
Hněv Boží a 
Beránkův

Lidem z národů s křesťanskou historií už to 
začíná docházet. Věřící i ateisté vidí, že se 
mění chování politiků zemí s demokratickým 
systémem. Vůči vlastním voličům a občanům 
jsou agresivnější a otevřeně porušují 
občanská práva a vydávají zákony omezující 
svobodu zaručenou demokratickou ústavou. 
Lidé se ptají proč? Hlavní příčiny, které 
zásadním způsobem vedly k současnému 
vývoji jsou popsané v krátké studii Změna 
času a v dalších článcích a studiích na adrese 
www.jhvh.cz. Zde se budeme věnovat 
tématu, které se sice zdá být ryze 
náboženské povahy, ať z křesťanského nebo 
judaistického hlediska, ale v konečném 
důsledku zasáhne všechny. Zamyslíme se 
nad možnou nebo spíš očekávatelnou reakcí 
Boha a jeho Pomazaného (Krista / Mesiáše) na
vývoj lidstva.

To, co se odehrává na pozadí veškerého dění 
je důležitější, než mediálně vytvářený obraz 

http://jhvh.cz/view/t-b-from/Texty/Novinky/zmena_casu_final.pdf
http://jhvh.cz/view/t-b-from/Texty/Novinky/zmena_casu_final.pdf
http://www.jhvh.cz/


toho, co je důležité. Současný stav světa a 
jeho vývoj je silně ovlivněný I. svět. válkou. 
Tam nastal zlom ve vztahu křesťanských 
národů vůči Bohu, jeho Synu i vůči 
přirozenému řádu, kterým se lidstvo (Boží lid i
pohané), řídilo od počátku. Válečné hrůzy 
obou světových válek na jedné straně a 
převratný vědeckotechnický rozvoj na straně 
druhé, dovedly mnoho lidí ke zklamání vůči 
církvi i ve víře v Boha a k přesvědčení, že 
lidstvo si vystačí i bez Boha a bez naděje 
vykoupené Ježíšovou krví. Mnoho lidí proto 
žije pro sebe a své osobní zájmy a záliby, aniž
by tušili, že jsme součástí mnohem většího 
společenství inteligentních bytostí, včetně 
především Stvořitele nebe i země a jeho 
Syna. Není divu, že stav naší civilizace 
odpovídá popisu prorockého čtrnáctého 
Žalmu:

„Blázen si v srdci říká: Bůh není. Lidé jednají 
zvráceně, páchají ohavné činy. Není, kdo by 
činil dobro. Hospodin shlíží z nebes na lidské 
syny, aby viděl, zda je někdo rozumný, zda 
někdo hledá Boha. Všichni se společně 
odvrátili a jsou zvrácení. Není, kdo by činil 
dobro, není ani jednoho. Opravdu tomu 
nerozumí nikdo z činitelů nepravosti, kteří 



pojídají můj lid, jako by jedli chléb, a kteří k 
Hospodinu nevolají? Jednou se budou třást 
strachem, neboť Bůh je s pokolením 
spravedlivých.“

Důvodů, proč Bůh nezasáhl a nezabránil 
oběma světovým válkám a proč mlčí i 
k ateistické ideologii, která vehementně 
popírá existenci Boha, je více. Některými z 
nich, se zabývají studie, jež najdete na našich
stránkách www.jhvh.cz.  Nicméně někteří 
křesťané, Židé i jiní přemýšliví lidé, si začínají 
opět uvědomovat nesmyslnost popírání řádu, 
jehož jsme nepatrnou součástí, a který nás o 
mnoho převyšuje. Probouzejí se a opět 
začínají hledat Stvořitele, kterého jejich 
otcové odmítli vzít na vědomí. 

Děje se tak i přes obrovskou propagandu 
strachu, konzumního způsobu života a 
politicky i mediálně podporovanou devastaci 
přirozených společenských norem, morálních 
a mravních hodnot. Ačkoliv se o tom 
prakticky nemluví a nepíše, pozvolna se 
probouzí duchovní vnímání křesťanů a Židů 
podstaty toho, co se právě odehrává 
v celosvětovém měřítku. Jednou z přirozených

http://www.jhvh.cz/


a nejčastějších otázek je, dokdy bude Bůh 
mlčet? Bible poskytuje odpověď. 

