Znamení a Obraz Šelmy
(David Eells)
„A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na
pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno
šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo
člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest.“ (Zj.13:16-18)
V mém studiu Slova ke mně Bůh mluvil za prvé o duchovním cejchu antikristovské šelmy a
duchovním obrazu, který vytváří na zemi. Bylo to pro mne důležité zjevení, protože vše co jsem
dříve slyšel od křesťanů bylo o fyzickém cejchu.
Cejch na čele je také jméno šelmy. „Jméno“ v řečtině znamená „charakter, autorita.“ Tělo antikrista
má charakter šelmy na svém čele. Tělo Krista má jeho „charakter a autoritu“ na svém čele. „A
uviděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na svých
čelech napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce.“ (Zj.14:1). Čelo je symbolem pro mysl, kde leží
charakter a autorita bud Krista, nebo antikristovské šelmy. „Myšlení těla znamená smrt, myšlení
Ducha život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu
zákonu, ba ani nemůže.“ (Ř.8:6-7). Ti kteří mají myšlení Ducha jsou pravým tělem Krista. Ti kteří
mají tělesné myšlení jsou nepřátelé Boha a nemůžou ho poslouchat nebo se mu líbit, protože jsou
tělem antikristovské šelmy. Musí činit pokání nyní dokud je ještě čas obnovit svou mysl Božím
slovem. Ježíš řekl, „Kdo není se mnou, je proti mně“ (Mt.12:30). Ti kteří mají charakter a autoritu
falešného Ježíše jsou také antikrist, protože „anti“ znamená „proti“ nebo „místo“ (něčeho, někoho).
Falešní pastýři nahrazují pravého Ježíše jejich vlastním Ježíšem.
Ježíš řekl, „pole je svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou synové toho Zlého“
(Mt.13:38). V poli jsou pouze dva lidé. Za prvé to jsou synové Království - tělo Kristovo (Ga.3:28)
a ti druzí jsou tělo antikrista (ti kteří nevyznávají Ježíše, jenž přišel v těle, 1.J.4:1-6). Ve Zjevení
13:17, 18 je psáno, že číslo antikrista je 666, že je to číslo jeho jména (Řecky: charakteru). Pokud se
podíváme do šesté knihy, šesté kapitoly a šestého verše N.Z. (Ř.6:6), tak uvidíme jméno - charakter
Šelmy. Je to náš „starý člověk“, to tělesné, světské, které je nepřítelem Boha. Řekové používali
písmena pro čísla. Pokud sečteme písmena v slově „svět“ dají nám 600, slovo „země“ je 60 a 6 je
číslo člověka (člověk i zvířata byli stvořeni šestý den). 666 označuje člověka, který je ve světě a
ze země. Slova „ve světě“ se rovnají 666 a „kde ta smilnice sedí“ (Zj.17:15) se také rovná 666.
Jinými slovy, lidé mimo Krista jsou ta šelma. V knize Kazatel 3:18 Šalomoun řekl, že lidé jsou jako
zvířata a člověk nemá před zvířetem žádnou přednost. To je také to co učí evoluce, a lidé se chovají
podle toho čemu věří. Zrovna tak jako má šelma jméno na čele, tak také mají Boží lidé. Rozdíl je v
charakteru, který je označen na čele (mysli).
Ve Zj. 13:16 je znamení šelmy na pravé ruce nebo na čele a v Exodus 13:16 (stejný verš) je znamení
Boha na ruce a na čele. Co je to „znamení“? Ex.3:16 je vyložen v Dt.11:18, kde je psáno, „Vložte
tato má slova do svého srdce a do své duše. Přivažte si je jako znamení na ruku, ať jsou značkou
mezi vašima očima.“ Máme vidět podle slova. Židé si dávali Písmo do malých krabiček a vázali si
je na ruku a na čelo. To znamená myslet a konat podle Božího slova! To je Božím znamením.
Znamením šelmy je pravý opak – přemýšlení a činy podle světa, těla a ďábla.
