
Zjevení:
Poznámky k biblickému textu.

R. A. Taylor

Email: rossuk12@hotmail.com
http://www.apocalipsis.org/

Copyright2010 R. A. Taylor
14.března 2010

Všechny biblické citace jsou převzaty z Českého studijního překladu, 
2009 Nadační fond překladu Bible,

použito se svolením.

mailto:rossuk@compuserve.com


Je nám dáno znamení1.

Je nám dáno znamení
v knize zvané Zjevení,

kterou Jan napsal už dávno;
jsou to slova života,

je to světlo v temnotách,
kdosi rouchem oděný.

V knize zvané Zjevení
pravdivě, bez prodlení

mluví ten, kdo sedí2 na trůnu;
je První i Poslední,

na hrudi má zlatý pás,
na věky ponese korunu3.

Beránek a Kníže věčný,
je svatý a nekonečný,

on vstal z mrtvých jako král4.
Říká: „Znáš mou lásku?

Když pomůžeš potřebnému5,
totéž i mně v něm jsi dal.“

Svitek z obou stran popsaný,
sedmkrát zpečetěný,
On byl hoden otevřít6.

Spravedlnost znovu stvoří,
v moři ohně ten zlý shoří7,

bude znít zpěv vítězný.

Jim F. Bean II. [Voják Ježíše Krista na dálnicích v USA]

1 Všechny poznámky pod čarou v celém tomto dokumentu jsou poznámky překladatele (jen na několika 
místech jsou poznámky k anglickým překladům Bible, které Ross Taylor uvádí v hlavním textu). Báseň je 
přeložena velmi volně kvůli rýmování, obsahuje i některé jiné vybrané motivy z knihy Zjevení než původní text.
2 Původní báseň: kdo vlastní trůn = komu patří trůn.
3 Původní „svatý, svatý, svatý Beránek“ je použito v následujících dvou verších. „Na věky“ je inspirováno třemi 
řádky níže originálu: „jeho království, bratře, není konce“. Místo „vrátí se znovu“ použito „ponese korunu“.
4 Doslova: jako první se zrodil z mrtvých.
5 Doslova: nezapomeň sytit mé ovce, ty bez domova v ulicích, vždyť víš, že co uděláš pro ně, udělals pro mne.
6 Toto trojverší o svitku je zde místo „varování polnic nesoucí mnohé tajemné obrazy“, vynecháno tudíž též 
„proto knihu nazývají Tajemství“.
7 Místo varujících polnic v původní básni je uveden výsledek soudu ze závěru Zjevení a slovo „spravedlnost“; je 
vynecháno zatroubení anděla Michaela.
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Věnováno našim pronásledovaným bratrům kdekoli ve světě
http://www.vom.org

a 
Malcolmu Smithovi, jehož vyučování na magnetofonových páskách mne 

naučilo, že klíč k symbolismu knihy Zjevení leží ve zbytku Bible.
http://www.malcolmsmith.org

Tento dokument může být volně šířen v těle Kristově.
Anglická, španělská a francouzská verze je ke stažení na mé internetové stránce. 

http://www.apocalipsis.org/8

8Ross Taylor napsal tuto knihu v roce 1997, s mírnými úpravami v roce 2003, a pak praktikoval tzv. tekoucí 
časový upgrade do roku 2010, i když ke mnoha úpravám textu už nedocházelo. Uvedená webová stránka je v 
současnosti (2018) už zrušena a na emaily autor nereaguje. Protože není nijak aktivní na internetu od roku 2012 
ani jinak dosažitelný přes jakoukoli adresu či vydavatelství, jeho text byl přeložen ve shodě s jeho posledním 
svolením k volnému překladu díla a umístěn zdarma na internetu pro české čtenáře. Překlad je věrný kromě čtyř 
schémat na dvojstránce 24 a 25 originálního textu (ke kapitole 3.1 – pět výkladových přístupů ke knize Zjevení), 
které si může čtenář prohlédnout v anglické verzi textu na  www.thefishersofmenministries.com/revelatn.pdf  .   
Český překlad  je zveřejněn na adrese www.rozhovor.cz/zjeveni/zjeveni.pdf. 
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Předmluva.

Každý, kdo se pokusí napsat komentář k biblické knize Zjevení, vděčí za mnohé těm, 
jež se k podobnému úkolu odhodlali před ním. V mnoha odkazech jsou zmíněni ti, co 
zápasili s biblickým textem přede mnou. Mounce byl mým neustálým společníkem. 
Velmi užitečnými se stali Barclay, Caird, Hailey, Hendriksen, Hughes, Johnson, 
Ladd, Lang, Milligan, Morris a Wilcock. V poslední době jsem shledal velmi 
nápomocným komentář Osborneho. Bližší informace o těchto i dalších zdrojích jsou 
uvedeny v oddílu 9. Čas od času jsme všichni byli v koncích nad místy, kterým jsme 
rozuměli jen stěží, jen velmi mlhavě. Problém je v tom, že je možné nalézt mnohé 
varianty výkladu, ba různé výkladové školy ohledně knihy Zjevení. Za mnohé vděčím 
sérii magnetofonových přednášek Malcolma Smitha, který mi jako první ukázal, že 
klíč k mnohému z výkladu leží v Bibli samotné. I obtížné oddíly se najednou staly 
jasnými. Jeho výkladový přístup náleží k idealistické škole interpretace. Bez poslechu 
jeho přednášek by tento komentář nikdy nebyl napsán.

Musím přiznat, že při psaní tohoto komentáře se mé výchozí postoje proměnily 
z idealistických na budoucnostní – dnes bych ovšem své výchozí pozice nazval jako 
vybírající9 v tom smyslu, že vybírající přístup v dnešní době spojuje několik 
výkladových škol do jednoho celku10. Dále jsem také používal termín „druhý příchod“ 
dosti volně. V mé mysli se jedná o jednu událost, která se odehraje v krátkém 
časovém intervalu – kniha Zjevení se ovšem zabývá událostmi posledních dnů v 
delším horizontu počínaje letnicemi a konče soudem a věčností. Poslední den je 
charakterizován šestou pečetí, sedmou polnicí, sedmou nádobou a poslední bitvou. 
Osborne používá termínu eschaton, který nejlépe označuje tyto události vedoucí ke 
konečnému Dni Páně.

Každý, kdo píše o knize Zjevení, by měl promlouvat ke své vlastní generaci, a proto 
jsem se vyhýbal minulostní interpretaci a používal spíše budoucnostní interpretační 
přístup, protože my na západě očekáváme příchod Antikrista a potřebujeme být naň 
připraveni – ten bude předcházet příchodu našeho Pána. Avšak existuje nebezpečí, 
že budeme příliš zaměřeni na příchod Antikrista (Zjevení 13), ale jako církev 
promeškáme svůj úkol kázat evangelium všem národům až na samotný konec země 
a činit učedníky Pána Ježíše (Zjevení 11).

Každý, kdo se pokouší napsat komentář ke knize Zjevení, si nese svou vlastní přítěž 
– své vlastní doktrinální11 předpoklady. Totéž platí i o mně. Nikdo nemá „tu správnou“ 
interpretaci knihy Zjevení – z části je tomu tak proto, že tato kniha ukazuje principy, 
nikoli však konkrétní detaily (Wilcock), a tak výklad knihy Zjevení záleží na 
okolnostech a porozumění církve v dané době. Pro někoho může být poselstvím této 
knihy „Buď bdělý a upevni to, co ještě zbývá a je na umření“ (Zjevení 3,2). Pro jiného 
je důležitým slovo „Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze“ (Zjevení 
3,11). Kniha Zjevení bude požehnáním pro každého, kdo uslyší její slova a bude 
podle nich žít – a proto mluví ke všem sborům církve, v každé době. Pro některé je 
šelmou Řím, pro jiné Čína, Rusko, či budoucí Antikrist. Čtenář musí sám zvažovat, 

9 Eklektický = vybírající ... tento přístup vybírá různé pohledy z více přístupů.
10 Danovi Drápalovi a jeho překladu knihy Trůn, Beránek a Drak (Návrat domů 2005) vděčím za povzbuzení 
překládat cizí slova česky a termíny „historizující“ a „budoucnostní“ – možná v jiné literatuře najdete tyto 
termíny: historicistický = historizující, préteristický = minulostní, futuristický = budoucnostní, eklektický = 
vybírající, idealistický (ten je určen stejným slovem). Blíže o různých výkladových školách viz oddíl 3.
11 Doktrína = pevné učení či nauka, obvykle opřená o nějakou autoritu (Wikipedie).
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zda použité argumenty a verše mají váhu nebo ne. Mám naději, že uvedené odkazy 
na oddíly v Bibli poskytnou čtenáři klíč k tomu, aby si ujasnil svůj vlastní výkladový 
přístup. Doufám, že tento komentář bude solidním biblickým úvodem ke knize 
Zjevení. V mnoha ohledech je komentář ke knize Zjevení celoživotním dílem, protože 
naše výklady dozrávají i s naším osobním zráním. Mám naději, že pokud se mnou 
nebudete souhlasit v některých bodech, tak vůči mně budete shovívaví – „Neboť 
všichni často chybujeme“ (Jakub 3,2). Pavel říká „Všechno však zkoušejte; dobré 
pevně držte“ (1. list Tesalonickým 5,21). Doufám, že každý čtenář těchto poznámek 
bude mít podobný postoj.

Proč další komentář ke knize Zjevení? Je tomu podobně jako u hory Everest – 
protože hora Everest je tady. Ale také proto, že jsem přesvědčen, že klíč 
k interpretaci knihy Zjevení leží v Bibli samotné. Dále jsem psal se zřetelem na 
všechny pronásledované křesťany – ať už v minulosti či dnes. Píšu všem, pro které 
je šelma právě nyní aktuální a naživu, bojuje proti nim a přemáhá je. Dalším 
důvodem je to, že jako křesťané potřebujeme v každé generaci rozumět znamením 
Kristova příchodu – potřebujeme aktuálně uslyšet poselství knihy Zjevení a držet se 
ho.

Při psaní tohoto komentáře jsem si byl vědom svatých, kteří mne předešli a kteří 
položili svůj život za pravdu evangelia. Ale pro naši generaci jsem měl na zřeteli 
napsat komentář významný v dnešní době – z toho důvodu jsem nevložil řadu 
historických informací o římském impériu. Mnoho křesťanů na západě dnes očekává 
příchod Antikrista, a proto je třeba přemýšlet aktuálně o naší době a hledat znamení 
jeho příchodu. Současně křesťané v jiných částech světa procházejí 
pronásledováním, a kniha Zjevení má pro ně také důležité poselství. To znamená, že 
v dnešní době není jediným vhodným přístupem čistě budoucnostní přístup.

Jedná se o odkazový komentář – snažil jsem se vložit všechny důležité biblické 
odkazy na knihy ze Staré a Nové smlouvy12, které vnášejí světlo na knihu Zjevení, 
včetně odkazů na souvislosti v knize Zjevení samotné. Poznámky jsou napsány vždy 
ke každému verši textu, a díky tomu se některé informace opakují. K dalšímu 
opakování myšlenek mohlo dojít díky tomu, že čas od času jsem ke dříve 
zpracovanému oddílu něco přidal, aniž bych si všiml, že tatáž věc je tam už 
obsažena, jen jinak vyjádřena. Doufám, že budou tyto poznámky užitečné jako 
materiál pro vyhledávání informací k příslušným místům biblického textu, a také jako 
vyjasnění, protože mnozí křesťané, kteří berou Bibli vážně, mohou knihu Zjevení 
shledat obtížnou. Jedním z mých cílů je učinit tyto poznámky natolik pastoračně 
pomocné, jak jen je to možné, a soustředit se na význam textu pro náš život – je zde 
obsaženo mnohé k využití a povzbuzení pro ty, co procházejí pronásledováním, či 
jsou pod tlakem činit kompromisy se světem.

Zjevení je pro mnohé tajemnou knihou, ale těm, kdo ji budou pečlivě číst, začne 
odhalovat své poklady, a radost z těchto nových objevů bude odměnou za 
vynaloženou námahu. Literární styl knihy Zjevení je takový, že je vhodné pro 
zachycení mnohých odkazů a souvislostí (jak v knize samotné, tak v různých částech 
Bible) používat počítačové vyhledávání. Několik solidních komentářů k textu může 
navíc pomoci čtenáři se vyvarovat naprosto scestných myšlenek. Mounce byl mým 
hlavním zdrojem, ale nyní se mi jeví jako nejvhodnější nově dostupný Osborne.

12 Jiné překlady Bible používají též označení Starý zákon, Nový zákon.
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(xxxx) Takto je označen odkaz na literaturu, jehož zdroj jsem zapomněl. Naznačuje, 
že uvedená myšlenka pochází od jiného autora než ode mne. 

Při dělení knihy do osmi scén (viz oddíl 6) byl mým zdrojem Wilcock. Čísla za 
řeckými slovy jsou Strongova13.

Rád bych poděkoval Alanu Nairnemu, Davidu Easlemu a Johnu Plattovi za pročtení 
rukopisu a připojení jejich poznámek. Od prvního zveřejnění tohoto komentáře na 
webu (http://www.apocalypsis.org)v roce 1997 jsem dostal několik velmi dobrých 
zpětných vazeb, obzvlášť od španělských čtenářů. Děkuji Alexi Fieldovi, který tento 
text přeložil do španělštiny během svých raných překladatelských dnů. Claire Hupin 
vytvořila překlad do francouzštiny. Mým cílem je také pořídit překlad do čínštiny, 
abych pomohl budovat Boží lid v Číně. Hlavním negativním ohlasem od několika lidí 
byla jejich výtka, „proč ne překlad King James Version“ pro znění anglického textu. 
V následujícím odstavci (viz poznámka) se snažím odpovědět na jejich otázku, proč 
jsem použil překlad NIV.

Použitá verze překladu Bible:14

Všechny biblické citace jsou převzaty z Českého studijního překladu (dále ČSP), 
2009 Nadační fond překladu Bible, použito se svolením. Tento překlad je uváděn 
bez příslušného poznámkového aparátu – pro zájemce o rozsáhlý poznámkový 
aparát překladu ČSP je tento dostupný například na stránce obohu.cz/bible.