Vše musí dozrát
Ježíš v podobenství o pšenici a plevelu 
(Matouš 13:24-30; 37-43)  vysvětluje, že ve 
světě budou spolu žít synové Božího 
království a synové toho zlého. Porostou spolu
až do té doby, než uzrají a pak nastane žeň. 
Zrání je dlouhodobý proces, stejně jako 
výchova. Boží a Beránkův hněv, může 
nejdříve přinést výprask, jaký dostávají malé 
děti, když hodně zlobí. Žádný milující rodič 
nepřikročí hned k nejtvrdšímu trestu, ale 
napřed napomíná a varuje. Teprve když 
zlobení překročí určitou mez a napomínání 
nepomáhá, přikročí k výprasku. A o Bohu se 
píše v dopise Židům (12:5-11), že koho Bůh 
miluje, toho přísně vychovává. Ve 
druhém dopise Tesaloničanům se zase píše o 
skrytém zlu, které se musí nejprve objevit. Je 
to v souvislosti s příchodem Pána Ježíše.

„abyste se nenechali snadno otřást ve svém 
poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo 
skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za 
náš, jako by den Pánův již nastal. Ať vás nikdo



žádným způsobem nesvede, protože 
nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí 
a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, 
syn záhuby, který se staví na odpor proti 
všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, 
čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže 
sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude 
se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že 
jsem vám toto říkal, ještě když jsem byl u 
vás? Také víte, co ho nyní zdržuje, aby 
byl zjeven až ve svůj čas. Neboť 
tajemství této bezzákonnosti již působí; 
jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, 
nebude z prostředku vzat. A potom bude
zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán 
Ježíš odstraní dechem svých úst a 
zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením
svého příchodu.  Příchod Bezzákonného je 
podle působení Satana se vší mocí, 
znameními a lživými zázraky a s veškerým 
klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, 
protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli 
zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné 
působení bludu, aby uvěřili lži a aby všichni, 
kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v 
nepravosti, byli tak odsouzeni.“ 
2Tesalonickým 2:2-12;



Slova apoštola Pavla potvrzuje i prorok 
Daniel, jenž zmiňuje ve svém proroctví 
někoho, kdo se vyvýší nad všechno Boží a 
bude mluvit proti Nejvyššímu a svatým 
Nejvyššího, bude chtít změnit doby a zákon, 
ale bude zničen (Daniel 7:25; 11:36). Než 
k tomu dojde, budou služebníci toho zlého 
převracet právo (Boží) a budou vydávat 
světlo za tmu, tmu za světlo.

„Běda těm, kdo zlu říkají dobro a dobru zlo, 
kdo pokládají temnotu za světlo a světlo za 
temnotu, kdo pokládají hořké za sladké a 
sladké za hořké.“ Izajáš 5:20;

To se děje postupně už od I. svět. války, i 
když méně razantně se to objevovalo už 
mnohem dříve. V současnosti je tento proces 
převracení práva zcela zjevný a 
pozorovatelný v celé křesťanské civilizaci. 
Probíhá relativizace přirozené rodiny 
legalizací jednopohlavního manželství a 
adopcí dětí takovými páry. Uznávání 
nepřirozeného sexuálního chování a 
orientace, zaváděním ideologie LGBTi do škol,
na většině stupňů vzdělání je dalším zjevným 
důkazem. Útočí se tak na přirozený Boží řád, 
který uznává jen dvě pohlaví, muže a ženu a 



jejich vztah, včetně sexuálního, jako cosi 
přirozeného a normálního (1Mojžíšova 1:27; 
2:22-25; Římanům 1:21-27).

Nic z toho není nové (viz Sodoma a Gomora), 
ale nikdy se to nedělo tak plánovitě a 
v takovém rozsahu, za téměř tichého 
přihlížení církví, které mají vést národy 
k Bohu, jeho Synu a k čistému životu, podle 
Božího řádu. Kam to povede a jaké jsou 
úmysly vládců a vlád národů s křesťanskou 
historií, kde se všechno to odvracení od 
přirozeného jednání odehrává v největším 
rozsahu, totiž  k otevřené vzpouře proti Bohu 
a jeho Pomazanému. To napsal už král David 
před třemi tisíci lety ve druhém Žalmu.

