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AKTUÁLNÍ STUDIE OBRAZU ŠELMY  
A  

ŠELMY Z PROPASTI V KNIZE ZJEVENÍ 17
 

ÚVOD:

Jako Církev adventistů sedmého dne věříme, že žijeme v závěrečné fázi světových dějin. V této 
době nám zvláštní vedení poskytne prorocké slovo Daniele a Zjevení. Poslední poznatky 
o prorockých obrazech, symbolech a popisech bychom měli získat prostřednictvím „daru 
proroctví“. (Da 12,4)

Čím více se tedy budeme blížit konci, příp. druhému příchodu Ježíše Krista (2. PJK), tím 
jasněji a konkrétněji bychom měli být schopni rozpoznávat a vykládat vývoj a události, na 
který proroci zašifrovaně odkazovali. Vždy jsme byli zajedno v názoru, že období obrazu 
šelmy je úplně poslední fází světových dějin. Jde o dobu, kdy budou věřící čelit velkému 
pronásledování a kdy budou sílit snahy donutit je k přijetí znamení šelmy (svěcení neděle).

Naproti tomu se musí zároveň jednat i o dobu posledního zapečeťování ostatku „Boží pečetí“ 
(svěcení soboty). Díky zapečetění by pak praví věřící měli přečkat období 7 ran a nakonec 
být živí vytrženi vstříc Pánu.

Z toho vyplývá závěr, že období „obrazu šelmy“ musí být obdobím „poslední generace“. 
Pronásledování kvůli odmítání znamení šelmy a neochotě uctívat obraz šelmy se totiž 
neprotáhne na další generace. Do jaké míry jsme se již této době přiblížili? Měli bychom 
vědět, v jakém období dějin se nacházíme! (Z II, 292+293; GK, 599) Existují již náznaky toho, 
co prorok chápal jako obraz šelmy?

Jaký historický vývoj bude předcházet obrazu šelmy?
Bible nám líčí chronologický průběh dějinných událostí, které budou předcházet obrazu 
šelmy. Při studiu Daniele a Zjevení zjišťujeme, že průběh světových dějin není náhodný, ale 
odehrává se dle zcela určitého řádu. Bůh ustavuje i sesazuje krále a vlády (Da 2,21) a také jim 
vymezuje čas. 

A tak už v historii existovalo mnoho králů a říší, a přece lze na základě proroctví vypozorovat 
v průběhu světových dějin velmi pozoruhodný, a přitom velmi jednoduchý řád.
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PŘEHLED SVĚTOVÝCH DĚJIN VE VÝČTU
 
 
5 ETAP SVĚTOVÝCH DĚJIN PODLE DA 2

Babylon   zlato
Medo-Persie   stříbro
Řecko    měď
Řím    železo
Od Říma až do 2. PJK  železo a hlína

Podle výše uvedených informací předvídal Daniel 4 jednotné světové říše a v 5. etapě pak 
rozdělený svět.

 
 
5 ETAP PODLE DA 7

Babylon   lev
Medo-Persie   medvěd
Řecko    levhart
Řím    zvíře
Od Říma až po 2. PJK  10 rohů a malý roh

I zde máme 4 jednotné světové říše a v 5. etapě rozdělený svět, avšak s rozšířeným pohledem 
na malý roh.

Proroctví Daniele představuje 5. etapu světových dějin, tedy svět po Římu, jako rozdělený 
svět, ale zároveň předvídá vládu malého rohu, papežství, které spolu s 10 rohy tvoří až do 
konce rozdělené království.

Avšak podrobný popis událostí v 5. etapě světových dějin najdeme ve Zjevení.

 
 
ŠELMY VE ZJEVENÍ

Kolik šelem symbolizujících zvláštní mocnosti, jež budou existovat v průběhu dějin, a to 
v „5. etapě“ od doby Říma až do 2. PJK, a jež budou bojovat proti Bohu, jeho Slovu a lidu, 
nacházíme ve Zjevení?

Zj 11,7     šelma z propasti
Zj 12,3     drak na nebi
Zj 13,1     šelma z moře
Zj 13,11    šelma ze země
Zj 17,3     šelma na poušti
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Je zřejmé, že i ve Zjevení máme 5 mocností (5 etap).
Při podrobnějším zkoumání a výkladu těchto 5 šelem však zjistíme, že drak ze Zj 12 je 
totožný se šelmou z Da 7 a představuje také Římskou říši. Navíc představuje drak i malý roh 
(papežství), který se znovu objevuje ve Zj 13,1 jako samostatná šelma a na samém konci 
svede ještě boj proti ostatku. Draka ze Zj 12,3, jenž je na jedné straně opakováním jedné 
světové mocnosti (Řím = 4. šelma – Da 7,7), ale zároveň je i obrazem pro všechny mocnosti, 
které budou až do konce bojovat proti Bohu a jeho lidu, ponechme nyní stranou.

Takto nám i ve Zjevení zůstanou pro „5. etapu“ světových dějin po rozpadu Římské říše  
4 šelmy.

Měli bychom tedy 4 šelmy v Danielovi 7 a 4 šelmy ve Zjevení (kap. 11, 13, 17), tj. dohromady 
8 šelem.

Mají snad světové dějiny od Babylona až do konce skutečně projít 8 etapami?

Číslo 8 je však číslem, které ve Zjevení nejsme zvyklí slyšet ani vidět. Do souvislosti s božským 
završením dáváme spíše číslo 7.

 
 
ZAVRŠENÍ SVĚTOVÝCH DĚJIN  ČÍSLEM 7 NEBO 8?

V souvislosti s ukončením světových dějin se ve Zjevení skutečně čtyřikrát setkáváme s číslem „7“.

4 „sedmičková vidění“
7 církví   7. církev   končí 2. PJK
7 pečetí   7. pečeť   končí 2. PJK
7 polnic   7. polnice   končí 2. PJK
7 ran    7. rána    končí 2. PJK

Očekávali bychom tedy, že se světové dějiny završí i v sedmi šelmách. Zde je však řeč 
o 8 šelmách!?

Sedmihlavé šelmy ve Zjevení
Všimněme si u 5 šelem ze Zjevení ještě něčeho pozoruhodného. 
3 z těchto šelem jsou vylíčeny jako sedmihlavé (Zj 12,3; 13,1; 17,3).

7 hlav v Danielovi 7
Všimni si, že i v Da 7 jsou popsána jen 4 zvířata, avšak dohromady se 7 hlavami (levhart = 
4 hlavy).
Je to náhoda nebo božský řád?

Význam 7 hlav u šelem ve Zjevení
Jediné vysvětlení nacházíme ve Zj 17,9-11 (ve Zj 12 a 13 žádný výklad 7 hlav není).

•	 7	pahorků	(Podle	Jr	51,25	je	pahorek	symbolem	říše	–	zde	Babylona.)
•	 7	králů

7 hlav tedy symbolizuje 7 zvláštních říší ve světových dějinách od doby Babylona (nikoli nutně 
7 doslovných pahorků, na nichž je vybudován Řím). Chtěl tím snad Bůh říct, že od Babylona až 
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do konce světa bude skutečně existovat 7 etap, 7 světových velmocí? (Babylonem začínáme 
proto, že prorocký sled světových říší začíná podle Da 2 právě Babylonem.) Pokud tomu tak 
je, v jaké etapě se tedy nacházíme? Jaká mocnost vládne nyní světovému dění? Zjevně je to 
Amerika.

AMERIKA V PROROCTVÍ

Podle našich adventistických výkladů vidíme Ameriku v šelmě ze Zj 13,11.12 
(podrobnější výklad na jiných místech).

Všimni si však, že k tomuto výkladu došli adventisté sedmého dne jako jediní. Žádný 
křesťanský vykladač Bible, který nepatří do našeho společenství, k takovému výkladu, pokud 
vím, až dosud nedospěl.

Kolikátá šelma, popř. kolikátá hlava šelmy je Amerika?
Zde se zjevně jedná o dvojí symboliku: 7 šelem a 7 hlav. Můžeme počítat jedině od Babylona, 
protože jím začíná prorocká přehlídka! Šelmy a světové mocnosti musíme řadit tak, jak se 
v dějinách skutečně objevovaly a jak po sobě následovaly.

1. hlava   lev Da 7,4   Babylon
2. hlava   medvěd Da 7,5  Medo-Persie
3. hlava   levhart Da 7,6   Řecko
4. hlava   strašné zvíře Da 7,7  Řím
5. hlava   šelma z moře Zj 13,1  papežství
6. hlava   šelma z propasti  Francouzská revoluce
7.	hlava	 	 	 šelma	ze	země		 	 Amerika

Každá následující mocnost si podrobila předchozí říši, příp. byla jejím pokračováním.

Amerika je tedy opravdu 7. šelmou. Tím bychom dospěli k 7. světové mocnosti, která by měla 
vést k završení dějin. 