13 Strongova čísla jsou přiřazena ke všem význačným slovům originálního hebrejského, aramejského a řeckého 
textu Bible, a usnadňují tak vyhledávání téhož originálního slova v textu Bible – například jsou používána na 
stránce blueletterbible.org, při podrobnější volbě čtení TOOLS-interlinear.
14 V anglickém originálu je vložen následující text o použitých anglických překladech: Všechny biblické verše 
jsou uvedeny ve znění New International Version, pokud není uvedeno jinak. Moje řecká Bible má odkazy na 
anglický překlad KJV pomocí Strongových čísel. Rozdíly mezi KJV a NIV jsou naznačeny na mé internetové 
stránce http://www.apocalypsis.org/kjv.htm. Tyto rozdíly jsou velmi malé na to, aby ovlivnily interpretaci 
knihy Zjevení. 

Řecký text Textus Receptus (tzv. přijatý text), na kterém je KJV zejména založena, je vydáním 
vytvořeným Erasmem v roce 1516, následovaným další úpravou, jejímž autorem je Stephanus (1559) a Theodor 
Beza (1605). Erasmus neměl k dispozici posledních šest veršů Zjevení a přeložil je do řečtiny z latinské Vulgáty, 
takže např. vidíme rozdíl mezi „stromem života“ (NIV) a „knihou života“ (KJV) ve Zjevení 22,19. Erasmus měl 
jen jedinou kopii Zjevení v řečtině, a protože musel vrátit rukopis zpět, pořídil rukopisný opis textu. Při opisu se 
objevily potíže, protože text knihy Zjevení byl doplněn mnoha komentářovými poznámkami, a proto došlo 
k několika chybám. Některé z těchto chyb se nakonec dostaly do překladu KJV. 

V knize Zjevení řecké texty MT (Majority Text = Většinový text) a CT (Critical Text = Kritický text) 
většinou souhlasí, hlavní odlišnosti se nacházejí v RT (Received Text = Textus Receptus = Přijatý text), na 
kterém je založena KJV. Napočítal jsem 140 veršů v knize Zjevení, kde RT nesouhlasí s MT. Také jsem našel 23 
veršů CT, které nesouhlasí s MT. CT je zřejmě mnohem blíže originálu než RT, co se týká knihy Zjevení (řecké 
texty jsou k dispozici na http://www.dtl.org/versions/emails/revelation.htm). Proto je u knihy Zjevení 
bezpečnější užít anglický překlad NIV než KJV.
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Don Carson v knize „Úvod do Nového zákona15“ říká: Kurt a Barbara Alan tvrdí, že „V 
knize Zjevení je textová situace a její historie dosti odlišná od zbytku Nového 
zákona16.“ To je důsledkem dvou faktorů. Za prvé, u knihy Zjevení máme k dispozici 
zdaleka nejméně řeckých rukopisů než u jakékoli jiné novosmluvní knihy. Zjevení 
původně bylo šířeno nezávisle na Nové smlouvě, a podstata knihy Zjevení spojená s 
podezřením vůči ní na východě, kde byly řecké opisy vytvářeny, způsobila její nižší 
početní zastoupení v rukopisech. Nyní existuje pouze pět papyrových rukopisů, 
z nichž nejdelší obsahuje osm kapitol (ze 3. století), a pak jedenáct unciál17, z nichž 
pouze šest obsahuje podstatnou část textu, a jen tři z nich obsahují celou knihu 
(Sinaiticus ze 4. století; Alexandrinus z 5. století; a 046 z 10. století). Zatímco u 
většiny Nové smlouvy je Sinaiticus považován za klíčový text, nadřazený 
Alexandrinu, u knihy Zjevení je tomu naopak.

15 V češtině vyšlo ve vydavatelství Návrat domů, Praha 2008.
16 Tedy = Nové smlouvy.
17 Unciála = rukopis napsaný latinkou, tzv. unciálním písmem (viz Wikipedie).
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1. Úvod

Při prvním čtení knihy Zjevení se mnohým – zejména čerstvým křesťanům –  zdá, že 
se jedná o příliš nejasnou knihu. Ale když člověk roste v porozumění Bibli, víc a víc z 
knihy Zjevení se pro něj stává rozeznatelným a známým. Důvodem, proč se nám 
kniha zdá fantastickou, je její apokalyptický styl. Tento styl byl blízký čtenářům 
prvního století našeho letopočtu – pro nás už se ovšem nejedná o styl známý a 
srozumitelný, a to je někdy bariérou pro jeho pochopení. Cílem tohoto komentáře je 
překlenout některé z těchto mezer v našem chápání a ukázat, jak mnohé texty Staré 
Smlouvy, Nové Smlouvy, a dokonce i knihy Zjevení samotné poskytují klíče k její 
interpretaci. Bude užitečné studovat odkazy na jiná místa knihy Zjevení, a zejména 
kontrasty v ní vykreslené. Ta je založena na starosmluvních obrazech, ale při 
podrobnějším čtení lze odhalit novosmluvní charakter překvapivě mnoha jejích 
aspektů. Kniha Zjevení je vnitřně jednotná sama o sobě, ale její jednota a spojitost se 
zbytkem Bible z ní činí skutečnou pokladnici. Nejlepším komentářem ke knize 
Zjevení je tak Bible sama – svoje myšlenky jsem se snažil omezit na minimum, 
protože by to mohlo jen zkalit čistou vodu. Pokoušel jsem se odpovídat na otázku „co 
to znamená“, ovšem někdy tato otázka zodpovězena není. Nechci si činit právo na 
důkladné porozumění knihy Zjevení, ale doufám, že tyto myšlenky budou pro vás 
užitečné. Osborne moudře říká, že mnohým věcem z knihy Zjevení porozumíme až 
poté, co se naplno uskuteční – do té doby můžeme jen částečně chápat teologické 
poselství těchto věcí: odpovědi na otázky „Co nám Bůh říká v knize Zjevení“ a „Co 
nám Bůh říká skrze události ve světě“ vidíme jen v obecném rámci, nikoli konkrétně. 
Blahoslavený, kdo předčítá, i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co je v 
něm zapsáno, neboť ten čas je blízko (Zj 1,3). Kdo má uši, slyš, co Duch praví 
sborům (Zj 2, 7).

Kniha Zjevení je často zanedbávanou knihou Bible částečně proto, že symboly a 
obrazy ji činí nejasnou. Proto nemůže být čtena povrchně, ale jen píle přinese ovoce 
těm, kdo budou hledat její poklady. Dalším důvodem, proč neslyšíme více kázání 
z knihy Zjevení, je varování v knize samotné (22,18-19), abychom nepřidávali či 
neubírali ze slov jejího poselství. Avšak požehnání ve verších 1,3 a 22,718 nás na 
druhé straně povzbuzuje, abychom knihu Zjevení četli a pochopili.

Proč bychom měli číst knihu Zjevení?

i. Vyhlašuje Boha jako svého autora s největší jistotou ze všech biblických knih 
(1,1).

ii. Díky své symbolice, a tudíž těžkostem při porozumění je často zanedbávána, 
ale veškeré písmo je k našemu užitku.

iii. Nese požehnání tomu, kdo slyší a zachovává její poselství (1,3; 22,7).

iv. Obsahuje poselství pro církev v každé generaci a byla požehnáním a posilou 
pro církev v minulých generacích.

18 Pokud u odkazů chybí označení biblické knihy, jedná se o knihu Zjevení – např. nyní o kapitolu 1, verš 3, a 
pak kapitolu 22, verš 7.
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v. Nese poselství, které je aktuální pro nás dnes, stejně jako dopisy sedmi 
sborům církve byly aktuální v době jejího napsání.

vi. Jedná se o poslední slovo Boha církvi v Písmu, co se týká místa i času.

vii. Obsahuje konkrétní poselství pro ty, co procházejí pronásledováním.

viii. Ukazuje ke konci historie – zobrazuje porážku Hospodinových nepřátel a 
nebeské požehnání pro Hospodinovy svaté.

ix. Ukazuje nám vyvýšeného a slavného Krista lépe než jakákoli jiná biblická 
kniha.

Kniha Zjevení byla napsána proto, aby ukázala Hospodinovým služebníkům, co se 
má brzy stát – tj. jedná se o proroctví ohledně blízké budoucnosti (1,1.3.19; 4,1; 
22,6.10)19 – ale také odkrývá vzdálenou budoucnost, protože mluví o konci 
Hospodinových nepřátel. Slova proroctví byla původně určena ke hlasitému 
předčítání, takže se můžeme domnívat, že každý, kdo byl dospělý ve svém 
křesťanském životě a kdo měl dobrou znalost jak Staré Smlouvy, tak Nové Smlouvy, 
jako například starší křesťanského sboru, byl schopen porozumět obsahu knihy 
v době, kdy byla napsána. Je v ní požehnání pro každého, kdo předčítá knihu ve 
shromáždění, a pro každého, kdo její slova slyší a bere si k srdci, neboť čas, kdy se 
mají naplnit věci, o kterých kniha mluví, je blízko (1,3). Kniha ukazuje na soužení 
svatých ve formě pronásledování, a soužení světa ve formě válek, hladu, 
démonických útoků, lží, pohrom a katastrof od Boha, které mají lidstvo varovat a vést 
k pokání. Když toto proroctví předával Janovi, měl náš Pán bezpochyby na mysli 
období pronásledování v čase Římské říše, trvající až do doby Konstantina (do roku 
314 n.l.) – ale měl také na mysli všechna další období pronásledování až do 
okamžiku, kdy se on sám vrátí. Kniha Zjevení je poslední knihou v Bibli, a proto 
obsahuje poslední slova Božímu lidu, která nás varují, abychom byli věrní až do 
konce, kdy se Pán slavně vrátí se svými anděly a uvede nás do svého království 
v plnosti. Kniha Zjevení má být posilou pro naši víru až do jeho návratu.

Kniha prohlašuje, že je zjevením (1,1), proroctvím (1,3), dopisem (1,4.11; 22,21) a 
viděním (9,17). Je napsána částečně ve stylu apokalyptické literatury judaismu 
období 200 př.n.l. až 100 n.l. Existují také některé další křesťanské texty řazené 
k tomuto žánru (Talbert). Další příklady tohoto literárního stylu v Bibli zahrnují části 
Daniele a Zacharjáše, typově nejbližším moderním žánrem je politický kreslený 
komiks. To, že kniha Zjevení spadá do apokalyptického žánru, je jedním z klíčů 
k jejímu výkladu. Mounce uvádí, že „hlavním cílem apokalypsy bylo vysvětlit, proč 
spravedliví trpí a proč se Boží království opožďuje“. Tyto rysy vidíme v knize Zjevení 
dosti jasně, protože mluví o obou těchto věcech. Tento typ literatury byl psán pod 
pseudonymem slavných historických osobností, jako byli např. Mojžíš či Henoch – 
v tomto ohledu je tomu v knize Zjevení jinak, protože jméno autora je Jan, což bylo 
v té době běžné jméno. Apokalypsa byla obyčejně předána nebeskou bytostí, 
například andělem, a u knihy Zjevení je tomu také tak – i když speciálně zmiňuje 
Boha jako svého autora, byla lidem předána skrze Ježíše Krista a jeho anděla. 
Poselství apokalypsy je popsáno živými symboly a vykresluje boj mezi dobrem a 
zlem v historii jak minulé, tak budoucí. Popisuje člověka jako bezmocného přemoci 
19 Vysvětlení tohoto značení: jedná se o odkaz na biblický text knihy Zjevení, kapitolu 1, verše 1 a 3 a 19, a ještě 
kapitolu 4, verš 1, a ještě kapitolu 22, verše 6 a 10. 
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zlo – nakonec zasáhne Bůh v ničivých událostech, aby zahubil moc zlého. To může 
být spojováno s příchodem Mesiáše a nastolením jeho vlády (xxxx). Tento 
apokalyptický obraz Janovi posluchači znali, ale nám se může zdát cizím prvkem. 
Ladd přidává postřeh, že kniha Zjevení je naplněna odkazy na starosmluvní prorocké 
spisy, ale není prokázán žádný odkaz na apokalyptické spisy judaismu. Swete cituje 
jiný zdroj a říká, že ze 404 veršů knihy Zjevení jich 278 obsahuje odkaz na Starou 
smlouvu, a uvádí pak seznam asi 300 odkazů do Staré smlouvy. Jeden rozdíl mezi 
apokalyptickou literaturou judaismu a knihou Zjevení by měl být zmíněn – i když Jan 
je Žid, je také křesťan, a jeho poselství je tedy zaměřené na Ježíše Krista.

Důvodem apokalyptického žánru je jeho živost – barvitě vylíčené obrazy byly 
pravděpodobně snadno k zapamatování pro ty, kteří procházeli pronásledováním, a 
těm je apokalyptický žánr primárně určen. Ti, co procházejí pronásledováním, si 
možná hned nevybaví teologii Pavlových listů, ovšem živé obrazy knihy Zjevení 
mohou být snadno vyvolány v jejich paměti (Goldsworthy). Použití symbolických 
obrazů také dovoluje knize Zjevení promlouvat ke každé generaci, protože nespojuje 
symboly s jednou konkrétní historickou událostí. Bohu více leží na srdci sdělit nám 
duchovní pravdu, kterou můžeme užít v naší vlastní situaci, než nám předat detailní 
popis budoucích událostí. Kniha Zjevení nás má posílit v těžkých obdobích, jako je 
chudoba, válka, hlad, pronásledování (pomluvy, ekonomické vykořisťování, 
uvěznění, smrt). Jejím záměrem je posílit naše srdce (1,3), nikoli potěšit naše 
intelektuální znalosti.

Samozřejmě lze často prokázat, že obraz šelmy se vztahuje k Římské říši (tj. 
minulostní přístup výkladu), ovšem tento obraz se nevztahuje výlučně k Římské říši, 
ale k tyranským vládám v průběhu staletí, které pronásledují církev – kterýžto proces 
vrcholí Antikristem. V průběhu historie bude mnoho antikristů, dříve, než se objeví 
konečný Antikrist. To také znamená, že nemůžeme používat knihu Zjevení 
k předpovědím druhého příchodu Krista – hlavním záměrem knihy Zjevení je pomoci 
připravit Boží lid na druhý příchod a na obtížné věci, které nastanou před ním.

