
POSLEDNÍ BOŽÍ VOLÁNÍ
„Přřipřavujte  cestu  Paánu,  cřinř te  jeho  stezky  přříámeá .“  

(Luk. 3,4; Iz 40,30)
Posledníá  vyástřaha  Bozř íáho  hlasu  přřed  dřuhyám

přříáchodem  Křistovyám  a  skonaáníá  sveř ta  vsřem  lidem  bez
řozdíáluů  naábozřenskeáho vyznaáníá, naá řodnosti a řas.

Vidoucíá  z ostřova  Patmos  vidíá  třř i  andeř ly  letíácíá
přostřředkem nebe, kteřříá oznamujíá posledníá Bozř íá vařovaáníá.

PRVNÍ ANDĚL (Zj 14,6.7.)
A videř l jsem jineáho andeř la letíácíáho po přostřředku nebe,

kteřyá  maá  veřcřneá  evangelium, aby je zveřstoval teřm, kteřříá bydlíá
na  zemi,  kazřdeámu naá řodu,  pokoleníá,  jazyku i lidu,  jak  řříákaá
mocnyám hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu chvaá lu, neboť
přřisř la hodina jeho soudu;  a klaneř jte se Tomu, kteřyá  stvořřil
nebe i zemi, mořře i přameny vod."

DRUHÝ ANDĚL (Zj 14,8)
A za níám leteř l jinyá  andeř l, a řříákaá : "Padl, padl Babylon, to

velikeá  meřsto,  neboť  víánem  hneřvu  sveáho  smilstva  napaá jelo
vsřechny naá řody"

TŘETÍ ANDĚL (Zj 14,9-12)
A za nimi leteř l třřetíá andeř l a přavíá mocnyám hlasem: "Kdo

se bude klaneř t sřelmeř  a jejíámu obřazu, a přřijme-li jejíá znameníá
na  sveá  cřelo  nebo  na  svou  řuku,  i  ten  bude  takeá  píát  víáno
Bozř íáho  hneřvu,  kteřeá  je  vlito do kalichu jeho hneřvu;  a bude
třaápen ohneřm a síářou přřed tvaá řříá svatyách andeř luů  a přřed tvaá řříá
Beřaánka. A dyám jejich muk vystoupíá na veřky veřkuů , a nebudou
míát  odpocřinutíá  dnem  ani  nocíá  ti,  kteřříá  se  klaneř jíá  sřelmeř
a jejíámu obřazu, a kdokoli přřijme znameníá jejíáho jmeána. Zde
je  vytřvalost  svatyách,  zde  jsou  ti,  kteřříá  zachovaávajíá  Bozř íá
přřikaá zaáníá a Jezř íásřovu víářu.

I.
PRVNÍ ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ (Zj 14,6.7.)

Jako  Buů h  poslal  sveáho  sluzřebníáka  jmeánem  „NOE,“  aby
upozořnil  sveř t  na nastaávajíácíá  potopu (1M 6,5.11.12.13.  8.),
tak  takeá  poslal  vyvoleneá  posly,  aby  ohlaá sili,  zře  se  jizř  blíázř íá
posledníá soud.

Na  podkladeř  studia  Píásma  sv.  a  přobeřhlyách  znameníá
(Libanonskeá  zemeř třřeseníá  ř.  1755,  zatmeřníá  slunce  a meřsíáce
19.  kveř tna  1780,  padaáníá  hveřzd  13.  listopadu  1833;  viz
M 24,19; Zj 6,12), pocřali tito muzřoveá  hlaá sat toto poselstvíá ze
Zjeveníá 14.

Oznamovalo dobu Bozř íáho soudu, a vyzyávalo lid, aby ctil
a vzyával  Boha.  Jeho  uá cřelem  bylo  oddeř lit  přavyá  Bozř íá  lid  od

zhoubnyách vlivuů  sveř ta a zbuřcovat ho, aby poznal,  zře je ve
stavu bezbozřnosti a odpadlictvíá.

Kdyzř  lideá  zavřhli  vařovaáníá  přvníáho  andeř la,  zavřhli  tíám
přostřředek, kteřyá  poskytlo nebe přo jejich duchovníá obnovu.
Pohřdli  Bozř íá  milostíá  a  s  jesřteř  veř tsř íá  dychtivostíá  usilovali
o přřaá telstvíá  sveř ta.  V  tom  byla  přříácřina  oneá  střasřneá
bezbozřnosti, odpadlictvíá a duchovníá smřti, kteřaá  panovala po
řoku 1844.

