to konečná a vrcholná změna klimatu
během těchto posledních sedmi ran.

14. Co se stane, když pátý anděl vylije svou nádobu na trůn šelmy?
Ve Zj 16 čteme:

Zj 16,10: „Tedy pátý anděl vylil koflík svůj na stolici té šelmy, i učiněno je
království její tmavé, i kousali jazyky své pro bolest. 11 A rouhali se Bohu
nebeskému pro bolesti své a pro vředy své,“ – je řečeno, že bolesti a vředy
ještě nepominuly. Je to tedy něco, co se bude dít rychle za sebou.
21

„a však nečinili pokání ze skutků svých.“ – Nebyli voláni, aby činili pokání.
„i učiněno je království její tmavé“ – Byla tma jednou z ran v Egyptě?

Egypt se považoval za duchovní vůdce světa. Ale Pán Bůh jim ukázal, že
jsou slepí, kteří vedou slepé.
Nastane tedy temnota v sídle šelmy. Šelma říká: „Máme velké světlo.“
Bylo jim však ukázáno, že jsou slepí. Jsou v temnotě.
Kristus je Světlo světa. Jestliže někdo zavrhne Světlo světa, a nevyzná, že
„Svíce nohám mým je slovo tvé,“ co mu zůstane? Temnota.

15. Co se stane během šesté rány, když anděl vylije svou nádobu na
velkou řeku Eufrat?
Je psáno:
Zj 16,12: „Šestý pak anděl vylil koflík svůj na tu velikou řeku Eufrates,
i vyschla voda její, aby připravena byla cesta králům od východu slunce.“
Věříme, že tato rána je spíše duchovní povahy. Zatímco některé jiné byly
skutečné. Vysušení řeky Eufratu je odkaz na něco, co se stalo v židovské
historii.
Boží lid byl v zajetí v Babylonu. Zjevení říká: „Vyjděte z Babylonu.“

Král z východu, jménem Cýrus a král Darius médský, přišli a odklonili
řeku Eufrat, která tekla pod hradbami Babylona. Vysušení vody jim
umožnilo projít pod hradbami města. O tom čteme v knize Daniel 5, kde
Babylon padl. Na stěně se objevila píšící ruka.
Boží lid byl vysvobozen a to všechno proběhlo velmi rychle.
Kristus skutečně přichází.
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Všechny zdroje Babylona jsou vysušeny. Řeka, která tekla v království,
mu dávala život.
Když jsme si to řekli, přečtěme si Zj 16,2:

Zj 16,12: „…i vyschla voda její… I shromáždil je na místo, kteréž slove
Židovsky Armageddon“ (Zj 16,16)

Myslel jsem, že by mohlo být zajímavé, kdybych vám pustil videa ze zpráv
CNN a FOX:

„Iráčané utíkají. Ve třech městech na březích řeky Eufrat panují
obavy, že hladina řeky je tak nízká, že bojovníci ISIS ji mohou přejít
a zaútočit.“
„Teroristé ISIS dělají nemyslitelné: Zavírají propusti přehrady
Ramadi. Tato nová strategie představuje hlavní bezpečnostní a
humanitární hrozbu.“
Lt.Gen.Mark Hertling řekl: „Věříme, že pokud ovládáte přístup k vodě,
pak můžete ovládat nepřítele. Což je v této části světa v podstatě
pravda.“
„Na dolním toku řeky Eufrat se snížila hladina, což umožňuje
bojovníkům ISIS pohybovat se volněji.“
„Iráčtí představitelé a úředníci vypouštějí vodu z jezera Habbaniyah,
aby jižní část měla alespoň trochu vody. To však může trvat jenom
několik dní.“
„Bojovníci ISIS tak mohou říkat: „Máme to, co potřebujete ke
každodennímu životu.“
Přišlo mi to zajímavé. Lidé na to mohou poukazovat a říkat: „Eufrat
vysychá. Před dvěma roky to bylo ve zprávách.“ Protože ISIS uzavřel
přehradu, řeka Eufrat směrem po proudu vysychá.
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Člověk by si mohl říct: „To se nikdy nestane.“ Avšak ono se to v historii už
několikrát stalo.
Je tu ještě něco jiného k zamyšlení. Co se píše ve čtvrté ráně? „I pálili se
lidé horkem velikým“. Co se stane s řekami, když je velké horko? Co se
stalo v době Eliáše, když byl hladomor?
Cýrus, král z východu, vysvobodil Boží lid z tyranie starověkého Babylona.
Ježíš, Král z východu zachrání Boží lid v době konce.
Když byly tedy hradby Babylona prolomeny, protože voda Eufratu se
vysušila, signalizovalo to vysvobození Božího lidu.

Kristus řekl:
Zj 16,15: „Aj, přicházím jako zloděj. Blahoslavený, kdo bdí a ostříhá roucha
svého, aby nahý nechodil, aby neviděli hanby jeho.“
Jaký smysl by mělo říkat, že Kristus vysvobodí Svůj lid ještě před
soužením, když Bible říká, že přijde jako zloděj až po soužení?