Kniha Zjevení je svým žánrem apokalyptická, a proto ji musíme vykládat nikoli 
doslova, ale symbolicky. Naprosto doslovný přístup brzy narazí na těžkosti, například 
když přemýšlíme o tom, kterých osm králů je zmíněno ve Zjevení 17,11, nebo jaký je 
význam čísla šelmy 666, nebo zda délka jedné hrany čtvercového okraje Jeruzaléma 
je 12 000 stadií. Svým vlastním stylem jsou tyto věci symboly. Ježíš sám vysvětluje 
symboliku sedmi hvězd a sedmi zlatých svícnů (1,20), a tak nám křesťanům na konci 
druhého tisíciletí dává klíč k výkladu.

Zjevení 1,20: Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi spatřil na mé pravici, i těch 
sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi sborů, sedm svícnů je  
sedm sborů." 

Ovšem symbolismus knihy není mystický – je založen na symbolismu Bible samotné, 
kterému by měl porozumět kterýkoli biblicky vzdělaný člověk. Důvodem, proč 
nerozumíme knize Zjevení, je to, že příliš neznáme svou Bibli.

Jako proroctví předpovídá kniha Zjevení budoucnost, ale také sděluje aktuální Boží 
slovo. Jako dopis tato kniha vyzývá k pokání a svatosti ze strany Janových 
posluchačů. Usiluje o povzbuzení svatých uprostřed pronásledování, aby obstáli a 
nečinili kompromisy s měřítky tohoto světa – ukazuje jak na odměnu těch, kdo 
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vytrvají a poslechnou slova této knihy, tak i na potrestání těch, kdo zbaběle 
neposlechnou.

Knize Zjevení vděčíme za kaleidoskop obrazů a vidění Ježíše v jeho nebeské slávě, 
například: vidění někoho „jako Syna člověka“ (1,13-16), „Beránek jako zabitý“ (5,6 a 
násl.); Beránek, který jako pastýř vede svůj lid k pramenům vod života (7,17); 
Beránek stojící na hoře Sión se svými 144 tisíci (14,1); jezdec na bílém koni jako Král 
králů a Pán pánů (19,11 a násl.) a Beránek jako lampa nového Jeruzaléma (21,23). 
Knize Zjevení vděčíme také za mnohá jména a označení Ježíše: věrný svědek, 
prvorozený z mrtvých, vládce králů země, První i Poslední, ten živý; Amen; původ20 

Božího stvoření; Beránek; Svědek věrný a pravý; Slovo Boží; Král králů a Pán pánů; 
Alfa a Omega; Kořen a rod Davidův; jasná hvězda jitřní. 
 

20 Poznámka ČSP ke Zj 3,14: počátek Božího stvoření.
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2. Poselství knihy Zjevení

Kniha Zjevení nám odhaluje duchovní svět a duchovní pravdy za použití obrazů 
z našeho pozemského světa, ovšem z nebeského pohledu (xxxx). Ukazuje nám 
velký přehled historie od zahrady Eden až k novému nebi a nové zemi. Cílem knihy 
je povzbudit křesťany v obtížných dobách, ukázat jim, že Bohu se nevymyká nic 
z ruky navzdory tomu, že u moci jsou tyranské režimy, které mohou pronásledovat 
křesťany, a dokonce je zabíjet, kdykoli se jim zachce. Jejím záměrem není ukázat 
nám budoucí historii ve smyslu konkrétních událostí, či nám umožnit předpovídat 
budoucnost, ale ukazuje na obecné principy, podle kterých se odehrává světová 
historie – například: budou dále války, hlad, mor a další katastrofy; církev bude 
pronásledována světovými mocnáři, kteří budou mučit křesťany. Kniha Zjevení také 
ukazuje, že přírodní katastrofy jsou Hospodinovým varováním tomuto světu. 
Symbolika knihy dovoluje interpretovat různé obrazy ve světle různých historických 
událostí v průběhu období hlásání evangelia. Šelmou může být judaismus knihy 
Skutků, či Řím v Janově době; v jiné době to může být římskokatolická církev, či 
Rusko nebo Čína. V průběhu historie církve byli vždy určití věřící pronásledováni – 
těmto pronásledovaným křesťanům je kniha určena. Na knihu Zjevení se lze dívat 
jako na soubor obrazů, z nichž každý se zaměřuje na konkrétní aspekt věku 
evangelia, počínaje narozením Ježíše a konče jeho druhým příchodem na konci 
věků. Kniha se zaměřuje nejdříve na začátek těchto událostí, ale pak se víc a víc 
soustřeďuje spíše na konec věků.

Bůh je svrchovaný Pán: Kniha Zjevení byla napsána, aby ukázala, kdo má věci pod 
kontrolou. Ukazuje na Boha, který sedí na trůnu (4,2), což představuje jeho kralování 
a moc. Bůh kraluje nad národy, Bůh sedí na svém svatém trůnu (Žalm 47,9). 
Představuje Ježíše jako Pána pánů a Krále králů. Zobrazuje ho, jak poráží své 
nepřátele se svou nebeskou armádou (s církví), která jej následuje (19,14). Otázkou 
zde je, kdo je Pánem – je to Kristus, nebo stát?

Pronásledování: Kniha Zjevení byla napsána na začátku období pronásledování, 
které trvalo více než dvě stě let – a tedy byla obzvlášť určena církvi pod nadvládou 
římského impéria, kdy uctívání císaře bylo vyžadováno pod trestem smrti. Snadného 
života mohl člověk dosáhnout tím, že následoval davy a činil kompromisy 
s Hospodinovými měřítky – trocha uctívání věnovaná císaři mohla učinit život 
mnohem jednodušším. Byla to doba, kdy zlo ničilo vše dobré kolem sebe; život 
volných mravů byl hojně rozšířen, zlí lidé ovládali společnost. Zdálo se, jako by Boha 
už nebylo možné najít („proč s tím Bůh něco neudělá?“). Křesťané jsou 
pronásledováni, mnozí jsou mučeni, na jejich víru se děje intenzivní útok. Očekávají 
Kristův návrat, ale on stále nejde. Kniha Zjevení má ukázat svatým v těchto 
zmatených časech, že Bůh Stvořitel ví o těchto světových událostech a má v rukou 
soud nad lidstvem. On dovoluje zlo na světě, ale společně s křesťany nakonec 
zvítězí nad zlými silami. Je zde vyjeveno, že křesťané mají následovat příklad Ježíše 
a položit život za svou víru a na svědectví o Ježíši. Nakonec budou nepřátelé 
křesťanů poraženi – Ďábel; političtí mocnáři; nepraví náboženští vůdcové; 
pronásledovatelé církve; svody světa a jeho filosofie.
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Hlavní poselství knihy Zjevení je shrnuto v dopise církvi ve Smyrně (2,10):

Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do 
vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný 
až na smrt, a dám ti věnec života.

Zde nalézáme Janovo první varování ohledně pronásledování církve. Církev je 
vybízena, aby byla věrná až na smrt, a dostane vítězný věnec života – tento život je 
zobrazen jako nový Jeruzalém a řeka života vytékající od trůnu. Nemusejí se bát 
zemřít, protože po smrti se dostanou k Pánu a budou s ním vládnout na věky. 
Existuje smrt, které se má člověk bát – druhá smrt, jezero ohně určené těm, kdo 
uctívají šelmu. Svaté vykresluje jako pronásledované kvůli svědectví o Ježíši a kvůli 
Slovu Božímu. Obraz dvou svědků ukazuje, že svědectví církve je součástí 
Hospodinova plánu, protože bez něj by nemohla zaznít sedmá polnice uvádějící do 
Božího království.

Hospodinovy soudy vůči lidstvu jsou jeho odpovědí na modlitby svatých – „staň se 
tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi“. Věřící musí trpělivě vytrvat až do konce a zůstat 
věrní až na smrt, skrze kterou dojdou vítězství nad nepřítelem – stejně jako Ježíš 
sám musel umřít, aby zvítězil nad Satanem. Bůh nakonec obhájí své vyvolené a 
spravedlnosti bude učiněno zadost, ale nemusí k tomu dojít během pozemského 
života většiny svatých. Satan je velký podvodník, který oklamává svět, aby se lidé 
klaněli jeho spojencům – šelmě a falešnému prorokovi. Jen ti, kdo znají Boha a jeho 
Slovo, jim odolají. Ježíš se vrátí a jeho nepřátelé budou poraženi, souzeni a navěky 
odsouzeni – věřící půjdou ke svému Pánu a On bude přebývat uprostřed nich. Kniha 
Zjevení se zajímá o celou světovou historii od nanebevstoupení Ježíše až po konec 
věků. Obvinění vůči člověku je to, že lidé nectí Boha jako Stvořitele a Pána, 
pronásledují církev a nečiní pokání ze svých hříchů. Zjevení je poslední knihou Bible 
a ostatní biblické knihy jsou klíčem k její interpretaci, jak knihy Nové, tak i Staré 
smlouvy, stejně jako události, které se odehrávají v současném světě.

Odplata za umučené křesťany: Při páté pečeti mučedníci volají: "Jak dlouho ještě, 
Panovníku, svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat za naši krev ty, kdo bydlí na 
zemi?" (6,10) Vidíme, že jejich volání je vyslyšeno při třetí nádobě (16,4-7) a při 
zničení ženy smilnice (18,24; 19,2) – ta žena byla zpita krví svatých a krví 
Ježíšových svědků (17,6).

Kompromis: Pokud varování před pronásledováním je jedním z účelů knihy Zjevení, 
dalším účelem je také varování před kompromisy se světem. To je řečeno v dopisech 
do Pergama a Thyatir. Ježíš varuje své služebníky, aby nečinili kompromis se 
světem, aby neměli podíl na jeho hříchu a na následných pohromách (18,4) – jeho 
církev, jeho nevěsta, má být bez poskvrny (14,4 a násl.). Kniha Zjevení mluví o dvou 
typech lidí na zemi – o těch, co uctívají šelmu a její obraz a přijali její cejch – ti budou 
navěky mučeni; a za druhé o těch, kdo neuctívají šelmu, ale dodržují Hospodinova 
přikázání a zachovávají svou víru v Ježíše – ti budou s ním navěky vládnout v Božím 
ráji. Je to také varování pro ospalé, spokojené křesťany, aby se probudili. 

Odměna: Kniha Zjevení také varuje, že naše skutky vykonané na zemi určují náš 
osud po smrti, ať už je to odsouzení, či odměna. Odměna pro ty, kteří vytrvají, je 
vykreslena na konci každého z dopisů sedmi sborům, potrestání zbabělých je 
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vykresleno ve 21,8 – před velkým bílým trůnem jsou mrtví souzeni podle toho, co 
každý z nich dělal. Ve 22,12 Ježíš oznamuje: „Přijdu brzy a moje mzda se mnou, 
abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo.“ Ve 2,23 oznamuje každému 
v Thyatirách, že odplatí každému z nich podle jejich skutků. Ve 14,13 ti, co zemřou 
v Pánu, odpočinou od svých skutků, protože jejich činy je předcházejí – jediné, co si 
můžeme vzít s sebou do dalšího pokračování našeho života, jsou skutky, které jsme 
vykonali zde v tomto světě. Ve 14,9 budou ti, kdo se klaněli šelmě a jejímu obrazu, 
mučeni hořící sírou na věky věků, zatímco ti, co zvítězili nad šelmou a jejím obrazem 
a nad číslem jejího jména, budou zpívat píseň Mojžíšovu a Beránkovu (15,2-3), a 
Hospodinovi služebníci budou vládnout na věky věků.

Uctívání a modlářství: Jedním z velkých témat knihy Zjevení je nebeské uctívání. 
Ve 4,10 čtyřiadvacet starců chválí jako Stvořitele toho, kdo sedí na trůnu. V 5,7 je 
uctíván Beránek celým stvořením jako zachránce. V 7,11 andělé, starší a čtyři bytosti 
chválí Boha (také 11,16; 19,4). Zjevení je plné písní chvály Bohu a je inspirací pro 
mnoho písní. Zatímco v nebi probíhá chvála, na zemi se děje modlářství – lidé 
uctívají démony a modly (9,20), draka, šelmu (13,4) a obraz šelmy (13,15).

Zjevení je knihou těch, kdo chválí Boha, v kontrastu k těm, kdo uctívají modly. Jan 
jasně říká, že jen Bohu patří chvála (viz komentář k verši 9,20). Ti, co uctívají šelmu 
a její obraz, se provinili modlářstvím a jsou potrestáni věčnými mukami. Jan jasně 
říká, že lidé uctívají draka, což je Satan, který dává svou moc šelmě. Kapitoly 4 a 5 
popisují uctívání Boha i Beránka. Anděl ve 14,7 přikazuje těm, co žijí na zemi: 
pokloňte se tomu, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. A ve 14,9-12 vidíme 
potrestání těch, kdo se klaněli šelmě a jejímu obrazu a přijali její cejch na čelo či na 
ruku. Jan je dvakrát napomínán, když uctívá anděla, a ne Boha. Modlářům je určeno 
ohnivé jezero hořící síry a jsou vyloučeni z nového Jeruzaléma. První miska hněvu je 
vylita na ty, kdo uctívají šelmu a její obraz. Ti, kdo nevzdají čest šelmě a jejímu 
obrazu, budou vládnout s Kristem tisíc let.

Aktuálnost: Někdy se říká, že kniha Zjevení není důležitá pro dnešní dobu, ale měli 
bychom si všimnout blízkého vztahu mezi tím, co se v knize píše, a druhým 
příchodem Ježíše Krista, jenž je určitě důležitý i dnes. Keener si všímá, že protože 
Satan nezná datum Kristova návratu, musí stále mít po ruce připraveného svého 
Antikrista. Kniha mluví o tom, „co se má brzy stát“ (1,1), tedy o událostech 
předcházejících druhý příchod. Je naplněna varováním o jeho nečekaném druhém 
příchodu a končí slovy „Ano, přijdu brzy“ (22,20). V každé generaci se Kristus může 
vrátit, a církev tedy má v každé generaci očekávat jeho příchod a být naň připravena. 
Kniha Zjevení má připravit Boží lid jak na události před druhým příchodem Krista, tak 
na jeho příchod samotný. V tomto ohledu mluví ke každé generaci, protože každá 
generace může být tou poslední. Myslete na požehnání pro ty, kteří čtou, slyší a 
berou si k srdci slova tohoto proroctví, protože čas je blízko (1,3), a na požehnání pro 
ty, kdo zachovávají slova tohoto proroctví vyřčená v souvislosti s Jeho druhým 
příchodem (22,7).

