
Séria
Ja som Alfa I Omega

 Šelma zo zeme Zjavenie 13, 11
Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme; mala dva rohy, podobné Baránkovým, ale 
hovorila ako drak. 12 Ajhľa, vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby 
sa zem a jej obyvatelia klaňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. 13 Robí veľké 
znamenia pred zrakmi ľudí, takže aj oheň zostupuje z neba na zem. 14 Obyvateľov zeme 
zavádza znameniami, ktoré jej bolo dovolené konať pred očami šelmy. Nahovára 
obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelme, ktorá má ranu od meča, ale ožila. 15 Dostala 
moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril a spôsobil, aby boli 
usmrtení všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy. 16 Pôsobí aj to, aby všetci - malí aj 
veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá, 
17 aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemal znak mena šelmy alebo číslo jej 
mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo 
človeka. Jeho číslo je šesťsto šesťdesiatšesť.

- Znova obraz šelmy, teda zvieraťa, ktorá reprezentuje nástroj satana, aby bojoval proti 
Bohu.
- šelma z mora, teda “šelma z národov” predstavuje štátne mocnosti, zriadenia, ríše, skrze 

ktoré diabol vstupuje do boja proti Bohu, je to obraz totožný s obrazom z Daniela 7.
 Lev predstavoval Babylon, medveď Medsko-Perzskú ríšu, Grécko a štvrté mláďa  
leoparda Rím ríšu, ako nástroje diabla. 

- Bude sa zdať že ríše zla sú zničené - to je tá zasadená smrteľná rana, ale nebude to 
porážka diabla

Šelma zo zeme Zj 13,11: hovorí o ďalšej “šelme”, polit. mocnosti... Ktorá bude podporovať 
to, čo hovorila a robila prvá šelma: brojiť proti Bohu. 
-v 13.v. Sa hovorí, že bude robiť znamenia, ale falošné a pred tými varoval Hospodin už v 
5M 13: “Ak povstane v tvojom strede prorok alebo snívač a naznačí ti znamenie alebo 
zázrak, 3 a ak sa splní znamenie alebo zázrak, ktoré ti predpovedal, a ak ti povie: Poďme 
za inými bohmi - ktorých nepoznáš - a slúžme im! 4 neposlúchaj slová toho proroka alebo 
snívača, lebo Hospodin, váš Boh, bude vás skúšať, aby spoznal, či milujete Hospodina, 
svojho Boha, celým srdcom a celou dušou. 5 Hospodina, svojho Boha, nasledujte, Jeho 
sa bojte a Jeho prikázania zachovávajte, Jeho hlas poslúchajte, Jemu slúžte a Jeho sa 
pridŕžajte!”  až po v. 11.
-celá moc šelmy je v klamstve a nepravde o Bohu. Rúhanie sa je vlastne vydávanie 
nepravdivého svedectva o Bohu. Rúhanie je: 
-zatajovanie pravdy, zastieranie pravdy o tom, že Boh bude súdiť zem, aj o tom, že môže 
kajúcemu človeku odpustiť. 
-rúhanie je rovnako pochybovanie o božom treste a odsúdení (že nie je peklo) a rovnako 
spochybňovanie večného života s Bohom (že nie je nebo).
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-znevažovanie Božieho mena - výraz “poznať meno niekoho” znamenalo poznať charakter 
toho človeka, poznať meno Božie znamenalo poznať Boha, charakter, božiu vernosť, 
hnev, aj spravodlivosť. 
-dôležité pre kresťana je skúmať svoje ciele, ktoré si v živote postavil, aby zistil, či je to 
naozaj božia vôľa, ich naplnenie, alebo je to iba chcenie, či sú správne, či nie
Konanie šelmy budú sprevádzať znamenia, v13. A rôzne zázraky, ktoré budú nápomnocné 
ľuďom v ťažkých situáciách.
-nebezpečenstvom je, keď človek bezhlavo hľadá riešenie na svoje životné problémy, 
typicky zdravie a šťastie, bohatstvo a je mu jedno, akým spôsobom sa k ich naplneniu 
dostane. Typické sú rôzne duchovné rituály, poverčivé konania a amulety sošky a úkony, 
ktoré môžu (ale aj nemusia) zabezpečiť 

Čo je znak mena šelmy, ktorý musia prijať na ruky?
-Ef 1,13. “V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy - evanjelium o svojej spáse - a uverili 
ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, 14 ktorý je závdavkom nášho 
dedičstva, aby sme ako Jeho vlastní boli vykúpení na chválu Jeho slávy.…”

http://www.biblia.sk/sk/evanjelicky/efezskym/1/14
http://www.biblia.sk/sk/evanjelicky/efezskym/1/14