 
 
AKTIVITY 7. ŠELMY

(Amerika a protestantismus; podrobnější výklad v adventistických komentářích ke  
Zj 13,11-18.)
Jaké aktivity, popř. funkce 7. šelmy jsou v Bibli popsány?

„Z pověření té první šelmy před tou první šelmou vykonává veškerou její moc.“  
(Zj 13,12)
Amerika se svým protestantským pozadím by tudíž měla dosáhnout stejně neomezené moci 
jako papežství ve středověku (světovlády). Naplnilo se to? Všimni si, jaké nároky na ovládání 
celého světa si dnes Amerika dělá. Její aktivity jsou v souladu s papežem. „Nutí zemi a její 
obyvatele, aby klekali před první šelmou…“
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Nutí k uctívání 1. šelmy (Zj 13,12)
Protestantská Amerika by měla spolupracovat s papežstvím a usilovat o jednotu s ním. 
Naplnilo se to? V Americe právě vládne silný katolický vliv! (Ve školách, na univerzitách, 
v politice, ve veřejném životě. Viz Pierre Lanares – „Wer wird die Welt beherrschen“, s. 210.)

Od r. 1984 existují diplomatické vztahy s Vatikánem (dosud se 127 státy) atd. Viz Lanares – 
„Wer wird die Welt beherrschen“, s. 185.

 
Návštěvy papeže v Americe (1965 Pavel VI. – OSN; 1979 J. Pavel II. – USA), návštěvy prezidenta 
ve Vatikánu (2. července 1963 Kennedy – Pavel VI.) atd.

Viz Lanares – „Wer wird die Welt beherrschen“, s. 211.

Všimni si také ekumenického sjednocení na celosvětové úrovni. Vše vzešlo ze strany Ameriky, 
nikoli papeže. Papež byl vždy vyzván.

„Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy před tou první šelmou a svádět jimi 
obyvatele země…“ (Zj 13,14)

Všimni si obecných svodů prostřednictvím „nové kultury“ pocházející z Ameriky (hudba, svět 
filmu, morálka, móda, životní styl atd.)

Náboženský svod v podobě moderního spiritismu pocházejícího z Ameriky.

Hnutí New Age (Nový věk) má původ v Americe.

Charismatické hnutí má původ v Americe.

 
 
KONEČNÝ CÍL SVÁDĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM 7. ŠELMY

Vytvoření světového náboženství

Jednotné uctívání:
Uctívání šelmy (Zj 13,8) s pomocí „šelmy ze země“ (Zj 13,11.12).

Uctívání obrazu šelmy (Zj 13,15).

Skrze New Age, spiritismus, ekumenu a charismatické hnutí jsme toho již téměř dosáhli. 
Dnes stále častěji slyšíme: „Všechna náboženství mají stejný původ a vedou ke stejnému cíli.“

Vytvoření světové vlády (Zj 13,13-15)
Jde o svod v podobě vytvoření jediné instituce, totiž „obrazu šelmy“. Má vzniknout moderní 
podoba středověkého papežství; demokratická instituce, která však získá diktátorskou 
autoritu a bude si vynucovat absolutní poslušnost; diktatura, která po způsobu papežství 
ve středověku bude navíc ještě uplatňovat celosvětový nátlak. (Církev rozkazovala císařům.)



10 Obraz šelmy

Zde se může jednat jedině o jakousi „novou světovou vládu“ či „světový řád“; o jakousi 
světovou autoritu (světovou policii), spojenou s „novým světovým náboženstvím“. Šelma ze 
Zj 13,11.12, tedy Amerika, plní však pro „obraz šelmy“ pouze přípravnou a podpůrnou úlohu. 
Obraz šelmy dostává od šelmy ze země (Ameriky) ducha a moc mluvit. Amerika a tato nová 
světová vláda (obraz šelmy) budou tudíž velmi úzce spolupracovat.

 
 
AKTIVITY „OBRAZU ŠELMY“

Všimni si, že od určitého okamžiku už nemluví „šelma ze země“, ale „obraz šelmy“. Tento 
nový mocenský útvar nakonec vyžaduje přijetí znamení na čelo nebo na ruku (svěcení 
neděle – Zj 13,16.17). Zakazuje kupovat či prodávat a nařizuje dokonce i trest smrti! (Zj 13,5) 
Může jít pouze o absolutní nábožensko-politickou celosvětovou autoritu, která nad národy 
uplatňuje dokonce i absolutní zákonnou moc. To by ale byla osmá, a tedy poslední nová etapa 
ve světových dějinách.

 
 
„OSMÝ“ SVĚTOVÝ VLÁDCE

Bude opravdu existovat 8. světový vládce, 8. etapa? Neskončí světové dějiny přece jen 
7. šelmou, příp. 7. hlavou (Amerikou)? Již předtím jsme viděli, že podle Daniele a Zjevení 
skutečně existuje 8 šelem, které mají ve světových dějinách sehrát zvláštní úlohu.

Kde se o takové „8. šelmě“ skutečně hovoří? (Zj 17,9-11)
7 hlav symbolizuje 7 říší od Babylona až po Ameriku.

Šelma sama o sobě symbolizuje „osmého krále“ – tedy nový mocenský útvar, s nímž jde svět 
do zatracení, mocenský útvar krátce před 2. PJK.

Kdo je „8. král“ či „8. světový vládce“?
Jaká nová mocnost by to měla být? Existuje již nebo přijde teprve ve vzdálené budoucnosti?

Bůh dával prorokům skrze ducha proroctví vždy předem vědět, kdo bude příštím světovým 
vládcem nebo utlačovatelem Božího lidu. Jako prorocký lid doby konce bychom tedy skrze 
dar proroctví rovněž měli být schopni předvídat „utlačovatele“ ostatku.
TM, 118;	J	13,19

Příklady z historie:
Jeremjáš předpověděl, že Jeruzalém bude utlačován a posléze zničen Babylonem. (Jr 25,9;
27,6-8)

Izajáš předpověděl, že Kýros a s ním Medo-Peršané dobudou Babylon a osvobodí Boží lid. 
(Iz 44,28; 45,1)

Daniel označil Řeky za následovníky Peršanů. (Da 8,20.21)
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E. G. Whiteová a pionýři viděli v Americe budoucího světovládce, a to i přesto, že v roce 1800 
měla Amerika pouze asi 5-6 milionů obyvatel.
 
GK, 440; GO 74+75

Srovnej počty obyvatel

Amerika Německo Francie Rusko

1800 5 mil. 25 mil. 30 mil. 40 mil.

1850 30 mil. 40 mil. 35 mil. 70 mil.

1905 80 mil. 35 mil. 40 mil. 110 mil.

Boží proroci dokázali vždy předpovědět, kdo se stane následujícím vládcem, přestože 
existovalo mnoho dalších možností. Podle E. G. Whiteové neměly být následujícím světovým 
vládcem (8. šelmou) ani Čína, ani komunismus, ani islám.

Tehdy neexistoval žádný důvod, aby byla budoucí dominantní světová velmoc nutně 
spatřována v Americe. Spíše ji mohli vidět v Evropě, Rusku, Asii nebo v Arabech (Osmanská 
říše). Někteří pionýři se nechali svést touto cestou.

E. G. Whiteová to tak neviděla. Komunismus (Rusko) či Čínu („žluté nebezpečí“) nikdy 
nepovažovala za budoucího utlačovatele nebo pronásledovatele „ostatku“. Všechny její 
předpovědi se omezovaly na Ameriku a na papežství v celosvětové politické a náboženské 
ekumeně! Mnozí jiní křesťanští vykladači se v minulosti domnívali, že velké nebezpečí pro 
křesťanství představuje komunismus a islám. Odsud očekávali „silného muže“, „antikrista“, 
šelmu.

Jako adventisté sedmého dne jsme budoucího utlačovatele ostatku vždy spatřovali 
v souvislosti s papežstvím, protestantismem a Amerikou, které budou ke společnému 
svazku svedeny pomocí spiritismu. E. G. Whiteová se v tomto ohledu vyjadřovala velmi jasně 
(GK, 58; GO 74+75). A právě takto to v současné době zažíváme. Již tehdy však E. G. Whiteová 
zdůrazňovala, že o tom dosud nebylo řečeno vše, že nám budou dány ještě další poznatky. 
(GO 140; ZII 335)

Závěr:
S pomocí daru proroctví bychom měli být schopni přesně definovat 8. šelmu, a to dříve než 
bude pro všechny viditelná a rozpoznatelná. Již jsme viděli, že z Ameriky, ze spojení Ameriky 
s papežstvím, vzejde nový a poslední mocenský útvar, který musí být obrazem šelmy. Obraz 
šelmy časově odpovídá vystoupení šelmy z propasti (Zj 17,8). Vnímám tedy určitou totožnost 
mezi obrazem šelmy a šelmou ze Zj 17. V šelmě ze Zj 17 by se celosvětově mohlo prosadit to, 
co začíná v obrazu šelmy (Zj 13,14.15) v Americe.
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OBRAZ ŠELMY A ŠELMA ZE ZJ 17
 
 
IDENTIFIKACE 8. ŠELMY ZE ZJ 17

• nachově zbarvená šelma
•	 krvelačná	mocnost
•	 pronásledující	mocnost

Šelma na poušti
Význam pouště: Hlubší studium by bylo velmi užitečné!