Každý výklad knihy Zjevení by ji měl činit aktuální pro dnešek, aby Boží lid byl 
připraven na události předcházející Kristův návrat, protože čas je blízko. Dopisy 
sedmi sborům a zaslíbení těm, kdo vytrvají, bychom měli vidět v tomto světle, 
obzvláště dopis sboru v Sardách (3,1 a násl.). Tam je církev varována, aby se 
probudila, jinak Kristus přijde nečekaně. Církev je také varována, že šelma bude 
bojovat proti svatým a přemůže je – ve světle této nevyhnutelnosti jsou svatí 
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vyzýváni k trpělivé vytrvalosti a věrnosti (13,7.10). Muka uctívačů šelmy také volají 
k trpělivé vytrvalosti svatých, kteří zachovávají Hospodinova přikázání a zůstávají 
věrní Ježíši (14,12). V 16,15 nás Ježíš upozorňuje na svůj nečekaný druhý příchod a 
žehná těm, kdo zůstávají bdělí a střeží svůj šat. Zj 18,4 nás vyzývá, abychom vyšli 
z Babylonu, abychom neměli podíl na jeho hříchu a na přicházejícím trestu. 19,7 
naznačuje, že nevěsta se musí připravit na ženichův příchod. Zjevení 21—22 
ukazuje nebeskou odměnu pro ty, kdo vytrvají, a trest pro ty, kdo uctívají šelmu. Ve 
světle těchto věcí musí každý přístup k výkladu knihy Zjevení usilovat o aktuální 
slovo k Božímu lidu dnes.

S ohledem na šelmu je dnešní církev varována, že šelma umlčí svědectví církve 
(11,7) a že povede válku proti Božímu lidu a přemůže jej (13,7), a že křesťané budou 
vězněni a zabíjeni (13,10). Jsme také varování před falešným Kristem21, šelmou, 
která vystoupí ze země a jako stroj propagandy první šelmy bude vyžadovat, aby 
každý uctíval první šelmu, a prosazovat ekonomickou vládu. Jsme varováni, 
abychom neuctívali první šelmu nebo její obraz, protože to bude mít důsledky pro 
církev. Jako příklad si vezměte církev v Německu před druhou světovou válkou 
v období, kdy Hitler byl na cestě vzhůru ve svém vlivu – církev z velké části šla 
s Hitlerem, jen někteří byli připraveni se ho zříci (bližší zápis o těchto událostech si 
můžete přečíst v knize The Body od Charlese Colsona, nakl. Word Publishing). Nebo 
jiný příklad: v Číně se odehrává pronásledování a křesťané stojí před rozhodnutím – 
měli by se připojit ke „státní“ církvi (Patriotické hnutí), nebo k podzemní církvi? Pokud 
křesťané v Německu, Číně, či my sami správně porozumíme knize Zjevení, budeme 
vidět události kolem sebe z toho správného úhlu pohledu a připravíme se v srdci na 
to, co se bude dít. Kdo z nás může říci, že k pronásledování na západě nedojde? 
Ovšem pro církev na západě je tou největší hrozbou svůdný zlatý pohár smilnice. 

Kontrasty: Kniha Zjevení je též knihou kontrastů. Například zobrazuje ty, kdo uctívají 
šelmu, a pak jsou mučeni na věky věků; na druhé straně zobrazuje ty, kdo uctívají 
Boha, a pak s ním vládnou na věky věků. Šelma je protipólem Beránka. Zázraky 
falešného proroka jsou v kontrastu vůči zázrakům dvou svědků. Nebeský Jeruzalém 
je protipólem pozemského Babylonu. Ježíš, který byl, je a přichází, je v kontrastu 
k šelmě, která kdysi byla, nyní není, ale vyjde z propasti a bude směřovat ke své 
zkáze. Druhá smrt je v kontrastu s korunou života. Lidé se znamením šelmy na čele 
jsou v kontrastu vůči těm, kdo mají na čele znamení Otce a Beránka. V Babyloně 
nikdy nezazní harfa, kdežto vykoupení v nebi budou hrát na harfu. V Babyloně už 
nikdy nebude světlo, ale Beránek bude světlem Nového Jeruzaléma. V Babyloně už 
nikdy nebude slyšet hlas ženicha a nevěsty, zatímco v Novém Jeruzalémě bude 
nevěsta věčně zpívat chválu Beránkovi. V nebi se odehrává velká hostina 
Hospodinova a svatební hostina Beránkova. Zbabělí půjdou do ohnivého jezera, 
kdežto ti, co vytrvají, budou pít vodu života. Hospodinovi služebníci mu slouží dnem i 
nocí – Satan je obviňuje dnem i nocí. Na Beránkovi je patrno, že je ten zabitý a 
obětovaný, kdežto na šelmě je patrno smrtelné zranění. Ti, co nemají klid dnem i 
nocí, jsou v kontrastu vůči těm, co odpočinuli od svého díla.

Ti, kdo vítězí: Vítězit či přemoci (řecky nikaó: G352822) je klíčovým slovem knihy 
Zjevení. Na konci každého z dopisů sedmi sborům je církev vyzývána, aby vítězila, a 
obdrží nebeskou odměnu, stejně jako Kristus zvítězil a usedl se svým Otcem na trůn 
(3,21). Ve 21,7 ten, „kdo vítězí, dostane jako dědictví toto vše“, což se týká Janova 
21 Též bude označen jako falešný prorok, na rozdíl od první šelmy, která bude ve výkladu nazývána Antikrist.
22 Strongovo číslo řeckého výrazu nikaó.
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vidění nebe. Ve 12,11 svatí zvítězili nad ďáblem „pro krev Beránkovu a pro slovo 
svého svědectví.“ Ve Zj 6,3 vidíme bílého koně, na němž vyjel „jezdec s lukem; byl 
mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval (vítězil).“ Ve 13,7 bylo šelmě „dáno, 
aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla23.“ V 17,14 deset králů vede 
válku proti Beránkovi, „ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, 
kteří jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.“ Knihu Zjevení lze považovat za 
rozšířený komentář oddílu Římanům 8,35-39, kde vítězíme skrze toho, který si nás 
zamiloval (Římanům 8,37):

Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování 
nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? 36 Jak je napsáno: ‚Celý den jsme 
pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za ovce určené na porážku.‘ 37 Ale v 
tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. 38 Jsem 
přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani  
budoucnost, ani moci, 39 ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás 
nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Dalším klíčovým obratem knihy Zjevení je „trpělivost“ či „vytrvalost“ – jedná se o 
překlad slova užitého na čtyřech místech (1,9; 3,10; 13,10; 14,12) a mluví o trpělivé 
vytrvalosti v době pronásledování.

Kniha Zjevení je napsána Hospodinovým služebníkům, aby jim ukázala, co se má 
brzy stát. Je v ní obsaženo požehnání pro ty, kdo čtou, slyší a drží se věcí v ní 
napsaných. Toto zahrnuje všechny Hospodinovy služebníky od Janovy doby až po 
generaci těch, co se dočkají Kristova návratu. Jsou vyzváni, aby vítězili, a budou 
moci jíst ze stromu života v Božím ráji. Je zde zejména vykreslen druhý Kristův 
příchod. Zatímco budoucnostní přístup ostří dalekohled do budoucnosti, Kristus 
přichází i za těmi, co umírají dříve než v době jeho druhého příchodu. Smrt některých 
bude proměněna v radost a chválu, kdežto u druhých ve smutek. Kniha Zjevení je 
napsána mučedníkům, aby jim řekla, že i uprostřed smrti zůstávají vítězní, protože 
„nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali svou 
duši až na smrt“ (12,11). 

Napětí: křesťané v době mezi prvním a druhým příchodem našeho Pána žijí ve stavu 
napětí mezi duchovními skutečnostmi přijímanými vírou a pozemským životem 
našich smyslů zde na zemi (xxxx). Zjevení nám ukazuje, že nebeskou realitou je Bůh 
vládnoucí vesmíru ze svého trůnu (Zjevení 4). Říká nám, že Ježíš je věrný svědek, 
prvorozený z mrtvých a vládce králů země (1,5). To, že Kristus vstal z mrtvých, je 
zárukou, že i my vstaneme z mrtvých; Ježíš je vládcem králů země, i když se nezdá, 
že by tomu tak bylo. Až se Ježíš vrátí, všichni zemřelí svatí budou vzkříšeni a 
Hospodinovi nepřátelé budou poraženi – tak bude potvrzena naše víra v nebeskou 
realitu vykreslenou v knize Zjevení. Toto napětí je dále ilustrováno v 1.dopise Janově 
3,2 – jsme už nyní dětmi Božími, ale ještě nevíme, jaká budou naše budoucí těla, 
kromě toho, že až se Kristus vrátí, „budeme mu podobni, protože ho uvidíme 
takového, jaký je“. Pavel také mluví o křesťanské naději na vykoupení našeho těla 
(Římanům 8,23-25), jež nastane při Kristově návratu (1 Kor 15,12 a násl.; 1 Tes 
4,13-18). Všimněte si, že Kristus už vstal z mrtvých, ale lidé zesnulí v Kristu vstanou 
až tehdy, když se On vrátí. Do té doby žijeme ve víře v Syna Božího, který za nás 
zemřel i vstal – žijeme vírou, nikoli tím, co vidíme (1. list Janův 5,4-5; 2 Kor 5,1-7).
23„Přemohla, přemáhala“ (někoho) je překladem téhož slova jako „vítězila“ - různý překlad v češtině souvisí s 
tím, zda po slovese následuje nebo nenásleduje předmět.
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Podobně jako Genesis nám sděluje začátek historie, Zjevení nám zase říká, jak 
historie skončí. Svým způsobem nám kniha Zjevení neříká nic nového, jen opakuje a 
živým způsobem a obrazy zdůrazňuje to, co říká církvi i zbytek Bible. Kniha Zjevení 
je Hospodinovým posledním poselstvím pro církev a mluví se v ní o tom, že církev 
bude pronásledovaná, ale že Bůh je nade vším, a církev tedy nakonec zvítězí nad 
svými nepřáteli. Na konci prvního století Bůh věděl, že církev čekají stovky let 
pronásledování, a toto je jeho způsob, jak připravoval a povzbuzoval církev v jejích 
těžkostech. Ukazuje, že ty, kdo vítězí, čeká šťastný konec.

Vykoupení: I když není centrem knihy Zjevení, je konkrétně zmíněno na počátku 
knihy v 1,5-6: Ježíš nás svou krví vykoupil (rozvázal) z našich hříchů. V 5,9 Ježíš 
přijímá chválu, protože svou krví vykoupil lidi Bohu ze všech kmenů, jazyků, národů a 
ras. V 7,14 velký zástup lidí vypral svá roucha v krvi Beránkově. Ve 14,3 Bylo 144 
tisíc z obyvatel země vykoupeno – jsou nabídnuti jako prvotina Bohu a Beránkovi. 
Samozřejmě symbol Beránka, který je použit v knize Zjevení, ukazuje na Ježíše jako 
na vykupitele. Byli jsme vykoupeni krví Beránka, a proto mu patříme – proto jej ctíme 
a sloužíme jen jemu. Obecné označení Božího lidu je dúlos24 – ten, kdo ctí svého 
Pána a slouží mu.

Misijní podněty v knize Zjevení:

1 V nebi jsou lidé ze všech národů, kmenů, jazyků a ras – to ukazuje na úspěch 
evangelia při pronikání do každé části společnosti.

2 Věčné evangelium ve 14,6 je zvěstováno každé rase, kmeni, jazyku i národu: 
to je jeden z klíčů k evangelizaci. 

3 Ve 21,6 se nachází Hospodinovo pozvání těm, kdo žízní; ve 22,17 Duch i 
nevěsta zvou ty, kdo žízní.

4 Hrozné obrazy soudu bezbožných, společně s vykreslením odměny 
spravedlivých.

5 Obraz Beránka, který byl zabit, a těch, kdo umyli svá roucha v jeho krvi.

6 Konečné vítězství Boha nad špatností a nad ďáblem.
 

7 Každé koleno poklekne před Beránkem (5,13).

8 Při soudu polnic a ran je vykreslena poslední šance činit pokání (9,20; 14,6-7; 
16,9.11).

9 Vzkříšení dvou svědků vede některé ke chvále Boha (Zj 11,11-13).

10 Dva svědkové (církev) musí svědčit světu, dříve, než zazní sedmá polnice, 
která uvede konec světa (11,14).

24 ČSP překládá dúlos v knize Zjevení důsledně jako „otrok“, např. ČEP volí překlad „služebník“.
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Poselství knihy Zjevení k nevěřícím: Pro ty, kdo neznají Pána ani jeho lásku, ani 
nebyli zachráněni ze svých hříchů (1,5), je poselství knihy Zjevení vyjeveno také 
v Žalmu 2, verše 10-12:

Nuže, králové, jednejte rozumně! Soudcové země, dejte si poradit! 
11 Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním! 12 Líbejte syna, ať se 
nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo vzplane jeho hněv.  
Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště.

A také jsou důležitá slova anděla ve Zj 14,7:

Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina 
jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod."

Kniha Zjevení vykresluje hrozný obraz ohnivého jezera určeného těm, jejichž jména 
nejsou zapsána v Beránkově knize života. Vyhlašuje Boha jako Stvořitele a Ježíše 
Krista jako Vykupitele – k Ježíši musíme přijít hledat záchranu. Obraz beránka, který 
byl zabit, ukazuje téhož Ježíše Krista, jenž zemřel na kříži za naše hříchy, 
vyvýšeného po pravici Boha. Používání slova „Beránek“ v knize Zjevení je neustálou 
připomínkou, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy. 

Zjevení 5,9 naznačuje, že Ježíš Kristus zemřel za všechny z každé etnické skupiny 
na zemi, a tak jeho záchrana je zdarma přístupná pro každého. Viz také 7,9, kde je 
naznačeno, že v nebi budou lidé z každé etnické skupiny; ve 14,6 anděl zvěstuje 
evangelium každé etnické skupině na zemi.