Toto odpadlictvíá se přojevilo v ř. 1848 v podivuhodneám
ucřeníá  – ucřeníá  satanoveř .  Jeho cíálem bylo nepoznat Boha ani
Jezř íásře  Křista,  kteřeáho  Buů h  poslal  a  takeá  snaha  o  zřusřeníá
Bozř íáho zaákona. Vuů dci tohoto ucřeníá byli Mařx, Engels a Lenin.

Vsřichni  jsme  sveřdky  toho,  co  znamenalo  v deř jinaá ch
lidstva popřřeníá  Boha - viz.  Fřancouzskaá  řevoluce a 70 leteá
uá dobíá totaá lníá vlaády komunizmu. 
Jakyá  je tvuů j osobníá vztah k tomuto poselstvíá?
a) Ctíásř  Boha?
b) Vzdaávaá sř  mu cřest a chvaá lu?
c)  Uveřdomujesř  si  sveá  postaveníá  „obzřalovaneáho“  u  tohoto  

soudu?
d) Uznaávaá sř  Boha jako stvořřitele nebe i zemeř  i přamenuů  vod?

II.
DRUHÉ ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ (Zj 14, 8-14)
O jakyá  „BABYLON“ se zde jednaá ?
Blíázře  naám to  osveř tluje  saám Paán  Jezř íásř  a  sveř toveá  deř jiny

naám  to  potvřzujíá.  Ve  Zj  17,4.6.18.  je  Babylon  vylíácřen  jako
zřena, odeřnaá  puřpuřem a sřařlatem, ozdobenaá  skvosty ze zlata,
dřahyách  kamenuů  a  peřel,  dřzř íácíá  v řuce  zlatou  cříásř i,  plnou
ohavnosti a necřistoty sveáho smilstva, a na cřele maá  napsaneá
jmeáno  Tajemstvíá,  Babylon  velikyá .  „Matka  smilstva
a ohavnostíá  zemeř .  Videř l  jsem  tu  zřenu  opilou  křvíá  svatyách
a křvíá Jezř íásřovyách mucředníákuů .“

O Babylonu se daá le přavíá, zře je to „velikeá  meřsto, jenzř  maá
křaá lovskou moc nad křaá li zemeř .“

Moc,  kteřaá  po  dlouhaá  staletíá  neomezeneř  vlaádla  nad
panovníáky křřesťanstva, je ŘŘ íám. Puřpuř a sřařlat, zlato, dřaheá
kameníá  a  peřly,  zř iveř  zobřazujíá  velkolepost  a  víáce  nezř
křaá lovskou okaázalost, kteřou staveř la na obdiv pysřnaá  stolice
ŘŘ íáma. A o zřaádneá  jineá  moci se nedalo přaávem řříáci, zře je „opilaá
křvíá  svatyách,“ nezř  o oneá  cíářkvi, kteřaá  tak křutyám zpuů sobem
přonaá sledovala  naá sledovníáky  Křistovy  (doba  inkvizice).

Babylon je oznacřen za „matku neveřstek.“ Jejíámi dceřami
se  tedy  řozumíá  cíářkve,  kteřeá  lpíá  na  jejíám  ucřeníá,  na  jejíách
třadicíách  a naá sledujíá  jejíáho  přříákladu tíám,  zře  obeř tujíá  přavdu
a libost Bozř íá za přotizaákonneá  spojeníá se sveř tem. 

O jakaá  falesřnaá  ucřeníá se jednaá ?

Nescříáslnyá  je  pocřet  bludnyách  ucřeníá  a  nespřaávnyách
(mylnyách) přředstav, jizř  se vyskytujíá v křřesťanskyách cíářkvíách.
Ukaázřeme si neřkolik satanovyách klamuů :
a) Tvřzeníá, zře je uá plneř  lhostejneá  v co cřloveřk veřřříá.
b) Aby lideá  zkoumali to, co Buů h neoznaámil a co neníá Jeho vuů líá,
tomu pořozumeř t.
c) Klamneá  ucřeníá o nesmřtelnosti dusře a lzř iveá  divy spiřitizmu.
d) Popíářaá  Bozřstvíá Křistovo.
e) ZŘ e satan neexistuje jako bytost.
f) Ucřeníá o pekle a ocřistci.
g) Ucřeníá, zře vsř ichni lideá  budou nakonec spaseni.
h) Křřteřníá novořozenř at.
i) Uctíávaáníá obřazuů , soch, ostatkuů , křříázřuů  apod..
j) Přříámluvnaá  sluzřba Mařie a vsřech svatyách v nebi.
k) Neomylnost cíářkve a papezře.