Pokud někteří lidé věří, že k tajnému vytržení dojde před soužením, tak
to nesouhlasí s tím, co je psáno dále.
Ježíš přijde, aby Svůj lid vysvobodil na konci sedmi ran.

16. Druhý příchod Ježíše nastane během sedmé rány. K jakým
dvěma devastujícím zvratům v přírodě dojde v této době?
Zj 16,17: „Tedy sedmý anděl vylil koflík svůj na povětří, i vyšel hlas veliký
z chrámu nebeského, z trůnu, řkoucí: Stalo se. 18 I stali se zvukové a
hromobití a blýskání, i země třesení stalo se veliké, jakého nikdy nebylo, jak
jsou lidé na zemi, země třesení tak velikého.“
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A ve verších 20 a 21 čteme: „A všechny ostrovy pominou, a hory nejsou
nalezeny. 21 A kroupy veliké jako centnéřové pršely z nebe na lidi.“ –
V sedmé ráně bude tedy ničivé zemětřesení a budou padat velké kroupy.
A co Boží lid? Budeme uchráněni?
Ž 46,2: „Bůh je naše útočiště i síla,“

Byly děti Izraele v Egyptě, když bylo krupobití? Ano. Ale neublížilo jim to.
Ž 46,2: „Bůh je naše útočiště i síla, ve všelikém soužení pomoc vždycky
hotová. 3 A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila,
a zpřevracely se hory do prostřed moře.“ – I když budou zemětřesení všude
kolem nás, nemusíme se bát.

Další věc, která se stane, je, že přijde Ježíš. Budeme uchváceni, abychom
se s Ním setkali v oblacích. Spoušť zůstane za námi, stejně jako konečné
zničení země.
Toto je rychlý přehled sedmi ran:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zhoubné vředy
Moře se změnilo v krev
Řeky a prameny vod se změnily v krev
Nesmírné horko
Temnota v sídle šelmy
Bitva Armageddon – o tom jsem nemluvil.
Druhý příchod Ježíše Krista

Co znamená Armageddon?

Armageddon je kopec Mageddo. Bylo to klíčové místo v Izraeli,
samotné centrum Izraele, kde proběhlo mnoho bitev, včetně bitvy, kdy
Gedeon porazil s polnicí, světlem a mečem Madianské, Amalechitské a
lid východní.
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Poukazuje na dobu, kdy byl Boží lid v beznadějné situaci. Ale v rozhodující
chvíli zatroubila polnice. Nepřátelé byli zničeni a Boží lid byl zachráněn.
V Bibli je mnoho podobných příběhů, kdy Boží lid byl zachráněn v údolí
u Magedda. Armageddon nám tedy poukazuje na vítěznou bitvu.

Bitva Armageddon začne, když přijede Kristus bojovat za nás. Jede na
bílém koni. To je začátek bitvy Armageddon a poslední fáze je na konci
1.000 let, když satan zaútočí se zatracenými, s Gogem a Magogem, proti
městu. Oheň od Boha sestoupí dolů a spálí je poté, co budou odsouzeni
u velkého bílého trůnu.

Stejně jako ve válce je několik bitev, tak i Armageddon začíná Druhým
příchodem Krista a končí Třetím příchodem po miléniu.

17. Co se stane s trojitou aliancí Babylona v šesté ráně?
Zj 16,19: „I roztrhlo se to veliké město na tři strany,“

18. Za Mojžíšových dnů Bůh seslal deset ran na Egypt. Jak byl Boží
lid uchráněn před andělem smrti v desáté ráně?
Ex 12,7.13: „A vezmou krev, pomažou obou veřejí a nade dveřmi u domů,
…a když uzřím krev, pominu vás,“.

19. Jak budeme uchráněni během ran?

Bible nám říká, že budeme ochráněni skrze krev Beránka a slovo našeho
svědectví.

Zj 12,11: „Ale oni zvítězili nad ním skrze krev Beránka, a skrze slovo
svědectví svého,“
Jedině Kristova krev a víra v Něho nás zachrání.
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Máme se bát posledních ran? Ne.

Ž 91,10: „Nepřihodí se tobě nic zlého, ani se přiblíží jaká rána k stánku
tvému. 11 Nebo andělům svým přikázal o tobě, aby tě chránili na všech
cestách tvých.“
Nemusíme se bát ran, přátelé. Dobrá zpráva je, že všechno bude nakonec
velmi dobré. Ale předtím, než to bude dobré, bude opravdu velmi zle.
To je poselství o ranách. Ale po ranách bude opravdu velmi dobře. Bůh
stvoří nové nebe a novou zemi. Ale dřív, než bude lépe, než kdy předtím,
bude hůř, než kdy předtím.
Musíme se tedy ujistit, že jsme přikryti krví Beránka. █

Amen.
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Yangtze River 2012

V roce 2012 se čínská řeka Jang-c‘-ťiang zbarvila do ruda
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