(Zjevení 5,9) A zpívají novou píseň: „Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho 
pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, 
jazyka, lidu a národu.

Ve 21,6 a 22,17 Duch i nevěsta pozývají ty, kteří žízní a touží, aby si vzali zdarma 
vodu života.

(Zjevení 21,6) A řekl mi: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já 
dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života.

(Zjevení 22,17) A Duch i Nevěsta praví: „Přijď.“ A kdo slyší, ať řekne: „Přijď.“ A 
kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života.

Pro věřící: On stojí u dveří našeho srdce a klepe, abychom jej pozvali dovnitř a 
prožívali s ním společenství (3,20). Pro nevěřící je jeho poselstvím: „Bojte se Boha a 
vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil 
nebe, zemi, moře i prameny vod“ (14,7).

Kniha Zjevení předpokládá, že zbytek Bible je čtenáři znám – proto neobsahuje 
detailní popis záchrany. Následující oddíly mohou pomoci těm, kteří chtějí najít Boha 
a Ježíše Krista: Izajáš 53; Lukáš 5,31-32; Hebrejům 11,6; Jan 3,16-17; 6,44; 20,31; 
1. list Timoteovi 2,3-6; Skutky 3,19; 17,30-31; 20,21.
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2.1. Vykreslení vzkříšeného a vyvýšeného Krista 

První verš knihy prohlašuje, že se jedná o „zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, 
aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát“. To lze vyložit dvěma způsoby: Jako 
zjevení osoby Ježíše Krista, nebo jako zjevení přicházející od Boha a předávané 
skrze Ježíše Krista. Nemá smysl se přít, který z těchto výkladů má přednost, protože 
oba jsou pravdou. Kniha Zjevení nám ukazuje vzkříšeného a oslaveného Krista, který 
vystoupil do nebe, a vykresluje ho lépe než jakákoli jiná biblická kniha. Nacházíme v 
ní řadu míst, které označují Ježíše Krista jako Boha. Měli bychom si také všimnout, 
že v prvním verši knihy je nazván jako Ježíš Kristus, nikoli jen Ježíš nebo jen Kristus. 
Jméno „Ježíš“ zdůrazňuje jeho pozemský život a roli Zachránce, protože znamená 
„on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů“ (Mt 1,21). Jméno „Kristus“ zdůrazňuje jeho 
nebeský původ, protože on je Hospodinovým Pomazaným. Mike Bickle zmiňuje ve 
své knize Touha po Ježíši, že pro překonání překážek a pokušení tohoto světa je 
nutné, abychom byli úzce spojeni s osobou Ježíše. Rozjímání o portrétu Ježíše 
v knize Zjevení je jedním ze způsobů, jak tomu napomoci.

V 1,1 vidíme, že Bůh dal Ježíši Kristu zjevení, aby ukázal svým služebníkům, co se 
má brzy stát. Tak hned na začátku knihy je Ježíš zobrazen jako Pán svých 
služebníků, který jim dává vědět svůj plán pro budoucnost.

V 1,5-6 je Ježíš Kristus vykreslen jako

• věrný svědek;
• prvorozený z mrtvých;
• vládce králů země;
• ten, jenž nás miluje a svou krví nás vysvobodil z našich hříchů;
• ten, kdo nás učinil královstvím a kněžstvem, ať sloužíme svému Bohu a Otci;
• ten, komu patří sláva a moc navěky;
• ten, kdo přijde znovu a uvidí jej celý svět.

V 1,13 nacházíme „někoho jako Syna člověka“, jak stojí uprostřed sedmi církví. Tím 
je zdůrazněno jeho lidství, které nikdy neztratil, když vystoupil do nebe – vesmír tak 
je ovládán člověkem, prvním z mnoha bratrů a sester. Pak následuje popis tohoto 
slavného člověka, „oděného dlouhým rouchem a přepásaného zlatým pásem až k 
prsům. Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh, jeho oči jako plamen 
ohně, jeho nohy podobné bronzu rozžhavenému v peci a hlas jako zvuk mnohých 
vod. A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a 
jeho tvář jako když slunce září ve své síle“ (1,13-16). Když jej Jan spatřil, padl k jeho 
nohám jako mrtvý. Ježíš pak uvádí některé ze svých jmen, které jej označují jako 
Boha (všimněte si slov „Já jsem“):

• já jsem První a Poslední;
• já jsem ten Živý; byl jsem mrtvý – a hle, jsem živý na věky věků;
• mám klíče od smrti i podsvětí.

Pak čteme dopisy sedmi sborům církve od toho, kdo se prochází uprostřed těchto 
sedmi sborů a jehož zářící oči vidí jejich situaci. Když se prochází uprostřed každého 
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ze sborů, ví o jejich skutcích. Potvrzuje ty dobré a napomíná a usměrňuje ty špatné. 
A také sám slibuje nebeskou odměnu tomu, kdo vytrvá až do konce.

i) Efesos25: Toto praví ten, který pevně drží těch sedm hvězd ve své pravici, 
který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů (2,1).

ii) Smyrna: Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil (2,8).

iii) Pergamon: Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč (2,12). 

iv) Thyatiry: Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a nohy podobné 
bronzu (2,18).

v) Sardy: Toto praví ten, který má sedm duchů Božích a sedm hvězd (3,1).

vi) Filadelfia: Toto praví ten Svatý, ten Pravý, který má klíč Davidův; když on 
otevírá, nikdo nezavře, a když zavírá, nikdo neotevře (3,7).

vii) Laodicea: Toto praví Amen, svědek věrný a pravý, původ Božího stvoření 
(3,14).

Ve Zjevení 5 vidíme Krista jako lva z Judy, jako kořen Davidův, jako toho, který 
zvítězil. Stojí uprostřed Božího trůnu obklopen čtyřmi bytostmi a starci – to je obraz 
samotného středu nebe. A je představen „Beránek jako zabitý“ (5,6; srovnejte Izajáš 
53,7).

V 5,7 je Ježíš jako jediný z celého stvoření hoden vzít svitek z Otcovy ruky. Pak jej 
čtyři bytosti chválí jako toho, kdo je hoden rozlomit pečeti, protože je tím, kdo byl 
zabit, aby vykoupil lidi pro Boha:

(Zj 5,9-10) Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a 
svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu, a učinil  
jsi je králi a kněžími našemu Bohu; a budou kralovat na zemi.

Pak jej chválí andělé jako toho, kdo je hoden:

(Zj 5,12) Hoden jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství,  
moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení.

Potom jej chválí veškeré stvoření: Ježíš je uctíván společně s Bohem.

(Zj 5,13) Tomu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc 
na věky věků!

V kapitole 6 je tím, kdo láme sedm pečetí a odkrývá obsah svitku.

V 7,14 máme velkolepý popis velkého množství těch, kteří vyprali svá roucha a 
vybílili je v krvi Beránkově. V 7,17 nacházíme Beránka zobrazeného jako jejich 
Pastýře, který je vede k prameni živé vody.

25 Pravopis Efesos v souladu s překladem ČSP, oproti staršímu překladu „Efez“.
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Ve 12,5a je vykreslen jako ten, který „má pást všechny národy železnou berlou“. Ve 
12,5b je stručně popsáno jeho vystoupení do nebe: „dítě bylo vytrženo k Bohu a k 
jeho trůnu“.

Ve 13,8 náleží kniha života už od stvoření světa zabitému Beránkovi.

Ve 14,14 a následujících verších je tím, kdo vykonává celosvětovou sklizeň.

V 19,7 nacházíme nevěstu, která se připravila na svatbu Beránkovu.

V 19,11-16 a následujících verších vidíme jeden z nejucelenějších popisů Beránka 
v jeho vítězství nad nepřáteli:

A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, kdo na něm seděl, se 
jmenoval Věrný a Pravý; spravedlivě soudí a bojuje. 12 Jeho oči byly jako 
plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů; má napsané jméno, které 
nezná nikdo než on sám. 13 Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho 
jméno je Slovo Boží. 14 A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých 
koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. 15 Z jeho úst vychází veliký 
ostrý meč, aby jím bil národy; bude je pást železnou berlou. On bude šlapat lis  
vína planoucího hněvu Všemohoucího Boha. 16 Na plášti a na svém boku má 
napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.

Zj 19,17-21 zobrazuje konečné vítězství Beránka nad šelmou a falešným prorokem a 
jejich armádou, v kapitole 20 je vykresleno vítězství nad Satanem.

Ve 21,22 vidíme, že Pán Bůh všemohoucí a Beránek jsou svatyní Nového 
Jeruzaléma a Beránek je světlem pro Nový Jeruzalém.

Ve 22,1 nacházíme řeku života, jejíž pramen vyvěrá u trůnu Božího a Beránkova.

Ve 22,12 Ježíš dosvědčuje pravdivost knihy Zjevení a říká: „Ano, přijdu brzy.“
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2.2. Písně chval a uctívání v knize Zjevení

Kniha Zjevení též obsahuje řadu příkladů písní chvály a uctívání, které inspirovaly 
autory písní po mnohá století. Ukazuje nám nebeské chvály, zatímco Žalmy nám 
zprostředkují pozemskou chválu člověka podle Hospodinova srdce. V knize Zjevení 
je sedm scén nebeské chvály (viz níže), které obyčejně zahrnují živé bytosti a starší 
(poprvé viz 4,4-11). Chvála v nebi je kontrastem s modlářstvím obyvatel země, kteří 
proklínají Boha (16,9.11.21), a šelmy, která se rouhá Božímu jménu (13,6). Zjevení je 
protkáno projevy chval a uctívání. Ti, co se nacházejí v nebi, říkají (4,8; 19,1), zpívají 
(5,9), volají velikým hlasem (7,10) chválu Bohu a Beránkovi. Nebe je místo plné 
zpěvu a chvály, lze tam slyšet mocný hlas velikého zástupu (19,1 a následující 
verše). V 5,9 zpívají starší novou píseň, protože Beránek vykoupil lidi Bohu, a v 14,3 
zpívají sami vykoupení novou píseň, kterou mohou zpívat jen oni sami.

Jan na zemi oslavuje Ježíše: 

Zj 1,5b-6: Tomu, jenž nás miluje a svou krví nás rozvázal z našich 
hříchů 6 a učinil nás královstvím, kněžími svému Bohu a Otci – jemu 
sláva i moc navěky věků. Amen.

Projděme si nyní všech sedm scén nebeské chvály: 

i. Vidíme, že živé bytosti v nebi chválí Boha za jeho svatost a 24 starších chválí 
Boha jako Stvořitele, říkají tato slova:

Zj 4,8-11: Ty čtyři živé bytosti měly každá po šesti křídlech, dokola i  
uvnitř plno očí. A bez přestání dnem i nocí říkají: 

„Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh Všemohoucí, ten, který byl a který jest a 
který přichází.“ 

9 A kdykoli ty živé bytosti vzdají slávu a čest a díky Sedícímu na trůnu,  
Žijícímu na věky věků, 10 padne těch čtyřiadvacet starších před 
Sedícím na trůnu a pokloní se Žijícímu na věky věků; pak hodí své 
věnce před trůn a říkají: 

11 „Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty  
jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny."

ii. Beránka nyní chválí čtyři bytosti, čtyřiadvacet starších, andělé a všechno 
tvorstvo na nebi i na zemi – zpívají Beránkovi jako vykupiteli:

Zjevení 5,8-13: A když ho vzal, čtyři živé bytosti i čtyřiadvacet starších 
padlo před Beránkem; každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což 
jsou modlitby svatých. 9 A zpívají novou píseň: 

„Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit a 
svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu, 
10 a učinil jsi je králi a kněžími našemu Bohu; a budou kralovat na 
zemi.“ 
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11 I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch 
živých bytostí a těch starších, jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a 
tisíce tisíců, 12 a říkali mocným hlasem: 

„Hoden jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost,  
sílu a úctu, slávu a dobrořečení.“ 

13 A všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí i na moři,  
všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: 

„Tomu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc 
na věky věků!"

iii. Velký zástup volá velikým hlasem chválu Beránkovi za svou záchranu. 
Andělé, starci i čtyři živé bytosti uctívají Boha:

Zjevení 7,9: Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl  
spočítat, ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu, jak stojí  
před trůnem a před Beránkem, oblečeni v bílá roucha, palmové ratolesti  
v rukou, 10 a volají velikým hlasem: 

„Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu, a 
Beránkovi.“ 

11 A všichni andělé stáli kolem trůnu, kolem starších i těch čtyř živých 
bytostí, a padli před trůnem na tvář a poklonili se Bohu 12 se slovy: 

„Amen! Dobrořečení a sláva, moudrost i vděčnost, úcta a moc i síla 
náleží našemu Bohu na věky věků. Amen!"

iv. Když zazní sedmá polnice, čtyřiadvacet starších uctívá Boha:

Zjevení 11,15-18: Zatroubil sedmý anděl. A v nebi se ozvaly mocné 
hlasy, které říkaly: 

„Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista, a 
bude kralovat na věky věků.“ 

16 Čtyřiadvacet starších, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo 
na tváře a poklonilo se Bohu 17 se slovy: 

„Děkujeme tobě, Pane Bože, Všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses 
chopil své veliké moci a ujal ses kralování. 18 Rozhněvaly se národy, 
ale přišel tvůj hněv, čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána mzda 
tvým otrokům prorokům a svatým a bojícím se tvého jména, malým i  
velkým, a aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi."
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v. 144 000 zpívá novou píseň před trůnem, čtyřmi bytostmi a před staršími:

Zjevení 14,1-3 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. 2 A uslyšel jsem hlas z nebe jako zvuk mnohých vod 
a jako zvuk velikého hromu. A hlas, který jsem uslyšel, byl jako hlas 
harfeníků, hrajících na své harfy. 3 Zpívali novou píseň před trůnem, 
před těmi čtyřmi živými bytostmi a před staršími. Nikdo se nemohl  
naučit té písni než těch sto čtyřicet čtyři tisíce vykoupených ze země.