Ten,  jenzř  se  mohl  objevit  odeřn  slaávou  nebeskeáho
seřafíána  přřed  Křistem  na  pousřti  s pokusřeníám,  přřistupuje
k lidem v teá  nejpuů vabneř jsř íá  podobeř  jako andeř l sveř tlosti. Jeho
podvod se přojevuje ve „Zjeveníá matky Bozř íá v Medzřugořji“ od
řoku 1981 azř  do dnesřníách dnuů .

ŘŘ íámskaá  cíářkev  dnes  ukazuje  sveř tu,  zře  maá  cřistyá  sřtíát,
přřicřemzř  svou  minulost  plnou  hřoznyách  křutostíá  zakřyávaá
plaá sřteřm  omluv.  Obleákaá  na  sebe  křřesťanskeá  řoucho;
v podstateř  se  vsřak  nezmeřnila.  Vsřechny  zaá sady  papezřstvíá,
kteřeá  platily v uplynulyách stoletíách, platíá i dnes.

III.
TŘETÍ ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ (Zj 14,9-12) 

Vařovaáníá třřetíáho andeř la zníá: : "Kdo se bude klaneř t sřelmeř
a jejíámu obřazu, a přřijme-li jejíá znameníá na sveá  cřelo nebo na
svou  řuku,  i  ten  bude  takeá  píát  víáno  Bozř íáho  hneřvu…“

„ŠŘelma“ o kteřeá  hovořříá toto vařovaáníá, a k jejíámuzř  uctíávaáníá
nutíá  dvouřohaá  sřelma, je přvníá sřelma podobnaá  pařdaá lovi ze  
Zj 13; 17,3.4. tj. papezřstvíá.

„Obřaz  sřelmy“  přředstavuje  onu  fořmu  odpadleáho
přotestantizmu,  kteřaá  vznikne,  azř  budou  přotestantskeá
cíářkve  hledat  pomoc  staá tu  přři vnucovaáníá  sveá  veř řouky.

Chařles  Beecheř,  vynikajíácíá  ameřickyá  kazatel,  přohlaá sil
ve sveám kaá zaáníá  v řoce 1846, zře duchovenstvo „evangelicko-
přotestantskyách cíářkvíá je od pocřaá tku pod silnyám tlakem cřisteř
lidskeáho střachu; zř ije,  přacuje a dyáchaá  v přostřředíá  napřosto
zkazřeneám a musíá se v kazřdeá  hodineř  obřacet k nizřsř íá slozřce sveá
povahy, aby se přřimeř lo nemluvit o přavdeř  a sklonit se přřed
mocíá odpadlictvíá. Nebylo tomu tak s ŘŘ íámem? Nezř ijeme i my
stejnyám  zpuů sobem?  A  co  vidíáme  přřed  sebou?  Dalsř íá
vsřeobecnyá  koncil!  Šveř toveá  cíářkevníá  shřomaázřdeřníá!
Evangelickou  alianci  a  vsřeobecneá  jednotneá  vyznaáníá  víářy!“
(Kaázaáníá,  „The  Bible  a  Šufficient  Cřeed,“  přoneseneá  ve  Fořt
Wayne,  Indiana,  dne 22 uá nořa 1846).  Dojde-li  k tomu,  pak



bude  schaázet  uzř  jen  křok  k pouzř itíá  naá silíá,  aby  se  dosaáhlo
napřosteá  jednoty.  (V dnesřníách dnech je to teáma „dnesřka.“).