„Proč se bouří národy, proč lidé přemítají o 
prázdných věcech? Srocují se králové 
světa a mocnáři se spolu radí proti 
Hospodinu a proti jeho 
pomazanému. Zpřetrhejme jejich pouta, 
odvrhněme jejich provazy. Ten, jenž trůní 
na nebesích, se směje. Panovník se jim 
vysmívá.  Jednou k nim promluví v hněvu, ve 
svém rozlícení je vyděsí.“ Žalm 2:1-5;

Přestože je to těžko k uvěření, mocní tohoto 
světa, jimž slouží mnozí politici po celém 



světě, skutečně stojí za všemi politickými 
rozhodnutími, která směřují k porušování a 
převracení Božího přirozeného řádu a 
k otevřené vzpouře proti Bohu. A dělají to 
vědomě, ačkoli ví, že mají nad sebou Boha a 
jeho Syna. Píše se o nich i v Janově knize 
Zjevení:

„Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, 
přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas 
odplaty pro tvé služebníky, proroky a svaté i 
pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i veliké, 
přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem.“ “ 
Zjevení 11:18; (B21)

A kdy se projeví Boží a Beránkův hněv?
„A když otevřel šestou pečeť, uviděl jsem, že 
nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo 
jako žíněný pytel a měsíc úplně zkrvavěl. A 
nebeské hvězdy spadly na zem, jako když 
fíkovník zmítaný vichrem shazuje své pozdní 
fíky; a nebe zmizelo, jako když se svinuje 
svitek, a každá hora i každý ostrov se pohnuly
ze svého místa. Králové země i velmoži a 
vojevůdci, boháči a mocní, každý otrok i 
svobodný, se ukryli do jeskyň a do horských 
skal a říkali těm horám a skalám: „Padněte 



na nás a skryjte nás před tváří toho, 
který sedí na trůnu, a před hněvem 
Beránka! Neboť přišel veliký den jejich 
hněvu; kdo bude moci obstát?““ Zjevení 
6:12-17;

Teď si možná řekneš, že zase jde jen o 
strašení náboženského fanatika, nebo o 
heretika. Ale Noe mohl být také vysmíván a 
považovaný za heretika nebo konspirátora, 
než přišla potopa. Ježíš přirovnal dobu před 
potopou k té, která je před námi. 

„Neboť jak tomu bylo za dnů Noe, tak tomu 
bude i při příchodu Syna člověka. Jako totiž v 
oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se 
a vdávaly, až do dne, kdy Noe vešel do 
korábu, a nic nepoznali, dokud nepřišla 
potopa a všechny nesmetla, takový bude i 
příchod Syna člověka.“ Matouš 24:37-39;

Účelem této úvahy není strašení, nýbrž 
upozornění na skutečnost, že současný 
neblahý vývoj, nutně povede k Boží reakci. 
Naplňují se prorocká znamení naznačující, že 
dochází k důležité změně času a ukazující na 
blížící se konec dlouhé, přes dva a půl tisíce 
let trvající Babylónské epochy-té dlouhé 
etapy lidských dějin, kterou popisuje prorok 



Daniel, když v druhé kapitole stejnojmenné 
knihy uvádí na scénu sochu představující 
posloupnost lidských vlád odcizených Bohu. 
Těch znamení je hodně a stále přibývají další. 
O nich bude další chystaná studie. Jestli tě 
toto téma opravdu zajímá, přečti si už 
zmíněné studie na adrese www.jhvh.cz. 
Z nich mimo jiné vyplývá, že na rozdíl od 
jiných předpovědí konce této epochy a 
příchodu Božího království, se snažíme 
ukázat, že Bůh své zásady nemění a vlastní 
slovo neporušuje (Žalm 102:28; Malachiáš 
3:6) a to dává i dnes šanci lidem na záchranu,
a připomínáme též pořád aktuální naději, 
kterou nám vykoupil Ježíš Kristus. 