vi. Ti, kteří zvítězili nad šelmou a jejím obrazem a nad číslem jejího jména, 
zpívají píseň Mojžíše, Hospodinova služebníka, a píseň Beránkovu:

Zjevení 15,2-4: Uviděl jsem něco jako skelné moře smíšené s ohněm a 
ty, kteří vycházeli vítězní z moci té šelmy, z moci jejího obrazu i z moci  
čísla jejího jména; stáli na skelném moři, měli Boží harfy 3 a zpívali  
píseň Božího otroka Mojžíše a píseň Beránkovu: 

„Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí,  
spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. 4 Kdo by se nebál 
tebe, Pane, a neoslavoval tvé jméno? Neboť ty jediný jsi svatý; všechny 
národy přijdou a pokloní se před tebou, protože tvé spravedlivé soudy 
vyšly najevo."

vii. Velký refrén Haleluja volá obrovský zástup v nebi. To zahrnuje svaté, 
čtyřiadvacet starších a čtyři bytosti. Je zvláštní, že toto je poslední zmínka o 
tom, jak čtyři bytosti, čtyřiadvacet starších i svatí uctívají v nebi:

Zjevení 19,1-8: Potom jsem uslyšel něco jako mocný hlas velikého 
zástupu v nebi, který říkal: „Haleluja! Záchrana, sláva i moc náleží  
našemu Bohu, 2 protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť 
odsoudil tu velikou smilnici, která zničila zemi svým smilstvem, a 
potrestal krev svých otroků, která je na jejích rukou.“ 

3 A řekli podruhé: „Haleluja! Její dým vystupuje na věky věků.“ 

4 A těch čtyřiadvacet starších a ty čtyři živé bytosti padli na kolena a 
poklonili se Bohu sedícímu na trůnu se slovy: „Amen. Haleluja.“ 

5 A od trůnu vyšel hlas, který říkal: „Chvalte našeho Boha všichni jeho 
otroci a vy, kdo se ho bojíte, malí i velcí.“ 

6 A uslyšel jsem jakoby hlas velikého zástupu a jakoby zvuk mnohých 
vod a jakoby zvuk silných hromů: „Haleluja, ujal se kralování Pán, náš 
Bůh, ten Všemohoucí. 7 Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, 
protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila; 
8 a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment.“ 

Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých.
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3. Výkladové přístupy ke knize Zjevení

Goldsworthy uvádí principy výkladu, na kterých musíme trvat, pokud přicházíme 
k nejasným místům knihy Zjevení:

i. Musíme dát jasnějším textům přednost před texty méně jasnými.
ii. Nemůžeme vytvářet podstatné body učení na základě apokalyptické vize, 

pokud jsou v rozporu s materiálem novosmluvních dopisů.
iii. Evangelium o Ježíši Kristu je klíčem k interpretaci celé Bible.

Výklad knihy Zjevení je v jistém smyslu jako skládanka puzzle – nejprve musíme najít 
rohový díl, zjevným příkladem je Beránek a jezdec na bílém koni v kapitole 19, což je 
vyvýšený Kristus, a pak přistupujeme k dalším symbolům, které jsou v knize 
definovány, jako jsou například svícny nebo drak. Odtud pokračujeme k méně 
jasným symbolům, které jsou ovšem založeny na textech Staré smlouvy, jako je 
například sedm polnic a sedm misek, souvisejících s egyptskými ranami v knize 
Exodus, nebo šelma vystupující ze země, související s Danielovými viděními. Není 
pravděpodobné, že budeme schopni sestavit celou skládačku, ale pokud je správně 
sestaven okraj, měli bychom být schopni zachytit hrubé rysy celého obrazu.

Tento komentář předpokládá, že klíč k interpretaci je ukryt v samotných textech Staré 
a Nové smlouvy, ale je potřeba novosmluvní přístup. Tedy výklad je symbolický, 
pokud není jasně míněn doslova. Vychází z toho, že autorem knihy Zjevení je Bůh a 
je napsána církvi v každé době jako dopis o druhém příchodu Ježíše Krista. Obsah 
se primárně týká osudu církve a jejích nepřátel. Symbolika knihy Zjevení dovoluje 
výklad ve světle aktuální historické situace v každé době, aniž by mluvila o 
konkrétních událostech, i když jisté konkrétní události jsou zmíněny, jako například 
narození a druhý příchod Ježíše. Hodně událostí v knize zaznamenaných probíhá 
paralelně s jinými událostmi. Na knihu lze pohlížet ze zorného úhlu minulosti, 
zorného úhlu současných událostí i zorného úhlu budoucnosti – všechny tyto roviny 
pohledu jsou důležité.

Osborne moudře varuje proti přístupu „buď, anebo“ s ohledem na minulostní a 
budoucnostní výklady knihy Zjevení (Osborne, str.1). Též varuje před nesprávným 
ostrým rozlišením mezi „doslovnými“ a „symbolickými“ výklady (Osborne, str.15).

3.1. Pět výkladových škol

Existuje pět výkladových přístupů ke knize Zjevení.

i) Minulostní26 přístup.

Tento přístup chápe knihu Zjevení jako popis (zastřeným jazykem) událostí Janovy 
vlastní doby až do konce Římské říše, či minimálně do obrácení císaře Konstantina. 
Nevýhodou tohoto přístupu je to, že objevuje význam jen pro církev oněch dob a 
neodkrývá významy pro dnešek. Šelma je chápána jen jako Římská říše a Babylon 
jen jako Řím. Na druhé straně, v knize jsou jasné odkazy na Řím Janovy doby a při 
výkladu knihy je pomocí tuto dobovou situaci znát. Ve Zjevení 1,11 se píše: "Co 

26 Překlad slova „préteristický“.
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vidíš, napiš do svitku a pošli sedmi sborům: Do Efesu, do Smyrny, do Pergama, do 
Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodiceje." To znamená, že v jistém smyslu je 
zde obdoba situace s Pavlovými listy Římanům, Korintským, Koloským, Efeským a 
Tesalonickým – tyto listy byly napsány konkrétním sborům, ale Bůh se rozhodl je 
zachovat pro svou církev v každé době. Například list Korintským se zabývá 
specifickými problémy, které měli tehdy v Korintu, ale též mluví do problémů všech 
budoucích staletí. Stejným způsobem se kniha Zjevení věnuje problémům sedmi 
sborů v Malé Asii, ale má též hodně co říci budoucím generacím. Protože Jan 
používá symbolický jazyk, Zjevení není spjato pouze s Římským impériem, ale může 
být též použito k popisu tyranského pronásledování v pozdějších staletích. Příkladem 
minulostního přístupu jsou Morris, Hailey a Barclay. Chilton určuje zničení 
Jeruzaléma v roce 70 n.l. jako hlavní zaměření knihy Zjevení (též i Gentry). Ovšem 
například Beale upozorňuje na problém tohoto přístupu: Co má Jeruzalém do činění 
se sedmi sbory v Malé Asii?

Následující tři interpretační přístupy se různým způsobem zabývají hodnotou knihy 
Zjevení pro budoucí generace.

ii) Historizující27 přístup.

Tento přístup říká, že kniha Zjevení je záznamem celé historie od prvního Kristova 
příchodu po druhý a událostí, které nastanou poté. Při tomto přístupu se lidé snaží 
přiřadit oddíly knihy k různým historickým událostem. Šelma je chápána jako jistý 
jediný historický bod, například papežský úřad v době reformace. Tato pozice je 
neudržitelná, protože během historie bude celá řada různých přiřazení. Ale protože 
dané principy platí v každé generaci, jak navrhuje idealistický přístup, každá 
generace by měla ve své době rozeznat postavy zobrazené v knize Zjevení. 

Historizující přístup by neměl být zlehčován, protože poskytoval v průběhu historie 
útěchu v dobách pronásledování. Nejdůležitějším interpretačním pohledem v době 
od 12.století po začátek reformace byl pohled na papežský úřad jako na šelmu a na 
Řím a římskou církev jako na Babylon. Ovšem učinit z knihy Zjevení tabulku celé 
historie a používat ji k předpovědi příchodu konce není správné – nebylo Janovým 
záměrem, aby se kniha Zjevení četla tímto způsobem. Tato kniha měla být užívána k 
posílení Božího lidu, který procházel a prochází konkrétními těžkými zkouškami.

iii) Idealistický přístup. 

Tento přístup zdůrazňuje, že kromě poselství pro křesťany prvního století a proroctví 
o vzdálené budoucnosti se kniha Zjevení zabývá i principy, které jsou platné pro 
všechny křesťany všech dob. Šelmou je Římské impérium v Janově době, ale též 
posloupnost bezbožných impérií, která povede k poslednímu impériu, z něhož přijde 
poslední Antikrist. Protože křesťané byli pronásledovaní po mnohé generace, každá 
generace by měla být schopná rozeznat, kdo je v její době šelmou. Keener dospívá k 
zajímavému pozorování: protože Ďábel nezná den Pánova návratu, vždy musí mít 
připraveného svého Antikrista, který by mohl přijít na scénu. 

Hlavním příkladem idealistické interpretace je Hendriksen, dobře ji představují Beale 
a Wilcock.

27 Za tento překlad anglického „historicist“ vděčím Danu Drápalovi (Trůn, Beránek a Drak, Návrat domů 2005).
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iv) Budoucnostní28 přístup.

Kniha Zjevení je především záznamem událostí, které teprve mají nastat, zejména 
událostí spojených s druhým příchodem Ježíše Krista. Toto je normální přístup 
každého, kdo čte knihu Zjevení poprvé, protože její obrazy mají tak fantastický výzor. 
V tomto smyslu bude kniha Zjevení obzvlášť důležitá pro ty, kdo budou žít v poslední 
generaci. Šelma je chápána jako Antikrist, který se vynoří z obnoveného Římského 
impéria. Je jasné, že druhý Kristův příchod je v knize Zjevení významným tématem, 
a tedy na budoucnostním přístupu je hodně pravdy, ale tento přístup má tendenci 
přehlížet duchovní pravdy, které promlouvají k dnešní době. Je totiž potřeba si 
všimnout, že Janovi je řečeno, aby nezapečeťoval slova této knihy (Zjevení 22,10), 
protože čas je blízko, i když Danielovi bylo řečeno, ať slova své knihy zapečetí až pro 
konec časů (Daniel 12,4.9) – tedy kniha Zjevení se měla už v době svého napsání 
začít naplňovat. 

Byla napsána primárně sedmi sborům v Malé Asii, a odtud vznikl i minulostní přístup. 
Ovšem naprostého naplnění dosáhne až při Kristově druhém příchodu, když se 
objeví poslední Antikrist a vrátí se Ježíš Kristus – proto tedy budoucnostní přístup.
Ladd rozlišuje dva typy budoucnostního přístupu – umírněný pohled a extrémní 
pohled známý jako dispenzacionalismus. Tento druhý pohled ostře rozlišuje mezi 
Izraelem a církví a dopisy sedmi sborům se zabývají v některých verzích tohoto 
druhého přístupu sedmi odlišnými obdobími církevní historie29. Od kapitoly 6 dále se 
události týkají Izraele, protože v tomto okamžiku už církev byla ze země vytržena, 
aby neprocházela velkým soužením, které nastane v posledních třech a půl letech 
historie. Daných 144 tisíc je pak vykládáno jako skutečný Izrael spíše než duchovní 
Izrael. Dva svědkové jsou vždy vykládáni jako dva lidé, a nikoli jako celá církev. 
Tento pohled je široce zastáván v Americe, nejlepším z jeho protagonistů je 
Walvoord.

Zastánce budoucnostního výkladu vám řekne, že minulostní výklad je chybný, 
protože Zjevení se týká posledních časů. Ale během Římské říše byl minulostní 
výklad vlastně výkladem posledních časů. Podobně lze komentovat i historizující 
výklad z období reformace. Pravděpodobně nejaktuálnější je dnes idealistický 
přístup, protože se týká potřeb dnešní doby, kdy jsou křesťané utiskováni, a 
rozhodně nevylučuje ani naplnění budoucích věcí. Zdá se mi silně pochybná ta 
myšlenka, že kniha Zjevení obsahuje pouze události, které se naplní až v budoucnu.

v) Vybírající přístup.

Tento přístup30 spojuje různé předchozí výkladové přístupy (Beale, Johnson, 
Mounce, Morris, Osborne). Například šelma ze Zj 13,1-8 se vztahuje jak na různé 
antikristy v průběhu historie, tak na konečného Antikrista na konci historie (Beale). 

28 Překlad anglického „futurist“ použitý Danem Drápalem v knize Trůn, Beránek a Drak.
29 Zastánci tohoto přístupu tvrdí, že Bůh vložil do dopisů sedmi sborům poselství, kterému první posluchači 
nemohli rozumět, a sice poselství pro každou část historické církve – například sedmý dopis je napsán pro 
poslední období církve na zemi, které trvá cca od roku 1900 do druhého příchodu Ježíše Krista. V češtině např. 
Larkin Clarence: Kniha Zjevení, A-Alef 2009 (reprint od autora žijícího 1850-1924, s barvitými schématy a 
ilustracemi).
30 Od řeckého „eklektos = vybraný“,  v některých překladech se vyskytuje i přepis „eklektický“ .
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Problémem každého čtenáře knihy Zjevení je to, že nachází podporu v textu pro 
všechny tyto výklady, a proto existuje velké množství různých interpretací a 
vzájemných rozporů. Ovšem svým způsobem mají všechny přístupy pravdu – 
zastánce budoucnostního pohledu vidí šelmu v budoucím Antikristu, historizující 
výklad vidí šelmu v historii, minulostní výklad vidí šelmu v době Říma a idealista 
spatřuje posloupnost šelem vedoucí až k Antikristu. Budoucnostní pohled se týká 
církve, která neprochází pronásledováním nyní, ale očekává je v budoucnosti, 
obzvlášť ze strany Antikrista. Historizující vykladač píše z pohledu současného či 
minulého pronásledování jako historických událostí a nachází je v knize Zjevení. 
Idealista se dívá na minulá období pronásledování a vidí v knize Zjevení obecné 
principy, které tato pronásledování vysvětlují. Zastánce minulostního výkladu píše o 
tom, jak kniha Zjevení chápe pronásledování v době Římské říše. Všichni mají 
pravdu, ale vidí ji z různé perspektivy. Tento komentář je napsán hlavně z pohledu 
budoucnostního a idealistického, protože takový výklad bude nejvíce prospěšný pro 
církev současné generace na Západě. I když církev na Západě neprochází 
pronásledováním, stále vůči ní probíhá válka ve formě falešného učení a svodů 
tohoto světa.