Mohli bychom poušť chápat ve smyslu Ez 20,35.36? Zde je poušť obrazem národů zralých 
pro soud. Mohlo by jít o národy před posledním soudem, tedy v závěrečné fázi vyšetřovacího 
soudu?

Šelma bez korun
Monarchie jsou pryč, nastala doba demokracie.

Všimni si, že 3 šelmy ze Zjevení postrádají koruny.

Zj 11,7  - Francouzská revoluce
Zj 13,11 - Amerika
Zj 17,3  - poslední mocenský útvar

Období demokracie skutečně začalo Francouzskou revolucí a demokracie dnes vládne celým 
světem, přičemž Amerika byla jejím vůdčím příkladem a dodnes udává hlavní tón.

 
 
NEVĚSTKA NA ŠELMĚ

Zde se vyplatí pečlivě rozlišovat mezi šelmou a nevěstkou. V našich dosavadních výkladech 
jsme je někdy obě směšovali. V obou jsme viděli obraz papežství jako politické instituce 
a katolické církve jako náboženské instituce.

Je nevěstka pouze obrazem papežství, popř. katolicismu?

Osobně mám s takto omezeným pohledem problém. Co hovoří proti němu?

Nevěstka nese jméno „Babylon“ (Zj 17,5; Babylon = zmatek)
Tím nemusí byt myšlena jen katolická církev. (GK 385)

E. G. Whiteová viděla v nevěstce také protestantské církve. Domnívám se, že náš dnešní 
pohled musí být ještě obsáhlejší.

Hovoří se o ní jako o matce všeho smilstva (Zj 17,5)
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To znamená, že porodila další nevěstky; je jejich původcem. Jsou tím míněny pouze křesťanské 
církve a křesťanská náboženství?

Co představuje v Bibli obraz nevěstky?
Již před katolickou církví a jinými křesťanskými církvemi byl Izrael ve Starém zákoně nazýván 
nevěstkou. (Ez 16)

Nevěstka symbolizuje „odpadnutí od Boha“, a proto jde o obraz, který může obecně 
představovat „falešné náboženství“ nebo „bezbožnost“. (Srovnej k tomu Za 5,5-8.)

Nevěstka ve Zj 17 nemusí být proto jen obrazem papežství, ale lze ji chápat mnohem 
globálněji a dalekosáhleji. Z tohoto hlediska zahrnuje všechna falešná náboženství, která se 
však spolčují v jednom „doupěti démonů“ atd. (Zj 18,2).

Je to obraz moderní ekumeny, obraz sjednocení všech náboženství? (New Age či světového 
náboženství, tj. jednotného náboženství?!)

Všimni si role papeže v tomto hnutí (viz příloha)! Zde církev skutečně převzala „mateřskou 
roli“. Všimni si také snah a cest papeže (společná modlitba všech náboženství za mír v Assisi).

Za co je nevěstka Babylon zodpovědná?
Zj 18,20 Za krev všech svatých, apoštolů a proroků je zodpovědný „Babylon“. To nelze 

říct jen o papežství, protože proroci existovali již ve Starém zákoně.

Zj 18,24 Na její konto jsou připsány všechny vraždy (hovoří se zde o „všech zavražděných 
na zemi“). Ani toto nelze říct jen o papežství.

První vraždu spáchal již Kain (Gn 4,1-8).

 
Příčiny falešného náboženství (Gn 4,3-5):

• nesprávné uctívání
• odpadnutí od Boha
• bezbožnost

Znaky falešného náboženství, příp. uctívání:

(Zj 17,4) Samospravedlnost (vlastní roucho), samospasitelnost (vlastní oběť).

Následkem takového falešného uctívání byl vznik prvního falešného náboženství, tedy první 
nevěstky, která porodila všechna falešná náboženství (mnohé nevěstky). Dalším následkem 
falešných náboženství jsou proto „všichni zavraždění na zemi“. Kdyby lidé nikdy nepřestali 
uctívat Boha správným způsobem, nikdy by nedošlo k žádné vraždě.

Shrnutí:
Na základě předchozích úvah můžeme v obrazu nevěstky ze Zj 17 obecně vidět obraz všech 
falešných náboženství, která budou existovat zvláště na konci časů.



14 Obraz šelmy

V šelmě přitom můžeme vidět především obraz světské politické mocnosti, která je určována, 
vedena a ovlivňována náboženstvím. Z tohoto hlediska sedí nevěstka na šelmě v každé zemi 
na světě, protože na světě není žádná země, v níž by náboženství nebylo úzce propojeno 
s politickým aparátem.

Tyto skutečnosti nacházíme v islámu, buddhismu, judaismu, hinduismu, křesťanství, 
pohanství i v komunismu (marxismu, leninismu) a dějiny to také dokazují.  Avšak dnes se 
všechna náboženství slučují prostřednictvím hnutí New Age. Nelze přehlédnout, že ve 
sjednocování náboženství hraje zvláštní roli i papež. Proto můžeme obraz nevěstky na 
šelmě vztáhnout zvláště na papežství.

 
Všimni si:
V katolicismu přežívá mnoho starých pohanských náboženských zvyklostí a myšlenek (viz 
Zj 13,2). Můžeme v něm rozpoznat stopy a přežitky všech pohanských náboženství.

 
Úděl nevěstky
„…pojmou nevěstku v nenávist…“ (Zj 17,16)

Králové země a šelma zde symbolizují politické mocnosti světa, které až dosud úzce 
spolupracovaly s příslušnými státními náboženstvími. V minulosti neexistovala žádná říše, 
která by nebyla úzce svázána se svým náboženstvím a která by zájmy tohoto náboženství 
neprosazovala zákonem. V zásadě to tak zůstalo až dodnes, přestože se to v demokracii 
neuplatňuje tak důsledně.

Náboženství však nepodporoval jen stát jako takový. Někdy je s velkým nasazením bránili 
i sami občané. Fanatismus existoval a stále ještě existuje v každém náboženství, nejen 
v křesťanství.

Přestože již mnozí lidé se svým vlastním náboženstvím ve všem nesouhlasí, brání je proti 
ostatním náboženstvím.

Jestliže se v tomto textu hovoří o nenávisti vůči nevěstce a jestliže nevěstka představuje 
nejen katolickou církev, ale může být navíc obrazem falešného, odpadlého náboženství, pak 
to může znamenat, že přijde čas, kdy všichni lidé, kteří až dosud lnuli ke svému náboženství, 
tak činit přestanou a postaví se proti němu.

Podle kontextu kapitoly 17 se může jednat jedině o dobu krátce před Ježíšovým příchodem. 
Dle mého chápání k tomu může dojít teprve po 6. ráně, protože v 6. ráně se ještě celý 
bezbožný svět spolčuje proti Božímu lidu. I E. G. Whiteová v GK 654+655 říká, že se lid bude 
cítit oklamán a podveden falešnými pastýři a postaví se proti nim, ale bude již příliš pozdě.

Označení „falešní pastýři“, příp. „nevěrní pastýři“ či „falešní strážci“, jak je zde E. G. Whiteová 
nazývá, určitě nemůžeme vztahovat pouze na katolické či křesťanské náboženské vůdce, ale 
na všechny náboženské vůdce a pastýře i v jiných náboženstvích. Protože všude lidé poznají, 
že je jejich náboženští vůdcové svedli na scestí. Poté vše skončí chaosem a lidé se budou 
vzájemně hubit, jako tomu velmi často bylo ve Starém zákoně (např. Sd 7,20-22).
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Osobně se domnívám, že tato nenávist nevznikne jednoduše ze dne na den, ale že už dnes 
můžeme v katolické církvi pozorovat velmi výrazné náznaky toho, že ztrácí sympatie u řady 
svých stoupenců. Jasným důkazem toho, že se k této církvi stále více lidí obrací zády, je velký 
nárůst vystoupení z církve.

Než však dojde k oné konečné nenávisti, šelma a nevěstka toho ještě společně hodně vykonají.

Nyní se chceme věnovat několika dalším znakům šelmy, abychom dokázali přesněji 
identifikovat onu „osmou“ mocnost na konci časů.

DALŠÍ ZNAKY ŠELMY ZE ZJ 17

Podle Zj 17,8 „…byla a není; vystoupí ještě z propasti…“

Musí se tedy jednat o mocnost, která už zde kdysi v dějinách byla, takže se nejspíš musí 
vztahovat k jedné ze 7 předchozích šelem.