Tak  se  takeá  stane,  neboť  je  psaáno.  „ŠŘ elma  se  dveřma
řohy“ (tj.  Ameřika přvníá  řoh – naábozřenskaá  svoboda;  dřuhyá
řoh  –  obcř.  svoboda“)  nutíá  vsřecky,  maleá  i  velkeá ,  bohateá
i chudeá , svobodneá  i otřoky, aby byli oznacřeni na přaveá  řuce,
nebo  na  cřele,  takzře  nikdo,  kdo  neníá  oznacřen  jmeánem  teá
sřelmy, nebo cříáslem jejíáho jmeána nemuů zře nic přodaávat nebo
kupovat.“ (Zj 13, 16-17)

Zvlaá sřtníám znameníám sřelmy, a tíám takeá  jejíáho obřazu, je
přřekřacřovaáníá  Bozř íách  přřikaá zaáníá.  O  maleám  řohu  neboli
papezřstvíá, Daniel přavíá: „Bude takeá  pomyásř let, zře zmeřníá cřasy
i zaákony.“ (Daniel 7, 25)

Nejveřřohodneř jsř íá sveřdectvíá o tom vydaávajíá sami katolíáci –
posuďte!

Naá sledujíácíá  řřaádky  cřeřpajíá  z  „Katolickeáho  lidoveáho
katechizmu“ od Fřantisřka Špiřaga z řoku 1903.

1. Boží zákon
stř.  103,  I.  díál  –  „Bozř íá  přřikaá zaáníá  jsou zřcadlem,  v neřmzř

cřloveřk poznaávaá ,  jak dalece se Bozř íámu obřazu podobaá  nebo
nepodobaá .

2. O desateru Božích přikázáních. 
stř. 36, II. díál – Desateřo Bozř íách přřikaá zaáníá dal Buů h Izřaeli

na hořře Šinai (2. M 20, 1-17). Desateřo přřikaá zaáníá napsal Buů h
na dvou kamennyách deskaá ch, na znameníá,  zře tato přřikaá zaáníá
jsou jen blizřsř íám vysveř tleníám dvou přřikaá zaáníá laá sky.

Cíářkev  pozmeřnila  izřaelskeá  desateřo  Bozř íách  přřikaá zaáníá
v křřesťanskeá .

Katolickaá  cíářkev  přřidala  dřuheá  Bozř íá  přřikaá zaáníá,  totizř
zaákaz  o  klaneřníá  se  obřazuů m,  k přvníámu  Bozř íámu  přřikaá zaáníá
a   za  to  zase  řozdeř lila  desaá teá  přřikaá zaáníá  Bozř íá  ve  dveř
samostatnaá  přřikaá zaáníá,  aby zvyásř ila uá ctu ke křřesťanskeá  zřeneř ;
Vsřimneř te  si  nasřeho  9.  přřikaá zaáníá.  Katolickaá  cíářkev  řovneřzř
zmeřnila přřikaá zaáníá o sveřceníá soboty v přřikaá zaáníá sveř tit nedeř li. 

5. Proč světí protestanté neděli? 
stř. 23, i. díál – Přavíá-li přotestanteá , zře se dřzř íá jen Bible, přocř

sveř tíá  nedeř li,  kdyzř  přřece  v Bibli  nic  neníá  o  sveřceníá  nedeř le,  ale
o sveřceníá soboty.

Neníá-li  neřkteřeá  ucřeníá  cíářkve  obsazřeno v Píásmu svateám,  je
jisteř  obsazřeno v uá stníám podaáníá neboli třadici.

Toto jejich sveřdectvíá nepotřřebuje komentaá řř , naplnili tíám jen
přořoctvíá aposřtola Pavla ve 2. Tes 2, 1 – 4 „Přosíáme vaá s, břatřři,
jde-li o přříáchod nasřeho Paána Jezř íásře Křista a nasře shřomaázřdeřníá
k neřmu, abyste se nedali snadno vyveást z míářy, ani vylekat, ať
skřze ducha, slovo nebo dopis, jakozře poslanyá  od naá s, jako by
nastal Křistuů v den.  Nenechte se od nikoho zřaá dnyám zpuů sobem
oklamat.  Neboť  nenastane  den  Paáneř ,  nezř  přřijde  nejpřve
odpadnutíá,  a  bude  zjeven  ten  cřloveřk  hřříáchu,  syn  zatřaceníá,

stavíácíá se na odpoř a povysřujíácíá  se nade vsřechno, cřemu se řříákaá
Buů h, anebo cřemu se daávaá  Bozřskaá  uá cta, takzře se posadíá v Bozř íám
chřaámu a bude se vydaávat za Boha.“

Nejstařsř íá  pohřuů zřka,  jakaá  kdy byla  uřcřena smřtelníákuů m,  je
obsazřena  poselstvíá  třřetíáho  andeř la.  Musíá  to  byá t  hřoznyá  hřříách,
kdyzř  vyvolaá vaá  Bozř íá  hneřv  bez  vsřelikeá  milosti.

