POSLEDNÍ BOŽÍ VOLÁNÍ
„Přř ipřavujte cestu Paá nu, cř inř te jeho stezky přř íámeá .“
(Luk. 3,4; Iz 40,30)
Posledníá vyá střaha Bozř íáho hlasu přř ed dřuhyá m
přř íáchodem Křistovyá m a skonaá níá sveř ta vsř em lidem bez
řozdíáluů naá bozř enskeá ho vyznaá níá, naá řodnosti a řas.
Vidoucíá z ostřova Patmos vidíá třř i andeř ly letíácíá
přostřř edkem nebe, kteřř íá oznamujíá posledníá Bozř íá vařovaá níá.

PRVNÍ ANDĚL (Zj 14,6.7.)
A videř l jsem jineá ho andeř la letíácíáho po přostřř edku nebe,
kteřyá maá veř cřneá evangelium, aby je zveř stoval teř m, kteřř íá bydlíá
na zemi, kazř deá mu naá řodu, pokoleníá, jazyku i lidu, jak řř íákaá
mocnyá m hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu chvaá lu, neboť
přř isř la hodina jeho soudu; a klaneř jte se Tomu, kteřyá stvořř il
nebe i zemi, mořř e i přameny vod."

DRUHÝ ANDĚL (Zj 14,8)
A za níám leteř l jinyá andeř l, a řř íákaá : "Padl, padl Babylon, to
velikeá meř sto, neboť víánem hneř vu sveá ho smilstva napaá jelo
vsř echny naá řody"

TŘETÍ ANDĚL (Zj 14,9-12)
A za nimi leteř l třř etíá andeř l a přavíá mocnyá m hlasem: "Kdo
se bude klaneř t sř elmeř a jejíámu obřazu, a přř ijme-li jejíá znameníá
na sveá cř elo nebo na svou řuku, i ten bude takeá píát víáno
Bozř íáho hneř vu, kteřeá je vlito do kalichu jeho hneř vu; a bude
třaá pen ohneř m a síářou přř ed tvaá řř íá svatyá ch andeř luů a přř ed tvaá řř íá
Beřaá nka. A dyá m jejich muk vystoupíá na veř ky veř kuů , a nebudou
míát odpocř inutíá dnem ani nocíá ti, kteřř íá se klaneř jíá sř elmeř
a jejíámu obřazu, a kdokoli přř ijme znameníá jejíáho jmeá na. Zde
je vytřvalost svatyá ch, zde jsou ti, kteřř íá zachovaá vajíá Bozř íá
přř ikaá zaá níá a Jezř íásřovu víářu.

I.
PRVNÍ ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ (Zj 14,6.7.)
Jako Buů h poslal sveá ho sluzř ebníáka jmeá nem „NOE,“ aby
upozořnil sveř t na nastaá vajíácíá potopu (1M 6,5.11.12.13. 8.),
tak takeá poslal vyvoleneá posly, aby ohlaá sili, zř e se jizř blíázříá
posledníá soud.
Na podkladeř studia Píásma sv. a přobeř hlyá ch znameníá
(Libanonskeá zemeř třř eseníá ř. 1755, zatmeř níá slunce a meř síáce
19. kveř tna 1780, padaá níá hveř zd 13. listopadu 1833; viz
M 24,19; Zj 6,12), pocř ali tito muzř oveá hlaá sat toto poselstvíá ze
Zjeveníá 14.
Oznamovalo dobu Bozř íáho soudu, a vyzyá valo lid, aby ctil
a vzyá val Boha. Jeho uá cř elem bylo oddeř lit přavyá Bozř íá lid od