Kde ve Zjevení už vystoupila nějaká šelma z propasti?
Zj	11,7

Jedná se o ateistickou mocnost Francouzské revoluce (podrobnější výklad jinde) GK 274.

Pod pláštěm lidskosti (humanismus, racionalismus).

Heslo: „Volnost, rovnost, bratrství.“

Jak však tehdy nakládali s těmi, kdo se postavili této zásadě (např. s Biblí a křesťanstvím)?

Zásada volnosti se uplatňovala jen na těch, kdo se nestavěli na odpor. Proti všem ostatním se 
bojovalo. Tato šelma pronásledovala dokonce i samotnou katolickou církev. Podle Zj 17 však 
katolická církev nakonec sama sedí na šelmě. Sama přijímá myšlenku ateismu a uplatňuje ji 
v teologii (např. evoluční teorie).

Šelma ze Zj 17 a mocnost, která se za ní skrývá, musí tedy určitým způsobem souviset 
s Francouzskou revolucí a musí nějak ztělesňovat zásady této ateistické filozofie. Je to 
humanistická světová autorita, jež se rezolutně zaručuje za volnost, rovnost a bratrství a bojuje 
za ně; Organizace pro lidská práva, kterou využívá i církev (papež), aby jejím prostřednictvím 
získala světový vliv a autoritu. (Nevěstka na šelmě!)

Měla by také představovat „osmou“, a tedy novou etapu světových dějin. Spolu s ní vstupuje 
svět do poslední krize (Harmagedon) a dále směřuje do záhuby (Zj 16,14.16).

Šelma má 7 hlav.

7 hlav, jejich podrobnější výklad a význam (Zj 17,9-11)

„…pět jich padlo…“
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V jaké době se to odehrává? Kdy Jan vidí, že 5 králů (říší) padlo?

Jan je ve vidění z kapitoly 17 přenesen do doby soudu nad nevěstkou (Zj 17,1). Podle Zj 14,7 
a Da 8,14 začíná soud roku 1844. 

Pokud vidíme v nevěstce především obraz papežství, kdy se nad touto institucí poprvé naplnil 
jistý druh soudu? Nebylo to snad r. 1798 skrze Napoleona a Francouzskou revoluci, kdy byl 
papež vsazen do vězení, zatímco Napoleon se na znamení převahy sám korunoval císařem?

Kterých 5 říší již do té doby padlo?
1. hlava  lev (Da 7,4)   Babylon
2. hlava  medvěd (Da 7,5)  Medo-Persie
3. hlava  levhart (Da 7,6)  Řecko
4. hlava  strašné zvíře (Da 7,7) Řím
5. hlava  šelma z moře (Zj 13,1) papežství

„…jeden kraluje…“
6. hlava  šelma z propasti (Zj 11,7) Francouzská revoluce

„…jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko.“
7. hlava  šelma ze země (Zj 13,11) Amerika

Vzhledem k tomu, že komunismus není v proroctví znázorněn žádnou šelmou, může jít jedině 
o Spojené státy, které také v současné době ovládají svět.

Spojené státy rovněž existují jako světová velmoc teprve poměrně „krátkou dobu“ – od 
2. světové války. Od Francouzské revoluce až po Ameriku již nebyla žádná další mimořádná a 
přetrvávající světová mocnost. („…jeden kraluje, jeden ještě nepřišel.“)

„A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král…“ (Zj 17,11)
Po Americe tedy musí přijít ještě jedna velmoc, která podle popisu „obrazu šelmy“ představuje 
novou světovou autoritu, světovou vládu, ale přitom je úzce spjata s Amerikou.

„…vystoupí ještě z propasti…“ (Zj 17,8)
Jak již bylo zmíněno výše, jde tu o Zj 11,7 – obraz Francouzské revoluce.

Ona nová světová vláda bude tedy nejspíš velmi podobná Francouzské revoluci nebo k ní 
bude mít úzký vztah a bude ve světovém měřítku zastávat a prosazovat její zájmy a cíle.

„A ta dravá šelma… je osmý král, a přece jeden z těch sedmi…“ (Zj 17,11)
Někteří vidí v šelmě z propasti vzkříšené papežství po r. 1798. Papežství ale v této šelmě 
vidět nemůžeme, protože to je představeno nevěstkou na šelmě. A tak ze všech 7 královských 
říší zbývá jedině ateistická mocnost Francouzské revoluce s důrazem na lidská práva  
a demokracii.

Žádná ze zbývajících říší dnes nepřežívá.
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8. šelma vystupuje z propasti
To znamená, že tato šelma musela až do svého vystoupení působit v propasti, tedy  
v „podzemí“. Avšak nyní, tedy krátce před 2. PJK, krátce před obdobím ran a během něj, se 
stane pro všechny lidi opět viditelnou jako mocnost pronásledující svaté. Zde se vyplatí 
historické srovnání s Francouzskou revolucí.

Dříve než ve Francii a jinde došlo skrze „světovládce“ Napoleona k politickým rozepřím 
Francouzské revoluce, vyvinulo se v „podzemí“ prostřednictvím tzv. myšlenky a filozofie 
osvícenců duchovní bratrství (svobodné zednářství), k němuž patřili téměř všichni osvícenci. 
(Viz Aufklärung, Pietismus od Eberharda s. 191.)

Cílem svobodného zednářství bylo již od počátku vytvoření nového jednotného světa, 
založeného na racionalismu, humanismu a ateismu.

Vše, co bránilo těmto cílům, bylo odstraněno.

První naplnění této skutečnosti zažil svět v letech 1793-1798, kdy bylo odstraněno křesťanství 
a bojovalo se proti božské pravdě a Bibli.

Tehdy to pocítila i katolická církev, protože byla pro myšlenku svobodného zednářství 
a racionalistické vědecké kultury nepohodlná. S postupem času však katolickou církev tato 
myšlenka zaujala a nadchla.

Vyšvihla se na šelmu a využívá ji. Katolická církev dnes zcela jednoznačně zastává vědecké 
stanovisko při veškerém výkladu Bible a je také silně ovlivněna svobodným zednářstvím. 
(„Deine Tage sind gezählt“, s. 358-367, Werk der Barmherzigkeit der Liebe CH-6073 Flüeli-
Ranft)

Avšak šelma Francouzské revoluce se nejprve nedokázala politicky prosadit. Sen o sjednocení 
světa Napoleonem ztroskotal, myšlenka však přežila. „Šelma“ se takříkajíc vrátila zpět do 
propasti, od té doby však i nadále žila a působila s velkým úspěchem v podzemí a ovlivňovala 
všechny národy. (Tuto skutečnost objasní podrobnější studium svobodného zednářství  
a iluminátů.) S postupem času se toto „podzemní hnutí“ stalo jasně viditelným a stále více 
se vyvíjí ve světový politický systém. (O tom pojednává kniha „The New-Age Movement and 
the Illuminati 666“, s. 173.)

Je možné, že již 8. šelma vystoupila z propasti, aniž bychom si toho byli vědomi? Mocnost, 
která představuje 8. šelmu, by pak musela být novou světovou vládou, která by zastávala 
základní myšlenky a zásady Francouzské revoluce a posléze by je prosazovala i násilím  
a zákonem.

10 rohů
10 rohů je zde symbolem všech vlád, „králů“ země, kteří se před koncem spojí se šelmou 
v posledním boji proti Bohu (Zj 19,19).

Jedná se o krátkodobý svazek („na jedinou hodinu“) těsně před koncem.

K tomuto krátkodobému „sjednocení národů“ dojde jen skrze působení satana.
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„Budou zajedno ve svých úmyslech…“ (Zj 17,13)
Viz také další překlady!

„Mají společný cíl, představu, myšlenky, úmysl.“

Zde se tedy nejedná nutně o mírumilovný, sjednocený svět národů krátce před koncem. 
Takovou naději nám proroctví nedává. Ba naopak! (L 21; Mt 24,6-8; Z III 245)

Mezi národy budou velké nepokoje (Zj 11,18), ale v určitém okamžiku budou mít společný 
cíl – zničit Boží lid (Zj 17,14)!

Historie podává důkazy v podobě středověké Evropy a papežského působení. Národy proti 
sobě krutě válčily, ale rozkazům papeže k pronásledování jinověrců naslouchali všichni.

„…svou sílu a moc dají té šelmě.“ (Zj 17,13)
síla = dynamis = fyzická síla
moc = exula = autorita (zákonná moc, plná moc)

Osobně zde vidím zákonnou a vojenskou moc, kterou tyto národy „dobrovolně“ propůjčí 
šelmě. Národy země tedy vstupují pod „záštitu“ šelmy a dávají jí k dispozici svůj mocenský 
potenciál. Šelma zase sjednocuje národy země pod svým vedením. Na základě všech těchto 
úvah nad prorockým textem bychom nyní měli být schopni šelmu ze Zj 17 přesně identifikovat.