Zj 14, 10-11 „..i ten bude takeá  píát víáno Bozř íáho hneřvu, kteřeá  je
vlito do kalichu jeho hneřvu; a bude třaápen ohneřm a síářou přřed
tvaá řř íá  svatyách  andeř luů  a  přřed  tvaá řř íá  Beřaánka.  A dyám  jejich  muk
vystoupíá na veřky veřkuů , a nebudou míát odpocřinutíá dnem ani nocíá
ti,  kteřříá  se  klaneř jíá  sřelmeř  a  jejíámu  obřazu,  a  kdokoli  přřijme
znameníá jejíáho jmeána.“

Na  konci  boje  bude celyá  sveř t  řozdeř len  na  dveř  skupiny  –
v jedneá  budou ti, kdo zachovaávajíá Bozř íá přřikaá zaáníá a víářu Jezř íásřovu;
ve dřuheá  ti,  kdo  uctíávajíá  sřelmu  a  jejíá  obřaz  a přřijíámajíá  jejíá
znameníá (znak). Přořok přavíá: „Blahoslaveníá, kteřříá dodřzřujíá jeho
přřikaá zaáníá, aby meř li přaá vo na střom zř ivota a aby vesř li břanami do
meřsta.  Venku  pak  budou  psi  a  cřařodeř joveá ,  smilníáci,  vřahoveá ,
modlaá řř i a kazřdyá , kdo miluje a cřiníá lezř .“ (Zj 22, 14.15.) 

LAÁ ŠKA A ŠHOVIÁVAVOŠT KŘIŠTOVA 

Křistus se díával na Jeřuzaleám a videř l  v neřm symbol sveř ta
zatvřzeleáho  v nevíářře  a  vzpouřře,  řychle  se  blíázř íácíáho  odvetnyám
souduů m Bozř íám. Utřpeníá  padleáho lidstva, řmoutíácíá  jeho dusř i,  si
vynutilo z jeho ocříá hořřkyá  plaá cř.

Majestaá t  nebes  v slzaá ch!  Šyn  veřcřneáho  Boha  sklíácřen  na
duchu,  zkřusřen  uá zkostíá.  Tento  vyá jev  naám  přozřazuje,  jak
neobycřejneř  zaá vazřnyá  je hřříách; ukazuje, jak teř zřkyám uá kolem je i přo
Nekonecřnou  moc  zachřaánit  viníáka  přřed  naá sledky  přřestoupeníá
Bozř íáho  zaákona.  Jezř íásř  hledeř l  smutnyám  zřakem  na  posledníá
pokoleníá lidíá, videř l, zře sveř t zř ije v klamu, podobneámu tomu, kteřyá
zpuů sobil  zkaá zu  Jeřuzaleáma.  Velkyám  hřříáchem  ZŘ iduů  bylo  jejich
zavřzřeníá Křista; velkyám hřříáchem křřesťanskeáho sveř ta bude jeho
zavřzřeníá  Bozř íáho zaákona, zaákladu Bozř íá  vlaády na nebi a na zemi.
(2. M 20, 1-17).

Lideá  nebudou dbaá t  na Hospodinovy přříákazy a budou jimi
pohřdat.  Milioá ny  hřříáchem  zotřocřenyách,  otřokuů  satanovyách,
odsouzenyách  k dřuheá  smřti,  odmíátnou  naslouchat  slovuů m
přavdy,  dokud  nepřřijde  den  jejich  navsřtíáveníá.  Jak  střasřnaá  to
slepota!? Jak podivneá  poblouzneřníá. 

„HLAS VOLAJÍCÍHO NA POUŠTI“ (Mt 3, 2)
„Pokaáníá cřinř te, nebo přřiblíázř ilo se křaá lovstvíá nebeskeá .“

Ten,  kdo si  bude přřaá t  blizřsř íá  infořmaci  muů zře  se obřaá tit
píásemneř , i uá stneř  na tyto adřesy:

sobota7den@email.cz

jařomař66@vodafone.de www.zřajedořaje.cz
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