zhoubnyá ch vlivuů sveř ta a zbuřcovat ho, aby poznal, zř e je ve
stavu bezbozř nosti a odpadlictvíá.
Kdyzř lideá zavřhli vařovaá níá přvníáho andeř la, zavřhli tíám
přostřř edek, kteřyá poskytlo nebe přo jejich duchovníá obnovu.
Pohřdli Bozř íá milostíá a s jesř teř veř tsř íá dychtivostíá usilovali
o přř aátelstvíá sveř ta. V tom byla přř íácřina oneá střasř neá
bezbozř nosti, odpadlictvíá a duchovníá smřti, kteřaá panovala po
řoku 1844.
Toto odpadlictvíá se přojevilo v ř. 1848 v podivuhodneá m
ucř eníá – ucř eníá satanoveř . Jeho cíálem bylo nepoznat Boha ani
Jezř íásře Křista, kteřeá ho Buů h poslal a takeá snaha o zřusř eníá
Bozř íáho zaá kona. Vuů dci tohoto ucř eníá byli Mařx, Engels a Lenin.
Vsř ichni jsme sveř dky toho, co znamenalo v deř jinaá ch
lidstva popřř eníá Boha - viz. Fřancouzskaá řevoluce a 70 leteá
uá dobíá totaá lníá vlaá dy komunizmu.
Jakyá je tvuů j osobníá vztah k tomuto poselstvíá?
a) Ctíásř Boha?
b) Vzdaá vaá sř mu cř est a chvaá lu?
c) Uveř domujesř si sveá postaveníá „obzř alovaneá ho“ u tohoto
soudu?
d) Uznaá vaá sř Boha jako stvořř itele nebe i zemeř i přamenuů vod?

II.
DRUHÉ ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ (Zj 14, 8-14)
O jakyá „BABYLON“ se zde jednaá ?
Blíázře naá m to osveř tluje saá m Paá n Jezř íásř a sveř toveá deř jiny
naá m to potvřzujíá. Ve Zj 17,4.6.18. je Babylon vylíácřen jako
zř ena, odeř naá puřpuřem a sř ařlatem, ozdobenaá skvosty ze zlata,
dřahyá ch kamenuů a peřel, dřzř íácíá v řuce zlatou cř íásři, plnou
ohavnosti a necř istoty sveá ho smilstva, a na cř ele maá napsaneá
jmeá no Tajemstvíá, Babylon velikyá . „Matka smilstva
a ohavnostíá zemeř . Videř l jsem tu zř enu opilou křvíá svatyá ch
a křvíá Jezř íásřovyá ch mucř edníákuů .“
O Babylonu se daá le přavíá, zř e je to „velikeá meř sto, jenzř maá
křaá lovskou moc nad křaá li zemeř .“
Moc, kteřaá po dlouhaá staletíá neomezeneř vlaá dla nad
panovníáky křř esťanstva, je ŘŘ íám. Puřpuř a sř ařlat, zlato, dřaheá
kameníá a peřly, zř iveř zobřazujíá velkolepost a víáce nezř
křaá lovskou okaá zalost, kteřou staveř la na obdiv pysř naá stolice
ŘŘ íáma. A o zř aádneá jineá moci se nedalo přaá vem řř íáci, zř e je „opilaá
křvíá svatyá ch,“ nezř o oneá cíářkvi, kteřaá tak křutyá m zpuů sobem
přonaá sledovala naá sledovníáky Křistovy (doba inkvizice).
Babylon je oznacř en za „matku neveř stek.“ Jejíámi dceřami
se tedy řozumíá cíářkve, kteřeá lpíá na jejíám ucř eníá, na jejíách
třadicíách a naá sledujíá jejíáho přř íákladu tíám, zř e obeř tujíá přavdu
a libost Bozř íá za přotizaá konneá spojeníá se sveř tem.
O jakaá falesř naá ucř eníá se jednaá ?