Pro jaký světový mocenský útvar platí vše, co bylo doposud řečeno?
Osobně se domnívám, že vše se jasně naplňuje v Organizaci spojených národů (OSN), jejímž 
duchovním motorem není jen svobodné zednářství.

V ní celosvětově přežívá základní myšlenka Francouzské revoluce – „volnost, rovnost, 
bratrství“ (viz Charta lidských práv).

Počínání OSN stvrzuje Amerika (viz krize v Perském zálivu atd.). Bez OSN by např. nedošlo 
k žádné válce v Perském zálivu.

OSN stále více sjednocuje národy pod svou záštitou.
1945 – 51 států
1991 – 166 států

V současné době představuje světově nejobšírnější politickou, hospodářskou a kulturní 
autoritu („Die Neuerschaffung der Welt“ – Muller, s. 53 – viz příloha).

Sjednocuje pod svou střechou nejen mnohé národy, ale taká mnohá náboženství.

Další cíle OSN jsou:
• Světová vláda, a tedy nový světový řád pro zachování světového míru. S tímto cílem 

byla OSN také založena. (Lanares – Wer wird die Welt beherrschen“, s. 106; viz „Charta 
Spojených národů“)

• „Světové náboženství“ – V Organizaci spojených národů vědí, že světového míru lze 
dosáhnou jedině tehdy, odstraní-li se náboženské nepokoje. Proto musí být jejím cílem 
i sblížení náboženství.



19

Jaké představy má OSN o světovém náboženství?
Má OSN skutečně zájem na vzniku světového náboženství?

Jakou roli by v tomto novém světovém řádu mohl hrát papež?

Citáty v příloze: R. Muller, zástupce generálního tajemníka OSN.
„Die Neuerschaffung der Welt“ – Goldmann Verlag/München; Lanares – „Wer wird die Welt 
beherrschen“, s. 182, 209.

JAKÉ VÝROKY A POTVRZENÍ NACHÁZÍME PRO TENTO  
VÝKLAD U E. G. WHITEOVÉ?

E. G. Whiteová hovoří o celosvětovém sjednocení národů v posledním boji proti Božímu lidu. 
(GO 231+232; 83)

Konflikt mezi Boží pečetí a znamením šelmy
Tento konflikt bude vyvolán obrazem šelmy (Zj 13,15-17).

Otázka svěcení soboty či neděle bude v tomto střetu hrát významnou roli. (Zde je nutným 
předpokladem důkladnější studium znamení šelmy.)

• Citáty E. G. Whiteové (GO 88, 158, 165, 79)
• Jaké náznaky pro takový vývoj existují již dnes?

Aktuální zpráva: „Freier Tag oder Feiertag“ – Reinhard Abeln, Anton Kner – neděle jako otázka 
lidského svědomí.

UDÁLOSTI PŘEDCHÁZEJÍCÍ POSLEDNÍMU PRONÁSLEDOVÁNÍ

Co se musí ještě stát, než budeme moci očekávat, že světová vláda nastolí zákony proti lidu 
ostatků? Dnes jsme ještě celosvětově chráněni prostřednictvím lidských práv.

Právě OSN nám v mnoha zemích umožnila svobodné zvěstování evangelia.

Mnozí z nás mohou právě kvůli tomu pohlížet na dosavadní výklad skepticky. Ale vezměme 
si např. Hitlera a Třetí říši:

Citát – časopis Bogi č. 35:
„Jen o několik let dříve v něm mnozí lidé viděli velkého osvoboditele a dobrodince. Jak často se 
to v dějinách opakovalo! Proč by tomu na konci mělo být jinak?

Budoucnost lidských práv v USA
Mějme na paměti, co již ve své době o Americe, která jako první demokratický stát garantovala 
svobodu víry a svědomí, a dokonce ji uzákonila ústavou, předpověděla E. G. Whiteová. Co 
však můžeme v blízké budoucnosti očekávat i od Ameriky? (GK 593)
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Budoucnost lidských práv ve světě
Rozhodnutí o svěcení neděle a o odstranění svobody svědomí přijmou velice rychle všechny 
země světa.
GO 83, 81, 88, 158, 232

To vše je prakticky možné jen tehdy, existuje-li celosvětová organizace společenství národů, 
která může uplatnit odpovídající autoritu, a tudíž i nátlak. Předběžné naplnění této podmínky 
vidím jedině v OSN; a je obtížné si představit, že by v blízké budoucnosti mohlo celosvětově 
vzniknout něco podobného, co by umožnilo naplnění tohoto proroctví. Všimni si, jaká opatření 
přijímá OSN vůči národům a státům, které vzdorují její zájmům (jednání, sankce, násilí).

KONEČNÝ OSUD NEVĚSTKY NA ŠELMĚ (Zj 17,16.17)

„…pojmou nevěstku v nenávist…“
Nevěstku na šelmě jsme předtím obecně dávali do souvislosti především s falešnými 
náboženstvími, a zvláště s papežstvím na konci časů, které se spojí s protestantismem 
a spiritismem. Jde tedy o obraz posledního světově jednotného náboženství, které se 
spojí s poslední novou celosvětovou vládou OSN, jež právě vzniká před našima očima. Jde 
o celosvětové „propojení církve a státu“.

Sice se sjednotí, ale nebudou držet při sobě (Da 2,43). Je možné, že se zde naposledy naplní 
Da 2? Zhroutí se tím poslední, pracně vybudovaný světový řád? Králové a šelma – tedy 
světská moc – budou nevěstku nenávidět a usmrtí ji. Lidé tohoto světa, kteří žili proti Božím 
přikázáním, poznají, že byli svedeni náboženskými vůdci na scestí, a napadnou je.
GK 654-656

Než se to vše stane, zasáhne světová vláda proti Božímu lidu. Proč to ale udělá?

Pokusíme se najít odpověď v dalším studiu Da 11,40-45 (objedn. č. U 9).

PŘÍLOHA

V prosinci 1990 byl v kanadském rozhlase odvysílán rozhovor s jezuitou dr. Malachim 
Martinem. Malachi Martin je profesorem na Vatikánské univerzitě a odborníkem na 
římskokatolickou církev, o které již napsal několik knih.

...říkáte tedy, že papež usiluje o světovou vládu, a to v podobě, v jaké ještě neexistovala.

Nejprve bychom měli poopravit to, co říkáme – on o ni totiž neusiluje, nýbrž říká, že světová 
vláda přijde, ať už jsme na to připraveni, nebo ne. Je to cesta, kterou jde světové hospodářství. 
Je to směr, jímž se ubírá dohoda mezi národy. Nebyl to jeho nápad, on se pouze řídí vývojem 
ve společnosti a v národě. A samozřejmě mu na tom záleží, protože jako Kristův 
zástupce na zemi a Boží hlasatel na morální a náboženské úrovni bere svou roli velmi 
vážně. A proto, jak sám říká, má v úmyslu stát ve středu státních svazků a nových struktur, 
jež vznikají. A to bylo důvodem jeho cest. Když začal podnikat své cesty a uskutečňovat 
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své záměry, lidé říkali, že vytváří dobré „public relations“ („vztahy s veřejností“) a že je to 
dílo evangelia. A pochopitelně si vytvořil skvělé „public relations“, dobrý „image“. Slyšelo 
ho a vidělo přibližně půl miliardy lidí, a to buď osobně, nebo v televizi. A pak, pokud jde 
o vlády, vedl intenzivní rozhovory s vládami 91 národů. 117 jich má dokonce poselství na 
vatikánském vrchu. Celá jeho aktivita spočívá v úsilí vštípit jim svou morální funkci a roli. 
Není to otázka moci nad armádami, penězi či čímkoli jiným. Jde o jedno, říká, směřujeme ke 
světovému hospodářskému systému, k mnohonárodnímu obchodnímu systému, který 
bude zahrnovat každý národ na zemi, dokonce i rudou Čínu nebo SSSR, bez ohledu na to, 
v jakém stavu se SSSR nebo jakýkoli jiný národ nachází. A budeme potřebovat dozorčí orgán, 
který bude v podstatě vládou, jakou jsme si ještě nikdy na zemi nedokázali představit. Bude 
to nábožensko-politická, nikoli národně politická vláda. „A já (papež) zde budu s morálním 
zákonem a náboženskou pravdou, které mám jako Kristův zástupce zastávat před lidmi!“

Dr. Martine, není pochyb o tom, že tenhle muž má charisma. Jako vatikánský zpravodaj jsem 
měl možnost cestovat s ním do mnoha koutů světa. Ale rád bych se zeptal... Když je vzdálen 
masám, když vede rozhovory s politiky, kteří přece jen zastávají své vlastní zájmy, pomýšlejí tito 
politici vůbec na jednu světovou vládu, která by vedla k omezení jejich vlastní moci?