Mounce zdůrazňuje, že ‘Jan sám by mohl být bez rozporů zastánce minulostního, 
historizujícího, budoucnostního i idealistického pohledu. Psal totiž ze své aktuální 
situace, jeho proroctví měla naplnění v historii, očekával budoucí vyvrcholení a 
odhalil principy, které platí v průběhu celé historie. Jediný výkladový problém zde 
spočívá v tom, že Konec nenastal podle rozvrhu.’ Pokud autor Zjevení je i autorem 
Janova evangelia, určitě očekával, že bude naživu, až se Kristus vrátí (Jan 
21,21-24)31. Když čteme první Janův list, verš 2,18 naznačuje, že Jan se považoval 
za toho, kdo žije v poslední hodině.

Zjevení 1,3 nám říká, že je požehnaný ten, kdo čte slova tohoto proroctví a 
zachovává je, protože čas je blízko (též 22,10). Z toho lze nabýt jistoty, že obsah 
knihy Zjevení je aktuální dnes, a podobně i druhý příchod Pána Ježíše je aktuální 
dnes stejně jako před 1 900 lety. Pisatelé Nové smlouvy měli druhý Kristův příchod 
stále v blízkém horizontu (Filipským 4,5; Jakub 5,8; 1.list Petrův 4,7). Ježíš nás 
napomíná, abychom byli připraveni na jeho návrat, protože přijde v hodinu, kdy to 
nebudeme čekat (Matouš 24,44). I kniha Zjevení nás varuje, abychom byli připraveni 
nyní, protože události, které popisuje, mohou nastat kdykoli. Proto každý výklad, 
který zasazuje události knihy Zjevení buď do daleké minulosti, nebo do daleké 
budoucnosti, je zavádějící – jejím cílem je totiž připravit dnes naše srdce na to, co 
přijde brzy. Stejně jako na začátku knihy Zjevení jsou požehnaní ti, co si berou k 
srdci slova jejího proroctví (1,3), i ke konci knihy (22,7) jsou požehnaní ti, kdo 
zachovávají slova proroctví knihy Zjevení, společně s připomínkou, že Ježíš Kristus 
přijde brzy. Součástí poselství knihy Zjevení je připravit Jeho lid na Jeho druhý 
příchod a na události, které mu budou předcházet.

Ladd obšírně mluví o dvojí povaze těch proroctví, která mají jak okamžité, tak 
pozdější naplnění, a jako příklad uvádí Ježíšovu řeč na hoře Olivetské, jež se týká 
historického soudu nad Jeruzalémem z rukou Říma v roce 70 n.l. (Lukáš 21,20 a 
násl.) i příchodu Antikrista v posledních dnech (Matouš 24,15 a násl.). Podobně i 
proroctví knihy Zjevení mají své okamžité naplnění v období římského 
pronásledování křesťanů až po dobu Konstantina v roce 313 n.l., ale též i pozdější 
31 To není jisté – z těchto slov pouze plyne, že Jan se snaží zdůraznit, že mu Kristus neslíbil, že se dožije jeho 
příchodu, aniž by zakusil smrt.
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naplnění při příchodu Antikrista ve vzdálené budoucnosti. Dobrým interpretačním 
přístupem je tedy směs minulostního a budoucnostního pohledu, zahrnující každé 
soužení, které církev zažila či zažije mezi těmito dvěma konkrétními historickými 
epochami.

Velká část knihy Zjevení může být vyložena jako popis událostí na konci věků, ale 
též ji lze chápat jako knihu, která zobrazuje posloupnost událostí završujících celou 
historii. Je historickým faktem, že v období dějin, kdy bylo hlásáno evangelium, řada 
politických a náboženských říší pronásleduje církev – kniha Zjevení byla napsána 
všem těmto svatým v průběhu historie stejně jako svatým za vlády Antikrista na konci 
historie. Myšlenka, že křesťané nebudou přítomni na zemi v době, kdy se Antikrist 
objeví, se nenachází v knize Zjevení a dělá dnešním křesťanům hodně špatnou 
službu. Tento komentář používá kombinaci možných výkladových přístupů. Řada 
věcí v knize Zjevení se týká situace v Janově době, což musí tvořit základ každého 
výkladu, protože kniha byla napsána sedmi sborům v Asii. Popisuje, co se má stát 
v blízké budoucnosti, ale též se dívá do vzdálené budoucnosti a vykresluje konec 
časů, takže při výkladu je použita kombinace pohledu minulostního, budoucnostního i 
idealistického. Použitý přístup záleží na konkrétním textu. Pro zastánce minulostního 
pohledu je šelmou Římská říše a její vládce, ale pro idealistu je šelmou posloupnost 
tyranských vlád v průběhu historie, které pronásledovaly svaté – a pro budoucnostní 
pohled tyto všechny vlády nacházejí své završení v Antikristu na konci časů. Tedy ve 
všech těchto přístupech je obsažena pravda. Fakt, že kniha Zjevení nechává 
dostatek prostoru pro všechny tyto pohledy, je pravděpodobně záměrný, aby mohla 
mít užitek z této knihy každá generace. Symbolika knihy Zjevení též znamená, že ji 
nelze použít k předpovídání budoucnosti – ta vždy zůstane lidem zahalena (srovnejte 
např. sedm hromů v 10,3-4). Jejím účelem je připravit nás na budoucnost, obzvlášť 
na završení všech věcí, kdy se vrátí Kristus.
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3.2. Milénium

Výkladový přístup ovlivní interpretaci milénia (= tisíciletého království). Asi je čestné 
říci, že dopad přístupu se odrazí je ve výkladu 20. kapitoly, nikoli celé knihy Zjevení. 
Idealistický přístup bude pravděpodobně amileniální, budoucnostní přístup bude 
premileniální.

a. Premilenialismus: Kristův návrat v moci a slávě zbaví Satana veškeré jeho 
síly, nastane vzkříšení křesťanů z mrtvých a Kristus ustanoví království 
svatých na zemi. Po tisíci letech se Satan vynoří ze svého vězení, pokusí se 
ještě jednou zničit svaté, ale neuspěje a bude sám zničen. Pak nastane 
vzkříšení ostatních mrtvých, soud u velkého bílého trůnu, konečná zkáza 
zlovolníků a bude stvořena nová země a nové nebe. Příchod Antikrista, velké 
soužení a vytržení církve jsou obyčejně chápány tak, že k nim dojde ještě 
před Kristovým slavným příchodem, tj. před tímto tisíciletím neboli miléniem. 
Odtud i název pohledu: pre-(= před)-milenialismus.

b. Amilenialismus: Žádné doslovné opravdové milénium nenastane, číslovka 
1000 je symbolická a vyjadřuje délku celého období mezi pozemským životem 
Ježíše a jeho druhým příchodem. Biblické milénium tedy existuje v obrazném 
smyslu slova, viz kniha „Amilenialismus dnes“ od Williama E. Coxe. 
Hendriksen je typickým představitelem tohoto názoru.

c. Postmilenialismus: Ježíš Kristus se vrátí až po (= post) miléniu. Milénium 
představuje triumfální období evangelia, někdy chápané jako doslovných 1000 
let. Nejlepším představitelem této pozice je Chilton.

3.3. Vytržení

Výkladový přístup je zase trojího druhu (i když kniha Zjevení moc nemluví na toto 
téma):

a. vytržení před velkým soužením32: To je relativně nový pohled, který se 
rozšířil hlavně díky svému výskytu ve Scofieldově Bibli a byl popularizován 
v textech Hala Lindsaye. Kristus přijde a vezme si církev z tohoto světa 
v podobě vytržení. Pak bude následovat velké soužení. Poté Kristus přijde 
opět ve velké moci a slávě se svými anděly a svatými. To znamená, že 
nastane druhý příchod Krista pro církev, a pak později třetí příchod Krista 
společně s církví. To je jasně nebiblický pohled, ale na Západě široce 
rozšířený, protože to bude znamenat, že křesťané nebudou procházet velkým 
soužením – ovšem všichni mučedníci by v tomto bodě zřejmě nesouhlasili.

b. vytržení po velkém soužení33: To je běžný tradiční výklad. Církev zažije 
velké soužení, a až Kristus přijde znovu, setká se s ním v oblacích při 
vytržení.

32 Tzv. pretribulační pohled, slovo „tribulation“ znamená „soužení“ (pre = „před“).
33 Tzv. posttribulační pohled  (post = „po“).

31



c. vytržení uprostřed soužení34: Tento pohled je podobný předchozímu – církev 
zažije polovinu velkého soužení, a pak bude vytržena z tohoto světa ke Kristu.

V Bibli vytržení probíhá paralelně s druhým příchodem, viz 1.list Tesalonickým 
4,13-17, nebo 1.list Korintským 15,52. Ježíš Kristus přijde po období velkého trápení 
poté, co se zachvějí i nebeská tělesa, Matouš 24,30-31 (srovnejte Marek 13,14-26). 
V knize Zjevení je vytržení popsáno v 11,12, kde dva svědkové, představující 
svědčící církev, odcházejí do nebe v oblacích. V Bibli jsou oblaky obyčejně 
spojovány s druhým příchodem Ježíše Krista, viz Mt 26,64; Mk 13,26; 14,62; Zj 1,7; 
14,14; Ezech 30,3, 1Tes 4,17; Dan 7,13; Joel 2,2; Sof 1,15.

(1 Tes 4,13-17) Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo 
zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději.14 Jestliže 
však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli  
skrze Ježíše, přivede s ním. 15 Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým: My 
živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří  
zesnuli, 16 protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží  
polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. 17 Potom 
my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v 
oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem.

(Mt 24,29-31) Ihned po soužení oněch dnů se zatmí slunce a měsíc nebude 
vydávat svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebes se zatřesou. 
30 Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa 
všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských 
oblacích s mocí a velikou slávou. 31 A pošle své anděly s mohutným zvukem 
polnice a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř větrů, od jednoho nejzazšího 
konce nebes až k jejich druhému nejzazšímu konci.

3.4. Pronásledování

Váš výklad bude ovlivněn tím, zda vy osobně či váš místní sbor procházíte 
pronásledováním. Pokud je tomu tak, je nepravděpodobné, že byste zastávali 
budoucnostní či minulostní přístup. V prologu ke Zjevení se říká, že tato kniha má 
ukázat jeho služebníkům, co se má brzy stát (verš 1), a slovo „brzy“ pokrývá celé 
období zvěstování evangelia, protože Ježíš „přijde brzy“. Též je požehnaný ten, kdo 
slyší a zachovává to, co je napsáno, protože „ten čas je blízko“ (verš 3). Prolog knihy 
Zjevení tedy působí dojmem, že její obsah je aktuální pro všechny generace 
křesťanů od doby, kdy byla napsána, až po druhý Kristův příchod.

(Zjevení 1,1-3) Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby svým otrokům 
ukázal, co se má brzy stát. On to prostřednictvím svého anděla naznačil  
svému otroku Janovi. 2 Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista,  
vše, co uviděl. 3 Blahoslavený, kdo předčítá, i ti, kdo slyší slova tohoto 
proroctví a zachovávají, co je v něm zapsáno, neboť ten čas je blízko.

Proč jsou křesťané pronásledovaní?  V podstatě proto, že uznávají vyšší autoritu než 
panovníka dané země, a sice uznávají Ježíše Krista, a proto nebudou uctívat vládce. 
Zjevení bylo napsáno v době pronásledování (viz oddíl 4: Autorství a Datum 
34 Tzv. midtribulační pohled = k vytržení dojde uprostřed soužení (in the middle = „uprostřed“).
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sepsání). Jan nám také sděluje, že pronásledování nastává z toho důvodu, že Satan 
ví, že jeho čas je krátký, a chce zranit Syna zraňováním jeho svatých. Ježíš mluvil 
též o dalších důvodech pronásledování: svatí nepatří světu a byli vyvoleni ze světa, a 
to je důvod, proč je svět nenávidí; pokud by patřili světu, svět by je miloval (Jan 
15,19). Svět nenávidí svaté, ale ti musejí mít na mysli, že dříve nenáviděl Ježíše (Jan 
15,18.20). Svět je nenávidí, protože nepoznal Boha (Jan 15,21). Zakoušet 
pronásledování v podstatě znamená jít ve stopách Ježíše Krista, který zemřel smrtí 
kříže. Když jsou křesťané pronásledováni, je pronásledován i Ježíš, stejně jako 
v době, kdy Pavel pronásledoval křesťany (Skutky 9,4-50).

Zjevení bylo napsáno církvím, které čekalo pronásledování – to je zřejmé 
z následujících veršů knihy Zjevení:

i. Jan sám byl na ostrově Patmos kvůli Božímu slovu a svědectví o Ježíši (1,9).

ii. Antipas byl popraven v Pergamu (2,13).

iii. Církev ve Smyrně měla být zkoušena Satanem, takže některé čekalo vězení, 
jiné dokonce smrt (2,10).

iv. Pátá pečeť ukazuje duše zabitých kvůli Božímu slovu a svědectví, které věrně 
drželi (6,9).

v. Velké množství lidí přišlo z velikého soužení (7,14).

vi. Šelma vystupující z propasti zabíjí oba svědky, když dokončili své svědectví 
(11,7).

vii. Ti, kteří přemohli Satana, nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti 
(12,11).

viii. Drak rozpoutal válku proti těm, kdo dodržují Hospodinova přikázání a 
zachovávají Kristovo svědectví (12,17).

ix. Šelma vystupující z moře dostala moc vést válku proti svatým a porazit je 
(13,7).

x. Zajetí a pobíjení mečem volá po velké vytrvalosti a věrnosti ze strany svatých 
(13,10).

xi. Šelma, která vystoupila z moře, zabila všechny, kdo odmítli uctívat její obraz 
(13,15).

xii. Třetí miska Božího hněvu je spravedlivá, protože obyvatelé země prolévali 
krev svatých a proroků (16,5-6).

xiii. Smilnice představující Babylon je zpitá krví svatých (17,6).

xiv. Babylonem tekla krev proroků a svatých a všech těch, kdo byli zabiti na zemi 
(18,24).
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xv. Po zničení smilnice představující Babylon se svatí radují, protože Bůh pomstil 
krev svých služebníků (19,1-2).

xvi. Během vlády milénia Jan vidí duše těch, co byli popraveni pro své svědectví 
Ježíši a pro slovo Boží (20,4).