Nescř íáslnyá je pocř et bludnyá ch ucř eníá a nespřaá vnyá ch
(mylnyá ch) přř edstav, jizř se vyskytujíá v křř esťanskyá ch cíářkvíách.
Ukaá zř eme si neř kolik satanovyá ch klamuů :
a) Tvřzeníá, zř e je uá plneř lhostejneá v co cř loveř k veř řříá.
b) Aby lideá zkoumali to, co Buů h neoznaá mil a co neníá Jeho vuů líá,
tomu pořozumeř t.
c) Klamneá ucř eníá o nesmřtelnosti dusř e a lzř iveá divy spiřitizmu.
d) Popíářaá Bozř stvíá Křistovo.
e) ZŘ e satan neexistuje jako bytost.
f) Ucř eníá o pekle a ocř istci.
g) Ucř eníá, zř e vsř ichni lideá budou nakonec spaseni.
h) Křř teř níá novořozenř at.
i) Uctíávaá níá obřazuů , soch, ostatkuů , křř íázřuů apod..
j) Přř íámluvnaá sluzř ba Mařie a vsř ech svatyá ch v nebi.
k) Neomylnost cíářkve a papezř e.
Ten, jenzř se mohl objevit odeř n slaá vou nebeskeá ho
seřafíána přř ed Křistem na pousř ti s pokusř eníám, přř istupuje
k lidem v teá nejpuů vabneř jsř íá podobeř jako andeř l sveř tlosti. Jeho
podvod se přojevuje ve „Zjeveníá matky Bozř íá v Medzř ugořji“ od
řoku 1981 azř do dnesř níách dnuů .
ŘŘ íámskaá cíářkev dnes ukazuje sveř tu, zř e maá cř istyá sř tíát,
přř icř emzř svou minulost plnou hřoznyá ch křutostíá zakřyá vaá
plaá sř teř m omluv. Obleá kaá na sebe křř esťanskeá řoucho;
v podstateř se vsř ak nezmeř nila. Vsř echny zaá sady papezř stvíá,
kteřeá platily v uplynulyá ch stoletíách, platíá i dnes.

III.
TŘETÍ ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ (Zj 14,9-12)
Vařovaá níá třř etíáho andeř la zníá: : "Kdo se bude klaneř t sř elmeř
a jejíámu obřazu, a přř ijme-li jejíá znameníá na sveá cř elo nebo na
svou řuku, i ten bude takeá píát víáno Bozř íáho hneř vu…“
„ŠŘ elma“ o kteřeá hovořř íá toto vařovaá níá, a k jejíámuzř uctíávaá níá
nutíá dvouřohaá sř elma, je přvníá sř elma podobnaá pařdaá lovi ze
Zj 13; 17,3.4. tj. papezř stvíá.
„Obřaz sř elmy“ přř edstavuje onu fořmu odpadleá ho
přotestantizmu, kteřaá vznikne, azř budou přotestantskeá
cíářkve hledat pomoc staá tu přř i vnucovaá níá sveá veř řouky.
Chařles Beecheř, vynikajíácíá ameřickyá kazatel, přohlaá sil
ve sveá m kaá zaá níá v řoce 1846, zř e duchovenstvo „evangelickopřotestantskyá ch cíářkvíá je od pocř aátku pod silnyá m tlakem cř isteř
lidskeá ho střachu; zř ije, přacuje a dyá chaá v přostřř edíá napřosto
zkazř eneá m a musíá se v kazř deá hodineř obřacet k nizř sříá slozř ce sveá
povahy, aby se přř imeř lo nemluvit o přavdeř a sklonit se přř ed
mocíá odpadlictvíá. Nebylo tomu tak s ŘŘ íámem? Nezř ijeme i my
stejnyá m zpuů sobem? A co vidíáme přř ed sebou? Dalsř íá
vsř eobecnyá
koncil!
Šveř toveá
cíářkevníá
shřomaá zř deř níá!
Evangelickou alianci a vsř eobecneá jednotneá vyznaá níá víářy!“
(Kaá zaá níá, „The Bible a Šufficient Cřeed,“ přoneseneá ve Fořt
Wayne, Indiana, dne 22 uá nořa 1846). Dojde-li k tomu, pak