Nuže, nedomnívám se, že by měli na výběr. Myslím, že u většiny z nich jde někdy o tichý, 
někdy o výslovný souhlas. Bez tohoto souhlasu se na hospodářské úrovni dál nedostanou. 
Žádný národ dnes nemůže existovat bez obchodu s jinými národy. A obchod není jen výměna 
zboží za zboží. Je to neviditelné, ale reálně existující peněžní pouto. Veškeré peníze na trzích 
jsou globálně řízeny. To, co se děje v Tokiu, se projeví na finančním trhu v Düsseldorfu. Oni to 
vědí, a jsou velmi opatrní.

Avšak nový světový řád se v posledních měsících stále častěji stává tématem projevů 
prezidenta Bushe, Michaila Gorbačova či Mitteranda nebo Kohla. A pak ta pozoruhodná 
dohoda – morální dohoda, jak ji označil jeden časopis – dohoda národů ohledně toho, co 
se děje v Perském zálivu. Má důsledky pro každý jednotlivý národ, rudou Čínu nevyjímaje. 
98 % národů toto hnutí podpořilo. Jde o významnou morální jednotu s ohledem na chování 
Saddáma Husajna. Kdybych vám to řekl v srpnu 1989, smáli byste se.

Jak to ve všech těchto záležitostech vypadá s papežem? Vnímá sám sebe jako jakéhosi „morálního 
ministra“?

Vnímá nyní sám sebe jako vůdčí světlo morality a náboženské pravdy lidstva, které je 
konfrontováno s řádem světového hospodářství. Půjde o novou světovou vládu, nikoli však po 
nacionalistickém způsobu. Je to nová forma, kterou jsme dosud nepoznali. Můžeme sledovat 
postupující restrukturalizaci Spojených národů a já se domnívám, že v letech 1991/92 bude 
tato restrukturalizace dokončena. Uvidíme, jaké to bude mít celkové důsledky. Je to něco, co 
postupuje velmi rychle, jednoduše před očima, takže nikdo přesně neví, jaké kroky přijdou 
zítra. Ony však přijdou. Papež přitom bude ministrem náboženství. Vlastně má v úmyslu 
být ještě něčím víc. Jeho přáním je stát se něčím jako patriarchou.

...Zakládá se to však na křesťanské víře. V dnešním světě však existují i muslimské a jiné činitele, 
které jdou mnohem dál a působí právě proti tomu.

Já to vím a papež také ví, že se islám rozprostírá od Alžíru až po Indii a Indonésii. To je téměř 
jedna miliarda lidí se zcela odlišnou životní filozofií. A je tu i Čína s více než jednou miliardou 
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lidí a Indie s více než 800 miliony, které směřují k jedné miliardě, a Japonsko se 128 miliony 
lidí, kteří jsou šintoisté. Anebo jiná náboženství, jež nemají s křesťanstvím nic společného.  
On to ví také, ale zároveň věří v Boží zásah skrze Boží matku Marii.

A věří papež, že byl pro tento den předurčen?

Ano, věří, že je papežem předurčeným k tomu, aby přinesl světu tento světový hospodářský 
řád a světovou vládu nového druhu, nábožensko-politickou vládu.

Věříte, dr. Martine, tomu, že se to všechno stane?

Ano, věřím tomu, pokud můžeme v politice použít slovo „věřit“. Ale jde o mnohem víc 
než jen o to, že jeden národ nemůže existovat bez všech ostatních národů. V souvislosti 
s neuvěřitelnými schopnostmi tohoto muže se šíří nová kultura. Ona mimořádná shoda 
národů navzdory všem rozdílům.

Myslíte si, že toho všeho dosáhneme bez další války?

Ano, domnívám se, že toho dosáhneme bez třetí světové, atomové války. Ale také si myslím, 
že poteče krev, že dojde k místním válkám, jako např. v Perském zálivu, a že budou vyhlazeny 
některé národy. Jan Pavel II. věří, že změny v dějinách lidstva vycházejí od Boha, ve jménu 
Boží matky Marie. A věří, že nyní nastal čas pro takové změny, a to do konce tohoto tisíciletí.

Myslíte si, že ho důležití politikové berou vážně jako státníka s mocí a vlivem?

Ano, berou ho vážně. Hovořil s nimi a dospěli ke shodě v důležitých morálních bodech. Větší 
část jeho práce probíhá v tajnosti a má velmi silný vliv.

Myslíte si, že takhle ještě bude žít dlouho – až do roku 2000? (Už má za sebou atentát…)

To nevíme ani my, ani on. Je možné, že jeho život bude „obětován“. Je to v Božích rukou. Ale je 
mu to jedno, důvěřuje Bohu. Zabývá se jen tím, aby plnil své každodenní povinnosti, zachoval 
si svou image a rozšiřoval svůj velký vliv.

Soubor citátů z knihy

„DIE NEUERSCHAFFUNG DER WELT“ („ZNOVUSTVOŘENÍ SVĚTA“)

ISBN 3-442-14019-6; Goldmann Verlag, Mnichov
-Na cestě ke globální spiritualitě - autor: Robert Muller -

-Sestavil Armin Krakolinig -

Spojené národy intenzivně usilovaly o tělesné a duchovní blaho lidstva a taktéž o dodržování 
morálních zásad na mnoha úrovních. Světové organizaci však chyběla všeobjímající 
spiritualita, kterou U Thant považoval za tak naléhavě nutnou. Přesto však pevně věřil, že 
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spiritualita bude určující pro další fázi naší evoluce a transcenduje dosavadní pokrok na 
materiální a intelektuální úrovni. Věřil, že k dosažení míru a spravedlnosti na této zemi může 
vést jedině spiritualita, nikoli rovnováha sil, vyrovnanost zájmů či rozum. (S. 91+92)

Spojené národy jsou mnohem víc než jen politická organizace; jsou ojedinělým vyjádřením 
zásadní evoluční přeměny, která natrvalo a v pozitivním smyslu změní celý svět. (S. 188)

Já sám jsem měl to veliké štěstí, že jsem se velmi detailně seznámil s myšlenkami Daga 
Hammarskjölda a U Thanta. Oba byli svým vlastním způsobem přesvědčeni o tom, že cesta 
k míru a štěstí každého jednotlivého člověka vede přes spiritualitu. Tento názor velmi důrazně 
zastávali ve svých projevech, spisech a rozhovorech. Spiritualita byla pro oba nejvyšším 
vůdčím principem lidské společnosti. (S. 189)

Spojené národy jsou školou, v níž se všichni od sebe navzájem učí, vzájemně si naslouchají 
a snaží se hledat řešení a zjistit, co je pro celé lidstvo užitečné či škodlivé. Spojené národy 
jsou místem tisíce mostů, kolébkou budoucího směřování světa, majákem, jenž vysílá signály 
všem lidem na zemi. Zde se rodí jedinečné, celosvětové snahy, které pomáhají lidstvu lépe se 
poznat a dávají směr chování lidí v našem planetárním domově. (S. 79)

Proto musíme celou silou svého rozumu, srdce a duše pozorně naslouchat, co nám mohou 
říct velká náboženství a duchovní vůdcové. (S. 79)

Měl jsem tu přednost, že jsem mohl pracovat pro Spojené národy téměř ode dne jejich založení. 
V průběhu let jsem viděl tuto světovou organizaci růst a měnit se a často jsem přemýšlel  
o tom, jaké je její konečné poslání a kam nás tato cesta dovede. Spojené národy od svého 
zrodu mohutně vzrostly co do velikosti a komplexnosti. Dnes k nim patří téměř všechny 
národy, čímž se plní sny mnoha osvícených filozofů, proroků a myslitelů univerzity lidstva. 
(S. 72)

Potěšilo by mě, kdyby jednoho dne mohla vyjít bible, která by ukazovala, že Spojené národy 
jsou moderní biblickou institucí, jejímž úkolem je zajistit platnost moudrých pravidel chování 
a božských přikázání obsažených v Bibli. (S. 195)

Jednoho dne bude na naší planetě světová duchovní demokracie. (S. 31)

Obsah a znaky této duchovní světové demokracie:
Musíme cítit úctu k nádheře a zázrakům stvoření.

Možná že to bude právě nový duchovní pohled na svět, který vzájemně sjednotí všechny 
lidi. Měli bychom se svým duchem a srdcem povznést k extatickému vědomí, že jsme jedno 
s tajemstvím vesmíru. (S. 71)

Kdo by měl přispět ke světovému rozšíření tohoto nového náboženství?
Proroctví Sri Chinmoye, Vnitřní poselství Spojených národů, Dag Hammarskjöld – 
přednáškový cyklus, leden 1973.

Je docela možné, že Spojené národy budou na konci své cesty rozhodujícím faktorem ve 
zdokonalení lidstva. Pak dosáhnou svého zářivého cíle, vrcholu božského osvícení celého 
lidstva. (S. 80)
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K tomu je třeba rozšířit Chartu Spojených národů
Všeobecné prohlášení o lidských právech bylo novým velkolepým potvrzením hodnoty 
jednotlivce a Charta Spojených národů byla prvním kodexem chování pro jednotlivé národy.