V Ezechielovi 8:1 čteme, že v šestém roce a šestém měsíci měl Ezechiel vidění ve kterém viděl
Boží odpadlí lid v Božím chrámě, jak uctívají falešného otce a syna (v.14-18). V kapitole 9:2
vidíme třetí šestku (666) a jsou to muži, kteří přicházejí pobít ty, kteří se takto znesvěcují „A hle,
šest mužů přichází cestou od Horní brány, která je obrácena k severu, každý má v ruce svou
ničivou zbraň a jeden muž uprostřed nich oděný lněným oděvem s písařským kalamářem na
svých bedrech“ Oni pobíjejí všechny, kteří nesténají nad všemi těmi ohavnostmi a nejsou proto
označeni značkou Boha na čele. Muž v lněném oděvu symbolizuje Krista, který označuje jeho
vlastní. „Jahve mu řekl: Projdi středem města, středem Jeruzaléma. Označíš značkou na čelech
ty muže, kteří vzdychají a sténají nad všemi těmi ohavnostmi, které se uprostřed něho páchají. A

oněm řekl, jak jsem slyšel: Procházejte městem za ním a pobíjejte; vaše oko ať se neslituje,
nemějte soucit. Starce, mládence a pannu i malé dítě a ženy zabíjejte až do úplného vyhubení, ale
k žádnému člověku, na kterém je ta značka, nepřistupujte. Začnete od mé svatyně.“ (Ez.9:4-6).
Boží znamení v jejich mysli označuje všechny ty, kteří pláčou nad tou ohavností uctívání falešného
Ježíše a otce (Tamůz a Baal). Zde vidíme „stín“ a předobraz označení 144 000 „otroků Boha“ v
sedmé kapitole Zjevení. „To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, jsou to panici. To jsou ti, kteří
následují Beránka, kamkoli jde. Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi.“
(Zj.14:4) Stejně jako v Ezechielovi jsou zde označeni a vykoupeni ti, kteří se neposkvrnili
falešnými naukami a modlářstvím „církve“ (ženy).
Nezapomínejme, že Zjevení je podobenství a my musíme hledat skrytý význam. Výklad musí
pocházet z Bible samotné, nikoliv z lidské moudrosti. Řecké slovo pro „cejch“ v Zj.13:16,17 je
charagma. To znamená být ocejchován charakterem – být zformován charakterem šelmy. Ježíš,
který je Slovem, má charakter Boha. My jsme přetvořeni jeho slovem jako synové Boha podle
něho. Pavel říká: „nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“ (Ga.2:20). O druhém člověku se naopak dá
říci, „nežiji již, protože ve mně žije antikrist (obraz šelmy, světa, ďábla).“ Pokud nechodíme vírou,
tak nemůžeme očekávat, že budeme přijímat moc k poslušnosti Boha. Když čteme zaslíbení Slova a
přijímáme je vírou, tak to v nás vytváří obraz (Eikon) Boha. „... když jste svlékli toho starého
člověka (šelmu) s jeho skutky a oblékli toho nového (Krista), který se obnovuje (přetvořuje) k
pravému poznání (Slova) podle obrazu (Eikon) toho, který ho stvořil.“ (Kol.3:9-10). Pravý pastýři
vedou ovce za Kristem a ke Kristu. Falešní pastýři vedou ovce za sebou a za falešným Kristem –
antikristem.
„Vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu („the creature“) více než Stvořiteli,“
(Ř.1:25). Kristus je dokonalým obrazem Boha a my máme být také, “Buďte tedy dokonalí, jako je
dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt.5:48). Dávejme si pozor, abychom se nekořili více Kristu (který
pochází z Boha a má počátek) nežli Bohu (který je počátkem všeho, včetně Krista, a sám je bez
počátku).
Učedník mluví slova svého učitele. Ježíš řekl „Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i
já přiznám před svým Otcem, který je v nebesích.“ To neznamená pouze přiznat, že Ježíš je náš
Pán, ale v řečtině je zde „homo-logeo“, což znamená „mluvit stejně“... jako Ježíš.