bude schaá zet uzř jen křok k pouzř itíá naá silíá, aby se dosaá hlo
napřosteá jednoty. (V dnesř níách dnech je to teá ma „dnesř ka.“).
Tak se takeá stane, neboť je psaá no. „ŠŘ elma se dveř ma
řohy“ (tj. Ameřika přvníá řoh – naá bozř enskaá svoboda; dřuhyá
řoh – obcř . svoboda“) nutíá vsř ecky, maleá i velkeá , bohateá
i chudeá , svobodneá i otřoky, aby byli oznacř eni na přaveá řuce,
nebo na cř ele, takzř e nikdo, kdo neníá oznacř en jmeá nem teá
sř elmy, nebo cř íáslem jejíáho jmeá na nemuů zř e nic přodaá vat nebo
kupovat.“ (Zj 13, 16-17)
Zvlaá sř tníám znameníám sř elmy, a tíám takeá jejíáho obřazu, je
přř ekřacř ovaá níá Bozř íách přř ikaá zaá níá. O maleá m řohu neboli
papezř stvíá, Daniel přavíá: „Bude takeá pomyá sřlet, zř e zmeř níá cř asy
i zaá kony.“ (Daniel 7, 25)
Nejveř řohodneř jsř íá sveř dectvíá o tom vydaá vajíá sami katolíáci –
posuďte!
Naá sledujíácíá řř aádky cř eřpajíá z „Katolickeá ho lidoveá ho
katechizmu“ od Fřantisř ka Špiřaga z řoku 1903.

1. Boží zákon
stř. 103, I. díál – „Bozř íá přř ikaá zaá níá jsou zřcadlem, v neř mzř
cř loveř k poznaá vaá , jak dalece se Bozř íámu obřazu podobaá nebo
nepodobaá .

2. O desateru Božích přikázáních.
stř. 36, II. díál – Desateřo Bozř íách přř ikaá zaá níá dal Buů h Izřaeli
na hořř e Šinai (2. M 20, 1-17). Desateřo přř ikaá zaá níá napsal Buů h
na dvou kamennyá ch deskaá ch, na znameníá, zř e tato přř ikaá zaá níá
jsou jen blizř sříám vysveř tleníám dvou přř ikaá zaá níá laá sky.
Cíářkev pozmeř nila izřaelskeá desateřo Bozř íách přř ikaá zaá níá
v křř esťanskeá .
Katolickaá cíářkev přř idala dřuheá Bozř íá přř ikaá zaá níá, totizř
zaá kaz o klaneř níá se obřazuů m, k přvníámu Bozř íámu přř ikaá zaá níá
a za to zase řozdeř lila desaá teá přř ikaá zaá níá Bozř íá ve dveř
samostatnaá přř ikaá zaá níá, aby zvyá sřila uá ctu ke křř esťanskeá zř eneř ;
Vsř imneř te si nasř eho 9. přř ikaá zaá níá. Katolickaá cíářkev řovneř zř
zmeř nila přř ikaá zaá níá o sveř ceníá soboty v přř ikaá zaá níá sveř tit nedeř li.

5. Proč světí protestanté neděli?
stř. 23, i. díál – Přavíá-li přotestanteá , zř e se dřzř íá jen Bible, přocř
sveř tíá nedeř li, kdyzř přř ece v Bibli nic neníá o sveř ceníá nedeř le, ale
o sveř ceníá soboty.
Neníá-li neř kteřeá ucř eníá cíářkve obsazř eno v Píásmu svateá m, je
jisteř obsazř eno v uá stníám podaá níá neboli třadici.
Toto jejich sveř dectvíá nepotřř ebuje komentaá řř , naplnili tíám jen
přořoctvíá aposř tola Pavla ve 2. Tes 2, 1 – 4 „Přosíáme vaá s, břatřř i,
jde-li o přř íáchod nasř eho Paá na Jezř íásře Křista a nasř e shřomaá zř deř níá
k neř mu, abyste se nedali snadno vyveá st z míářy, ani vylekat, ať
skřze ducha, slovo nebo dopis, jakozř e poslanyá od naá s, jako by
nastal Křistuů v den. Nenechte se od nikoho zř aádnyá m zpuů sobem
oklamat. Neboť nenastane den Paá neř , nezř přř ijde nejpřve
odpadnutíá, a bude zjeven ten cř loveř k hřř ícá hu, syn zatřaceníá,