Chyběl v něm však jeden prvek, a to věc, která měla pro U Thanta ze všeho největší význam – 
spiritualita. Ustavičně opakoval, že je to nejvyšší a konečné naplnění lidské osobnosti.

Jak dnes vypadá duchovní orientace OSN?
Modlitba a meditace ve Spojených národech!

Modlitba, meditace a spiritualita jsou ve Spojených národech něčím fascinujícím. Všechna 
velká světová náboženství jsou u Spojených národů akreditována jako nepolitické organizace. 
Tak je zde např. zastoupeno až 24 katolických organizací. Mezinárodní organizaci navštívila 
řada náboženských vůdců z celého světa. Nejpamětihodnější byly návštěvy jeho svatosti 
papeže Pavla VI. během Valného shromáždění v r. 1965 a papeže Jana Pavla II. v roce 1979. 
(S. 81)

I ve Spojených národech jsme zřídili meditační místnost, kterou každý rok využije mnoho 
tisíc návštěvníků.

Skutečnost, že nový generální tajemník pan Javier Perez de Cuellar v den svého nástupu do 
úřadu v lednu 1982 před zahájením práce navštívil meditační místnost Spojených národů, 
má symbolický význam.

Kromě toho funguje ve Spojených národech meditační skupina vedená indickým mystikem. 
Mohli bychom vyprávět dojemné příběhy o tom, jak Spojené národy přivedly na cestu 
spirituality jednotlivé osobnosti, ba dokonce lze říct, že z tohoto malého flíčku země se stalo 
posvěcené místo.

Tak ve Spojených národech našel cestu k Bohu např. i racionalistický intelektuální ekonom 
Dag Hammarskjöld a nechal se mystiky středověku inspirovat ke své práci ve službách světové 
organizace. Na konci své knihy Markings se podrobně zabývá spiritualitou a mystikou.

Následoval ho U Thant z Dálného východu, pro něhož neexistoval rozdíl mezi praktickým 
životem a náboženstvím. Spiritualita pro něj byla naplněním nejvyšších lidských potřeb  
a ctností. (S. 82+83)

Můžeme pozorovat, jak se světová organizace každý rok intenzivněji zabývá morálními  
a etickými otázkami. Spojené národy se musí zabývat velkým počtem etických norem chování. 
Charta Spojených národů je sbírkou těch nejsmělejších norem chování založených na etických 
zásadách a určených pro nejmocnější instituce, jaké známe, pro ozbrojené národy. (S. 85)

Mám ve své kanceláři Krista. V pokoji mého souseda stojí socha Šivy. U Thant měl Buddhu. 
Každý z nás, ať už pochází ze severu, z jihu, z východu nebo ze západu, vyjadřuje svou víru 
v lidstvo a jeho poslání pro něj přiměřeným způsobem. (S. 85)

Vysoko k nebi se tyčící budova sekretariátu Spojených národů je symbolem lidských 
nadějí a snů a přijímá z vesmíru, k němuž vzhlíží, stále jasnější poselství. (S. 86) 
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Zcela pozvolna tak vzniká planetární modlitební kniha, sepsaná lidstvem, které si stále více 
uvědomuje svou propojenost a usiluje o jednotu, štěstí, poznání, mír, spravedlnost a účast na 
nepřetržitém procesu stvoření a na zázraku života. (S. 87)

Postupně začínáme rozpoznávat řád, který jsme předtím neviděli, protože jsme jej nemohli 
vidět, a to nám dává tušit svět, jehož vznik byl před dvěma tisíci lety předpovězen Mužem, 
jenž prozkoumal tajemství této planety a vesmíru v celé jejich hloubce. Tento Muž byl 
Kristus. Proto jsem skrze vše, co jsem se v této všeobjímající organizaci dozvěděl, stále více 
přesvědčen o správnosti velmi jednoduchého, ale mimořádně důležitého učení Krista a všech 
velkých proroků a věštců.

Stále jasněji rozpoznávám, že to, co předvídali, se na této planetě stává realitou a že lidstvo 
se mění či transcenduje v to, co oni velcí snílci, věštci a proroci viděli ve svých vizích. Právě 
to dnes prožívám, jak věřím, ve skleněné výškové budově na East River v New Yorku. (S. 182)

Poprvé existuje na této planetě univerzální organizace a globální, všechny lidi spojující 
myšlení. Nic takového v celých politických dějinách této země neexistovalo. Je to však přesně 
to, co předpovídali velcí proroci. (S. 182)

Jak se zcela obecně vidí a chápe OSN?

• Spojené národy jsou fórum, na němž spolu během nejnebezpečnějších období studené 
války dokázali hovořit zástupci supervelmocí. (S. 259)

• Poprvé v dějinách vytvořily eticky odůvodněný kodex chování pro vztahy mezi 
nejmocnějšími seskupeními na zemi, jimiž jsou ozbrojené národy.

• Spojené národy jsou platformou pro formulování a obranu všech základních lidských 
snah, včetně usilování o volnost, rovnost a bratrství, jak to bylo zvěstováno na počátku 
moderního věku v Americké a Francouzské revoluci. (S. 260)

• Spojené národy postupně vyvinuly funkční systém světového řádu a díky velkému 
počtu zvláštních úřadů a programů zohlednily prakticky všechny oblasti, které mají 
význam pro pokračování života na této zemi. (S. 260)

• Spojené národy jsou prvním univerzálním, globálním nástrojem, jaký kdy lidstvo mělo 
k dispozici. (S. 261)

• Spojené národy jsou místem, kde se formulují nové etické hodnoty pro každý jednotlivý 
národ a pro celé lidstvo. (S. 261)

• Díky práci Spojených národů existuje nejvyšší šance, že se nové formy nadměrné 
koncentrace moci udrží v patřičných mezích a že vzniknou normy chování pro mocné.

• Spojené národy jsou ústředním sběrným místem veškerých lidských snah, na němž se 
může vytvořit pokojná, spravedlivá, bezpečná a šťastná budoucnost pro lidstvo.

• Ve Spojených národech se sbírají všechny informace důležité pro lidstvo.
• Spojené národy jsou kolektivním mozkem lidského druhu, který registruje všechna 

globální nebezpečí a změny. (S. 261)
• Spojené národy jsou prvním celosvětovým nervovým systémem, který informuje 

vlády, kolektivy a národy o výsledcích celosvětového výzkumu, případně je varuje před 
nebezpečími.

• Spojené národy jsou prvním svědomím a srdcem lidstva… (S. 261)
• Spojené národy by se měly nadále vyvíjet jako centrální databanka naší planety.
• Vliv Spojených národů by měl být posílen ve všech regionech světa, aby každý kontinent 

mohl plně přispět k udržení světového pořádku. (S. 263)
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• Pokud jde o řešení světových problémů, které mají vliv na blaho celého lidstva, Spojené 
národy by neměly být nikdy překonány. (S. 263)

• Spojené národy by měly prohlubovat své vztahy se světovými náboženstvími, protože 
lidstvo dnes stojí na prahu morální a duchovní éry.

• Spojené národy by tak měly rozšiřovat své kosmické vědomí, aby svým současným 
materiálním, intelektuálním a morálním snahám dodaly duchovní, mystickou dimenzi, 
čímž by se prohloubilo porozumění člověka pro jeho tajuplnou cestu vesmírem. (S. 263)

Co by měly vlády udělat pro OSN?

• Vlády by měly uskutečňovat doporučení Spojených národů, a to především tím, že 
zastaví dávno překonané, nesmyslné a marnotratné horečné zbrojení. (S. 264)

• Vlády by měly lépe informovat a vyučovat lidi, kteří jim byli svěřeni, o práci a cílech 
Spojených národů a o jim podřízených organizacích, aby jim tak daly jistotu, že pro 
řešení všech problémů, jež tíží lidstvo, se něco dělá. (S. 264)

Co by měl pro OSN udělat každý člověk?

• Každý člověk by měl 24. října slavit Den Spojených národů.
• Měla by se vyvěšovat vlajka Spojených národů.
• Každý člověk by se měl modlit za Spojené národy.
• Každý člověk by měl vyžadovat, aby jeho děti byly vyučovány o činnosti Spojených 

národů a o světových problémech, jejichž důsledky pociťuje každý jednotlivý občan. 
(S. 265)

Co očekává OSN od náboženství?

• Náboženství by se měla aktivně zajímat o práci a cíle Spojených národů a přiměřeně 
o nich informovat členy náboženských společenství.

• Měla by urychlit své snahy o ekumenu a vytvořit společné instituce všech náboženství, 
které by umožnily uplatnění schopností a inspirací přežívajících v náboženstvích při 
řešení světových problémů.

• Na všech Božích domech by měla být vyvěšena vlajka Spojených národů. (S. 266)

Nový příběh o stvoření
A Bůh viděl, že všechny národy této země, černé i bílé, chudé i bohaté, ze severu i z jihu, 
z východu i západu, a věřící všech náboženství vyslali své zástupce do vysokého skleněného 
domu na břehu řeky vycházejícího slunce na ostrově Manhattan, aby zde společně bádali, 
přemýšleli a pečovali o blaho světa a celého lidstva.