Chceš-li opravdu porozumět současným 
událostem, jevům a vývoji je nutné, abys 
poznal historické události zapsané v Bibli pro 
naše poučení a porozuměl Boží spravedlnosti.
Když je v této práci použitý pojem „výprask“, 
je to úmyslné. Výprask totiž není soud, ani 
rozsudek smrti. Výprask je v první řadě 
výchovný nástroj, který má provinilce vést 
k nápravě. Aby se změnil k lepšímu. Nebo aby
si uvědomil, že dělá chybu nebo jedná 
špatně. Přesně v tomhle stavu jsou 
křesťanské národy. Biblická proroctví mají 
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především varovat čtenáře, aby se odvrátil od
špatnosti a přivést ho k poznání Boha.  Aby si 
čtenář dříve, než bude pozdě uvědomil, že nic
špatného nezůstane bez trestu. My se jen 
snažíme šířit Boží slovo k těm, kdo ještě chtějí
naslouchat.

Událost, která je popsaná v šesté pečeti 
Janova Zjevení musí přijít, až se naplní slova 
žalmisty: „Dej mi rozum, vždyť jsem tvůj 
služebník, abych rozuměl tvým svědectvím. 
Čas jednat, Hospodine, už je tu – lidé 
porušují Zákon tvůj! “ (Žalm 119:125,126). 
Událost, která je popsaná v šesté pečeti, 
bude takovým výpraskem, který má alespoň 
část křesťanů, ale i ostatní lidstvo upozornit, 
že Bůh nenechá zničit zemi a nenechá 
nepotrestané porušování jeho zákona (nejen 
ten psaný, ale i ten přirozený) a nevinně 
prolitou krev jeho služebníků. Křesťanů i Židů.
Boží slovo na mnoha místech upozorňuje a 
vysvětluje proč, to trvá tak dlouho, a nikoho 
nenechává na pochybách, že doba vlády zla a
temnoty skončí (Lukáš 22:53) až vše vyjde 
najevo (viz již citovaný text z dopisu ap. Pavla
2Tesalonickým 2:2-12). Do té doby má každý,
kdo čte Boží slovo a jeho proroctví a ten kdo 
mu naslouchá, obrazně řečeno, být vzat do 



Noemovy archy. Nebude to tentokrát 
doslovná loď, protože potopa už nebude.

Bůh bude lidstvo varovat
Převracení a porušování přirozeného Božího 
řádu probíhá v posledních desetiletích 
intenzivněji než dříve. Pýcha politiků i těch, 
kdo je ovládají, roste tak, že určitě dojde na 
slova proroka Izajáše 2:6-19; Nyní to ještě 
nevidíme, ale až vyjde jezdec na bílém koni, 
aby znovu připomněl křesťanským národům a
nejen jim, evangelium a poselství naděje, 
bude je také varovat před blížícím se hněvem
Božím a Beránkovým. Božím cílem totiž není 
bořit a zabíjet, nýbrž zachránit co nejvíce lidí. 
Proto Bůh všechny varuje dříve, než dá 
průchod svému hněvu, který bude spíše 
výchovným výpraskem, aby se lidé 
vzpamatovali, odvrátili se od svých špatností 
a začali skutečně respektovat svého Tvůrce, 
jeho Pomazaného a přirozený Boží řád.

Nebuď jako blázen, který si v srdci říká: 
„Žádný Bůh není“, začni hledat Boha v jeho 
slovu i v jeho stvořitelském díle (Římanům 
1:18-20ii). Jsi-li křesťan, snaž se usilovně 



poznat Otce i jeho Syna, hledej Boží království
a jeho spravedlnost. Posiluj svou víru a naději 
čtením Bible doma i v dobrém křesťanském 
společenství. Jsi-li Žid, tebe jako staršího 
bratra prosím, nezatvrzuj své srdce vůči Bohu
a jeho Pomazanému. Přijde vysvoboditel ze 
Sionu a bude zachráněn celý Izraeliii. Izrael je 
jméno, které dostal Jákob, syn Izáka a vnuk 
Abraháma, pro svou víru a proto, že obstál ve
zkouškách (1Mojžíšova 32:29;) Buď takovým 
Izraelitou.



i „je hnutí leseb, gayů, bisexuálů a transgender lidí) se zabývá problematikou 
sociálních menšin, které mají jinou než většinovou sexuální orientaci.“
ii „Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti 
potlačují pravdu, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou
moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když 
lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy.“
iii „Bude však zachráněn celý Izrael, jak je napsáno: ‚Ze Siónu přijde Vysvoboditel, odvrátí od 
Jákoba bezbožnosti;  a to bude má smlouva s nimi, až odejmu jejich hříchy.“ Římanům 
11:26,27;
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