stavíácíá se na odpoř a povysř ujíácíá se nade vsř echno, cř emu se řř íákaá
Buů h, anebo cř emu se daá vaá Bozř skaá uá cta, takzř e se posadíá v Bozř íám
chřaá mu a bude se vydaá vat za Boha.“
Nejstařsř íá pohřuů zř ka, jakaá kdy byla uřcř ena smřtelníákuů m, je
obsazř ena poselstvíá třř etíáho andeř la. Musíá to byá t hřoznyá hřř íách,
kdyzř
vyvolaá vaá
Bozř íá
hneř v
bez
vsř elikeá
milosti.
Zj 14, 10-11 „..i ten bude takeá píát víáno Bozř íáho hneř vu, kteřeá je
vlito do kalichu jeho hneř vu; a bude třaá pen ohneř m a síářou přř ed
tvaá řř íá svatyá ch andeř luů a přř ed tvaá řř íá Beřaá nka. A dyá m jejich muk
vystoupíá na veř ky veř kuů , a nebudou míát odpocř inutíá dnem ani nocíá
ti, kteřř íá se klaneř jíá sř elmeř a jejíámu obřazu, a kdokoli přř ijme
znameníá jejíáho jmeá na.“
Na konci boje bude celyá sveř t řozdeř len na dveř skupiny –
v jedneá budou ti, kdo zachovaá vajíá Bozř íá přř ikaá zaá níá a víářu Jezř ísá ř ovu;
ve dřuheá ti, kdo uctíávajíá sř elmu a jejíá obřaz a přř ijíámajíá jejíá
znameníá (znak). Přořok přavíá: „Blahoslaveníá, kteřř íá dodřzř ujíá jeho
přř ikaá zaá níá, aby meř li přaá vo na střom zř ivota a aby vesř li břanami do
meř sta. Venku pak budou psi a cř ařodeř joveá , smilníáci, vřahoveá ,
modlaá řř i a kazř dyá , kdo miluje a cř iníá lezř .“ (Zj 22, 14.15.)

LAÁ ŠKA A ŠHOVIÁVAVOŠT KŘIŠTOVA
Křistus se díával na Jeřuzaleá m a videř l v neř m symbol sveř ta
zatvřzeleá ho v nevíářře a vzpouřř e, řychle se blíázříácíáho odvetnyá m
souduů m Bozř íám. Utřpeníá padleá ho lidstva, řmoutíácíá jeho dusř i, si
vynutilo z jeho ocř íá hořř kyá plaá cř .
Majestaá t nebes v slzaá ch! Šyn veř cřneá ho Boha sklíácřen na
duchu, zkřusř en uá zkostíá. Tento vyá jev naá m přozřazuje, jak
neobycř ejneř zaá vazř nyá je hřř íách; ukazuje, jak teř zřkyá m uá kolem je i přo
Nekonecř nou moc zachřaá nit viníáka přř ed naá sledky přř estoupeníá
Bozř íáho zaá kona. Jezř íásř hledeř l smutnyá m zřakem na posledníá
pokoleníá lidíá, videř l, zř e sveř t zř ije v klamu, podobneá mu tomu, kteřyá
zpuů sobil zkaá zu Jeřuzaleá ma. Velkyá m hřř íáchem ZŘ iduů bylo jejich
zavřzř eníá Křista; velkyá m hřř íáchem křř esťanskeá ho sveř ta bude jeho
zavřzř eníá Bozř íh
á o zaá kona, zaá kladu Bozř íá vlaá dy na nebi a na zemi.
(2. M 20, 1-17).
Lideá nebudou dbaá t na Hospodinovy přř íákazy a budou jimi
pohřdat. Milioá ny hřř íáchem zotřocř enyá ch, otřokuů satanovyá ch,
odsouzenyá ch k dřuheá smřti, odmíátnou naslouchat slovuů m
přavdy, dokud nepřř ijde den jejich navsř tíáveníá. Jak střasř naá to
slepota!? Jak podivneá poblouzneř níá.

„HLAS VOLAJÍCÍHO NA POUŠTI“ (Mt 3, 2)
„Pokaá níá cř inř te, nebo přř iblíázřilo se křaá lovstvíá nebeskeá .“
Ten, kdo si bude přř aát blizř sříá infořmaci muů zř e se obřaá tit
píásemneř , i uá stneř na tyto adřesy:

sobota7den@email.cz
jařomař66@vodafone.de

www.zřajedořaje.cz
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