V podobenství o rozsévači Ježíš říká „Rozsévač dobrého semena (řecky: sperma) je Syn člověka.“
Ježíš zasel sperma Slova do pokorných srdcí, která přinesla jeho ovoce. V první kapitole Genesis
čteme, že každé semeno nese podle svého druhu. Ježíš řekl, „Slova, která jsem vám pověděl já,
jsou duch a jsou život.“ (Jan 6:63). Všechna slova mají moc ducha a života. Slova mají moc předat
charakter osoby, která je říká. „Neboť když někdo přichází a hlásá jiného Ježíše, než jsme hlásali
my, nebo když přijímáte jiného ducha nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte.“
(2.Kor.11:4). Učedník mluví slova svého učitele. Vyznává (homo-logeo) to samé co jeho učitel!
Fyzický Cejch
Všude po světě se zavádějí elektronické pasy a různé elektronické karty, ze kterých je možné
odečítat informace i na dálku a sledovat pohyb jednotlivců. Kamery jsou ve městech nyní „na
každém rohu“, a pod rouškou „boje proti terorismu“ se střádá stále více informací o každém
člověku. Ze všeho je patrná odvěká ďábelská snaha ovládnout a opanovat. Vše je již připraveno na
zavedení identifikačních/kreditních čipů přímo na čelo nebo ruku jedinců. Tyto miniaturní čipy s
veškerými potřebnými informacemi o jedinci jsou již vyzkoušené a ďáblovi posluhovači pouze
čekají na vhodnou příležitost (krach hlavních světových měn), aby je mohli zavést masově.
Mnoho lidí říká, že nikdo nebude nucen přijmout čip. To si nemyslím. V dějinách vidíme, že
despoti se snaží udělat to, co vede lidi k ztrátě naděje v Boha. Antiochus obětoval v židovském
chrámu prase a pak dal do Svatyně Svatých sochu Jupitera. Chtěl, aby uvěřili, že Bůh již nepřijme
jejich oběť a že se k nim obrátil zády. Pro většinu to již byla pravda, ale všimněme si co je psáno ve

Zjevení 14:9, „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také
pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu.“
Na prvním místě je cejch šelmy duchovní. Fyzický cejch odhalí skryté členy šelmy v těle Kristově.
Spasení je pouze v Ježíši Kristu. Pokud nemáme jeho cejch na čele a na ruce, tak nebudeme
zachráněni. Jednat v jeho jménu znamená mít jeho charakter a autoritu. Má každý „Ježíš“ stejný
charakter a autoritu? Absolutně ne! Je to naše porozumění toho, kdo stojí za tím jménem, které se
počítá. Jednáme a mluvíme ve stejném charakteru a autoritě jako Ježíš? Jsme stejného Ducha? Jsme
stejné víry jako Ježíš? Vyznáváme to samé co Ježíš?

Třetí Chrám?
(David Starosta)
Mnozí křestané tvrdí, že v Jeruzalémě na Chrámové Hoře musí Izrael znovu postavit svůj Chrám
(první byl „Šalomounův Chrám“, a druhý stál v Jeruzalémě od roku 516 BC do roku 70 AD), aby se
mohl objevit Antikrist a následně ho znesvětit, a tak odstartovat posledních tři a půl roku před
návratem Mesiáše. Až donedávna jsem si to myslel také. Důvodem jsou následující verše.
„On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. Až pak ten týden dojde do půli, obětem i darům
konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený."
(Dn.9:27)
„Tehdy z něho povstanou síly a znesvětí svatyni -- pevnost. Odstraní také soustavnou bohoslužbu a
dají tam tu pustošící ohavnost.“ (Dn.11:31)
„Od zrušení každodenní oběti a vztyčení otřesné ohavnosti uplyne 1 290 dnů.“ (Dn.12:11)
„Když pak uvidíte ‚ohavnost zpustošení‘, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě -- kdo
čte, ať rozumí --“ (Mt.24:15)
Když Ježíš říká „kdo čte, ať rozumí,“ tak to znamená, že zde máme hledat hlubší význam! Jaký je
ten hlubší význam? Položme si následující otázky.
a) Je Židovský chrám svatý?
b) Přebývá Bůh nyní v chrámech postavených člověkem? V jakých chrámech přebývá?
c) O jakém svatém místě mluví Ježíš?
d) O jakém zrušení soustavné bohoslužby a každodenní oběti a darech mluví Daniel?