A Bůh viděl, že to je dobré. A to byl první den nového věku na této zemi.

A Bůh viděl, že vojáci míru od sebe oddělují bojovníky znesvářených národů, že spory se 
řeší jednáními a rozumnými dohodami, nikoli ozbrojeným násilím, že vůdcové národů se 
scházejí, hovoří spolu a sjednocují svá srdce, svého ducha i své duše a schopnosti, aby sloužili 
celému lidstvu. A Bůh viděl, že to je dobré. A to byl druhý den planety míru.
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A Bůh viděl, že lidé milují celé stvoření, hvězdy a slunce, den a noc, vzduch a oceány, zemi a 
její vodstvo, ryby a ptáky, květiny a byliny a všechny své lidské bratry a sestry. A Bůh viděl,  
že to je dobré. A to byl třetí den planety štěstí.

A Bůh viděl, že lidé na celé zemi úspěšně porazili hlad, nemoci, nevzdělanost a utrpení, že 
umožnili každému jednotlivci zdravý, uvědomělý a šťastný život a odstranili chamtivost, 
touhu po moci a nadměrné bohatství menšiny. A viděl, že to je dobré. A to byl čtvrtý den 
planety spravedlnosti.

A Bůh viděl, že lidé žijí v harmonii se svou planetou a v míru se sebou navzájem, že rozumně 
využívají přírodní zdroje, učinili přítrž plýtvání, znemožnili výstřednosti, nenávist nahradili 
láskou, chamtivost skromností, aroganci pokorou, spory spoluprácí a nedůvěru pochopením. 
A viděl, že to je dobré. A to byl pátý den planety zlatého věku.

A Bůh viděl, že lidé sešrotovali své zbraně, bomby, rakety, válečné lodě a bombardéry, že 
rozpustili vojenské základny, své armády poslali domů a zachovali jenom policii míru, aby 
ochránili dobré před zlými a normální před pomatenými. A Bůh viděl, že to je dobré. A to byl 
šestý den planety rozumu.

A Bůh viděl, jak se lidé k němu vracejí a poznávají, že lidská osobnost je alfou i omegou stvoření. 
Viděl, že ze všech institucí, věroučných směrů, politických zařízení, vlád a z veškerých lidmi 
zřízených organizací učinili pouhé služebníky Boha a lidí a že následující přikázání se stalo 
jejich nejvyšším zákonem:

Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je 
největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Většího 

přikázání nad tato dvě není.

A Bůh viděl, že to je dobré. A to byl sedmý den Boží planety.
(S. 282+283)

 
ROLE PAPEŽE V NOVÉM SVĚTOVÉM ŘÁDU

Co OSN očekává od papeže
Očekávám, že se papež dotkne srdcí všech, kdo slouží v OSN a jejích zvláštních úřadech  
a programech, aby tato první skupina lidí, kteří se zde sešli ze všech koutů světa a spolupracují 
ve prospěch lidstva, získala nové filozofické, sociologické, ideologické a duchovní poznatky, 
jež směřují k cíli vytyčenému Spojenými národy, totiž k „jednotě v rozmanitosti“. (S. 175+176)

Měl bych radost, kdyby bylo možné vydat v pokud možno co největším nákladu knihu 
s projevy obou papežů před Spojenými národy a s jejich poselstvími zvěstovanými každý rok 
v Den míru. Vznikla by tak jakási bible pro dnešní dobu. (S. 177)

Papež Pavel VI. ve svém projevu k Valnému shromáždění Spojených národů:
„Máme za sebou dlouhou cestu a vidíme za sebou dlouhou historii; slavíme zde zakončení 
namáhavé pouti za nalezením rozhovoru s celým světem, která začala v den, kdy nám bylo 
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dáno přikázání: ‚Jděte ke všem národům… a učte je…‘ A právě vy jste se zde shromáždili jako 
zástupci všech národů.“ (S. 171)

Papež Pavel II. ve svém projevu k OSN r. 1979:
„Jako univerzální společenství, k němuž patří věřící z téměř všech zemí a kontinentů, národů, 
pokolení, ras, jazyků a kultur, má církev hluboký zájem na existenci a aktivitách organizace, 
jejíž název už sám o sobě říká, že sjednocuje a vzájemně spojuje národy a státy. Sjednocuje 
a spojuje; nerozděluje ani nevytváří rozpory. To je ten skutečný důvod, zásadní důvod, proč 
jsem u vás.“ (S. 172)

Řekl: „Budova moderní civilizace musí být vystavěna na základu duchovních principů, které 
ji samy o sobě mohou nejen podpírat, ale také osvěcovat a oživovat.“ (S. 174)

Papež Jan Pavel II. pronesl po návštěvě Spojených národů, kde se mu dostalo velkého respektu, 
se slzami v očích: „Bůh chraň Spojené národy, Bůh chraň Spojené národy.“ (S. 148)

Papež Pavel VI. to vyjádřil takto: „Tato budova, kterou jste postavili, už se nesmí nikdy zbořit. 
Musí se vylepšovat a přizpůsobovat požadavkům světových dějin. To je ten nový ekumenický 
duch, kterého potřebujeme.“ (S. 149)

Jednou z nejdůležitějších zásad obsažených v papežově mírové doktríně je požadavek, aby 
se dodržovaly smlouvy (pacta servanda sunt). To je jádrem jeho poselství pro rok 1976 
s názvem „Účinné zbraně míru“. Jak povědomě zní tato slova delegátům Spojených národů! 
„Já sám jsem už dávno přesvědčen o tom, že přísné zachovávání Charty Spojených národů a 
slavnostní závazek za žádných okolností neporušit její ustanovení by nejlépe zaručily světový 
mír. Žel že v praxi to často vypadá jinak.“ (S. 158)

„Nelze dostatečně zdůraznit, že Charta představuje jednu z nejvýznamnějších smluv 
všech dob. Obsahuje všechny nezbytné zásady, metody, postupy a pravidla chování, jejichž 
prostřednictvím lze zabránit konfliktům a zachovat mírové vztahy mezi národy. Pokud by 
se všechny členské státy svědomitě, poctivě, bezvýhradně a přesně držely litery a ducha 
této smlouvy, pak by se Charta stala nejúčinnějším nástrojem pro zachování míru, který byl 
kdy vytvořen. Takto bychom mohli dosáhnout stavu, kdy by jednotlivé národy svěřily svou 
bezpečnost světové organizaci, nikoli však zbrojnicím či ozbrojené ochraně supervelmocí  
a vojenských svazků.“

Zde je jednoznačně charta OSN zrovnoprávněna s tím, co jedině Bůh a jeho zákon, poslušnost 
a víra v Boží slovo vůči lidstvu již dávno mohl vykonat. Také v tom se naplňuje slovo o moci, 
která se bude stavět na místo Boží a staví vlastní zákony a pravidla nad Boží a přitom přesto 
lidstvu namlouvá naději o světu plném míru. 

Zjevně doufá také církev v ještě větší autoritu a větší nasazení těchto institucí v blízké 
budoucnosti, protože nyní máme ještě dojem, že stále nehraje tu roli a pořád nemá autoritu, 
kterou od ní mnozí očekávají.
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Novoroční projev od papeže Pavla II. 19.01.2004

Obnovuji slib, který jsem v roce 1995 vyslovil: „Je důležité, aby se Organizace spojených 
národů vyvyšovala stalé více z chladného stádia administrativní instituce k morálnímu 
centru, ve kterém se všechny národnosti světa cítí jako doma a rozvinou své společné 
uvědomění, být takřka „rodinou národů“.(Výtažek z proslovu, vyjmutý z internetu)

Co z toho opravdu vznikne, nám říká proroctví Daniela a Zjevení a kdo by tomu nechtěl 
uvěřit, uvidí utváření dějin v nastávajícím čase možná ještě vlastníma očima. Těm však, kteří 
vývoj současné doby znovu a znovu sledují brýlemi proroctví a tím se připravují správným 
způsobem skrze Ducha svatého a v souvislosti s jejich osobní přípravou na poslední události 
a na Ježíšův příchod.

Maranatha



POUŽITÉ ZKRATKY:

GK Der Große Kampf zwischen Licht und Finsterniss (Velký spor věků) – E. G. Whiteová

GO Gedanken über das Buch Offenbarung (Myšlenky o knize Zjevení) – E. G. Whiteová

TM Testimonies to Ministers and Gospel Workers (Svědectví pro kazatele a evangelisty) –

              E.G. Whiteová

Z Aus der Schatzkammer der Zeugnisse (Z pokladnice svědectví) – E. G. Whiteová

ZP Zeugnisse für Prediger (Svědectví pro kazatele) – E. G. Whiteová