Chrám, který by rádi postavili židé na chrámové hoře rozhodně není svatý, protože Ježíš
samozřejmě zrušil celý starozákonní chrámový systém obětí. Když byla opona v Chrámu roztržena,
při Ježíšově smrti, Bůh navždy opustil Svatyni Svatých a nikdy se již do žádného kamenného
chrámu nevrátí. „Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve
svatyních zhotovených rukou.“ (Sk.17:24)
Co je tedy tím Chrámem, tím svatým místem? Tím jsme samozřejmě my! „Jaké spojení svatyně
Boží s modlami? Neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh: ‚Budu bydlet uprostřed nich a
procházet se mezi nimi, a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘“ (2.Kor.6:16)
„Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny; byli
jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš, v
němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu; v něm jste i vy všichni
spolu budováni v Boží příbytek v Duchu.“ (Ef.2:19-22)
„Ale Kristus jako Syn je nad jeho domem. Jeho domem jsme my“ (He.3:6).
My jsme tím Božím domem, my jsme Boží svatý chrám.

„Nevíte, že jste Boží svatyně a že ve vás bydlí Duch Boží? Ničí-li někdo Boží svatyni, zničí Bůh jej.
Neboť Boží svatyně je svatá, a tou svatyní jste vy“ (1.Kor.3:16-17)
Pokud židé zbudují svůj chrám, kde budou opět obětovat, tak nebude co znesvětit. Ten kdo odmítá
Krista nemá ani Boha a je antikrist a antikrist nemůže znesvětit svůj vlastní chrám. On přichází
znesvětit to co je (nebo bylo) Boha – srdce křesťanů.
„Když pak uvidíte ‚ohavnost zpustošení‘, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě -- kdo
čte, ať rozumí --“ (Mt.24:15)
Kdo čte at tedy rozumí, že ta ohavnost zpustošení bude stát uvnitř některých křesťanů (nebo spíš
bývalých křesťanů). My jsme Boží chrám. Teď se rozhoduje, ale většinou se již rozhodlo, na které
straně bude každý člověk stát.
Křestané, kteří přijmou znamení šelmy budou zpustošení. (Viz. „Znamení a Obraz Šelmy“). To
znamená, že Bůh je nadobro opustí a již nebude přebývat v jejich chrámu. Když odpadlí křestané (a
většina ostatních lidí) přijmou znamení šelmy, aby mohli kupovat a prodávat (Zj.13:16-17) a
zachránili si život, tak ztratí svůj život.
Poslední otázka, kterou jsme si položili byla, „O jakém zrušení soustavné bohoslužby a každodenní
oběti a darech mluví prorok Daniel?“
Jakou bohoslužbu, oběti a dary dáváme Bohu každý den?
„ ...i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli
duchovní oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista.“ (1.Pt.2:5)
„Skrze něho tedy přinášejme Bohu stále oběť chvály, to jest ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno. A
nezapomínejte činit dobře a sdílet se, neboť takové oběti se Bohu líbí.“ (He.13:15-16).
„Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a
příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž
proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a
dokonalé.“ (Ř.12:1-2)
Takže zde jasně vidíme co bude Bohem odňato od těch, kteří přijmou znamení šelmy, nejdříve
duchovně, na čele – ve své mysli (tělesné smýšlení světa) a poté i skutečný „cejch“ implantovaný
do těla (viz. „Znamení a Obraz Šelmy“). To co ještě zbylo z jejich služby Bohu bude odňato, když
přijmou cejch šelmy a oni zůstanou duchovně pustí. Oni obětují svého duchovního člověka místo
toho tělesného, světského. Je velice nebezpečný klam myslet si, že to tělesné v nás, ta sláma a dřevo
bude spáleno až v Božím Království. To ničí motivaci být svatí tady a teď a může nás to zanechat na
zemi pro „den Božího hněvu.“
„Milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dálo něco
divného, ale když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali
i při zjevení jeho slávy.“ (1.Pt.4:12-13)
(Zároveň je možné, že v Jeruzalémě bude vybudován třetí chrám a následně 'zněsvěcen', ale může
to být událost spíše odvádějící pozornost od toho podstatného).