Pro Jana jsou velmi důležití ti, co vydávají svědectví o Ježíši – kniha Zjevení je 
napsána jako povzbuzení těm, kdo nesou svědectví Ježíše Krista, který je věrným 
svědkem. Mučedníci jsou ti, kdo zpečetili toto svědectví svou krví.

(Zjevení 1,2) Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, 
co uviděl.

(Zjevení 1,9) Já Jan, váš bratr a spoluúčastník soužení, království a  
vytrvalosti v Ježíši Kristu, jsem se ocitl pro Boží slovo a svědectví  
Ježíše Krista na ostrově zvaném Patmos.

(Zjevení 6,9) A když otevřel pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše 
zabitých pro Boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi.

(Zjevení 11,7) A když dokončí své svědectví, bude s nimi bojovat 
šelma, která vystupuje z bezedné propasti, přemůže je a zabije.

(Zjevení 12,11) Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo 
svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt.

(Zjevení 12,17) Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku 
proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a 
mají Ježíšovo svědectví.

(Zjevení 17,6) Uviděl jsem tu ženu zpitou krví svatých a krví Ježíšových 
svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji uviděl.

(Zjevení 19,10) Padl jsem mu k nohám, abych se mu poklonil. Ale on mi  
řekl: „Varuj se toho! Jsem spoluotrok tvůj a tvých bratrů, kteří mají  
Ježíšovo svědectví. Bohu se pokloň! Ježíšovo svědectví je Duch 
proroctví.

(Zjevení 20,4) A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim 
svěřen soud; uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo 
svědectví a pro Boží slovo, i ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu 
obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili a kralovali s Kristem 
tisíc let.

Je důležité, že kniha Zjevení byla napsána v době, kdy církev měla procházet 
obdobím dvou set let pronásledování, které skončilo až obrácením císaře 
Konstantina roku 313. Podle Foxovy knihy Mučedníci došlo v tomto období k deseti 
vlnám pronásledování, počínaje Nerem a konče Diokleciánem.
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3.5. Teologie Izraele a církve

Vaše teologie Izraele a státu Izrael též bude hrát roli při vaší interpretaci knihy 
Zjevení. Někteří si myslí, že Izrael bude v posledních dnech hrát významnou roli, 
z velké části se obrátí k Bohu, a tedy 144 tisíc jsou židovští misionáři spíše než lidé 
vyvolení Bohem z různých národů, jak z dob Staré, tak Nové smlouvy. Další věří, že 
pro Izrael není připravena žádná speciální role odlišná od té být součástí 
novosmluvní církve. Samozřejmě Židé, kteří uznají Krista jako Mesiáše, budou pro 
církev obohacením, ale nejsou žádným druhem elity – vcházejí stejnými dveřmi jako 
zbytek církve. Pavel o tom mluví v Římanům 11, kde je jasné, že Žid přicházející ke 
Kristu přechází ze smrti do života. Ježíš ve své promluvě na Olivové hoře naznačuje, 
že se nevrátí dříve, dokud jej Židé neuznají jako Mesiáše (Matouš 23,39).

V Efeským 2,11-22 Pavel popisuje, jak jsou Židé i křesťané spojeni v jedno tělo skrze 
Kristovu krev, a tudíž „již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a 
patříte do Boží rodiny“ (Ef 2,19). V Efeským 3,6 Pavel vyhlašuje, že „pohané jsou 
spoludědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze 
evangelium“. V posledních dnech přijdou ke Kristu mnozí Židé, církev se stane 
kompletní, stvořená jak ze Židů, tak z pohanů, rozdělující zeď nepřátelství bude 
zbořena a církev se stane jednotná, jak se Ježíš modlil v Getsemane (Jan 17,20-23, 
srov. Ef 3,6) – On přijde podruhé, když dávný lid, Židé, jej poznají (Mt 23,39). Mějme 
na paměti, že Ježíš během svého života na zemi byl jak obřezán, tak i pokřtěn – i 
když prošel jako dítě židovským aktem zasvěcení, jako muž se též rozhodl přijmout 
křesťanský zasvěcující obřad, a tak dal Židům příklad, který mají následovat.

List Galatským byl z velké části napsán proto, aby korigoval nedorozumění ohledně 
zákona a obřízky. Pavel celou diskusi vede až k Abrahamovi a ukazuje, že Abraham 
byl ospravedlněn na základě víry. Proto ti, co věří, jsou dětmi Abrahamovými, ať už 
jsou to Židé, nebo pohané (Galatským 3,5-14). V Gal 3,28-29 už neexistuje ani Žid 
ani Řek ... protože jsou všichni jedno v Kristu. Když kdokoli, ať Žid či nežid, patří 
Kristu, je i Abrahamovým potomkem podle zaslíbení (Gal 3,29). Na základě tohoto 
novosmluvního vymezení by bylo překvapivé najít v knize Zjevení Židy a pohany opět 
jako oddělené skupiny, například v čísle 144 tisíc nebo v obraze dvou svědků.

Janova teologie církve

Slovo „církev“ je neobvyklým překladem řeckého slova ekklésia (G1577), které 
znamená „shromáždění“. Ve Staré smlouvě je často Boží lid označován slovem 
„shromáždění“ či „pospolitost“. V reformované teologii či v teologii smlouvy existuje 
v každé době jednota vyvoleného Božího lidu (viz Raymond, str. 512 a 805). Takže 
církev v každé době sestává ze všech vykoupených. Ve Staré smlouvě byl církví 
nikoli celý Izrael, ale duchovní Izrael, a tedy mezi SS a NS existuje návaznost 
v označení „Boží lid“. Janova teologie odráží tyto skutečnosti nejvíce v obrazu ženy 
v kapitole 12 – tato žena rodí Mesiáše (prvorozeného), tj. představuje starosmluvní 
lid Boží, a zbytek jejích potomků tvoří novosmluvní lid Boží v Novém Jeruzalémě, 
který je ve tvaru krychle, a tedy se podobá svatyni svatých v Šalomounově chrámu, 
jež byla obložena zlatem (1 Kr 6,20). Dvanáct bran Nového Jeruzaléma je 
pojmenováno podle dvanácti rodů v Izraeli a dvanáct základů nese jména dvanácti 
apoštolů. Při vidění 144 tisíc není prvním rodem Rúben (fyzický prvorozený), nýbrž 
rod Judy (duchovní prvorozený), ze kterého přišel Kristus (duchovní prvorozený). 
Opět je vidět, že Jan naráží jak na starosmluvní, tak na novosmluvní lid Boží – ano, 
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jedná se o dvanáct rodů Izraele, ale podrobnější pohled odhaluje novosmluvní 
souvislosti. Čísla 144 tisíc a 12 tisíc se týkají Nového Jeruzaléma, a jsou tedy jistě 
symbolická, nikoli přesná. Prvorozeným je Juda, dále v seznamu rodů chybí modláři 
– Josef je jedním z uvedených rodů (jako prototyp Krista), ovšem chybí jeho syn 
Efraim a Dan, kteří odešli k modlářství.

Pán Ježíš má na této zemi jedno tělo, a to je tělo církve, ve které Židé i pohané mají 
podíl na stejných slibech (Ef 3,6), a proto církev v knize Zjevení figuruje na 
významném místě. Celé poselství je napsáno Hospodinovým služebníkům35, aby jim 
ukázalo, co se má brzy stát (Zjevení 1,1, viz též 22,16.21). Služebník je obecné 
označení pro člena církve a objevuje se v knize Zjevení čtrnáctkrát. Další obecná 
slova pro označení církve jsou svatí (dvanáctkrát) a bratři (pětkrát). Slovo „prorok“ je 
užito ve vztahu k Božímu lidu osmkrát, což také ukazuje na návaznost mezi dobou 
starosmluvní a novosmluvní. Starosmluvní proroci byli mučeni, stejně jako jsou 
pronásledováni novosmluvní svatí, kteří jsou též v Nové smlouvě označeni za 
proroky (viz 11,18; 16,6; 18,20.24). Jan sám byl prorok (22,9), což jej spojuje se 
starosmluvní tradicí, a on sám trpěl na ostrově Patmos (1,9). Dva svědkové jsou 
nazváni proroky (11,10) a jejich služba nese rysy podobné starosmluvním prorokům 
Jeremjášovi, Eliášovi a Mojžíšovi (11,5-6).

Kniha Zjevení byla prvoplánově napsána sborům v Malé Asii (1,11), které jsou 
představiteli celé církve – číslo sedm označuje úplnost či celistvost. Měli bychom si 
všimnout, že ve dvou z těchto sborů (Smyrně a Filadelfii) byli Židé vůči křesťanům 
nepřátelští. Měli bychom též zaznamenat, že sedmi sborům byla poslána celá kniha 
Zjevení, nejen první tři kapitoly (1,11.19). To potvrzuje i 22,16: „Já, Ježíš, jsem poslal 
svého anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil.“

Církev je reprezentována 24 staršími, kteří představují jak starosmluvní, tak 
novosmluvní vyvolené – dvanáct starosmluvních rodů Izraele a dvanáct 
novosmluvních apoštolů. Apoštolové se též objevují při popisu nového Jeruzaléma 
s jeho dvanácti základy, na kterých jsou jména dvanácti apoštolů, a dvanácti 
branami, které nesou jména dvanácti rodů Izraele. Délka města je 12 tisíc stadií, 
stejná je šířka i výška, a jeho stěny jsou silné 144 loket. Srovnání sčítání lidu (Zjevení 
7) s popisem nového Jeruzaléma (Zjevení 21) naznačuje, že se jedná o úplné 
sečtení starosmluvních i novosmluvních vyvolených. Je zde nalezeno 144 tisíc 
označených z Izraele, jejichž prvorozený je z kmene Juda, jsou zde také Hospodinovi 
vykoupení a jeho služebníci, kněžský rod je zahrnut, ovšem modlářské rody jsou 
vyloučeny. Pak přichází popis vykoupených ze všech národů, kmenů, jazyků a ras. 
Církev ve své roli svědků a proroků je zobrazena jako dva svědkové. Církev se též 
nachází ve znamení ženy oděné sluncem, která má u svých nohou měsíc a na hlavě 
korunu s dvanácti hvězdami – ta nejprve představuje starosmluvní vyvolené 
v podobě dvanácti rodů, viz též srovnání s Josefovým snem v knize Genesis, a až 
porodí chlapce (Mesiáše), představuje novosmluvní vyvolené. Janova teologie vidí 
vyvolené jako starosmluvní i novosmluvní svaté neboli jako židovské křesťany i 
křesťany z pohanů, tj. všechny vyvolené všech dob.

35 ČSP: otrokům (ze snahy o konkordantnost = úsilí překládat původní řecké slovo stále stejně do češtiny; 
v některých kontextech je vhodné slovo „otrok“, v jiných kontextech by byl možná lepší pozitivněji zabarvený 
významový odstín  „služebník“, viz např.  překlad ČEP řeckého dúlos v knize Zjevení). To ukazuje na 
bezvýhradnou závislost otroka na jeho pánovi. Na druhé straně sám Ježíš nazval ty, kdo jsou mu bezvýhradně 
oddáni, přáteli (Jan 15,14). 
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Církev jako celek je nedotknutelná: brány pekel ji nepřemohou (Mt 16,18). Je zde 
144 tisíc označených pečetí. Dva svědkové jsou chráněni, dokud nedokončí své 
svědectví. Pak jsou zabiti, ale též přivedeni zpět k životu. Drak nemá moc zabít ženu 
z kapitoly 12, tak usiluje aspoň o smrt jejích potomků. Jednotlivci církve budou 
přemoženi šelmou a smilnicí (6,9; 13,7; 16,6; 17,6; 18,24), aby se nakonec stali 
dědici věčného života.

Zjevení nám ukazuje, kdo je pravý Izrael – v dopise do Smyrny Kristus říká: „Znám 
tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě 
říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou!“ (2,9). V dopise do 
Filadelfie zase říká: „Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo o sobě říkají, že 
jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma 
nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval“ (3,9). V 7,4 slyšíme 144 tisíc ze všech 
rodů Izraele a vidíme je opět ještě ve 14,1 – to je Boží lid, vyvolení všech dob.
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4. Autorství a datum sepsání

Autorství

Autor nám říká, že se jmenuje Jan (1,4), je služebník (1,1), bratr (1,9) a jeden 
z proroků (22,9). Předpokládá, že sedm sborů jej zná, píše tedy s autoritou apoštola. 
Raná křesťanská tradice připisuje knihu apoštolu Janovi. Justýn Mučedník (zemřel 
roku 165 n.l.) řekl, že autorem je apoštol Jan, a totéž řekl i Ireneus (cca 140–202 
n.l.), který byl žákem Polykarpa, a ten byl přímo žákem Jana a Jana jako autora 
potvrdil. Další církevní otcové, kteří připisují autorství Janovi, jsou Melito, Hipolytus 
(zemřel 235 n.l.), Tertulián (zemřel 220 n.l.), Klement Alexandrijský (zemřel 212 n.l.), 
Origen (185-254 n.l.).

Velkou námitkou vůči apoštolskému autorství je styl řečtiny v knize Zjevení, který je 
naprosto odlišný od řečtiny užité v Janově evangeliu a listech. Nicméně, existují též 
podobnosti (Morris):

- Zmínka o „slovu“ (logos), Jan 1,1; srovnejte Zj 19,13;
- obraz Beránka, Jan 1,29.36; srov. Zj 5,6 atd.;
- voda života, Jan 4,10, srov. Zj 8,10; 21,6; 22,1.17;
- ten, kdo přemáhá (1.list Janův 2,13); srov. 2,7, atd. až 21,7;
- dodržovat přikázání (1.list Janův 2,3); srov. Zj 12,17; 14,12;
- uvidí, koho probodli (Zach 12,10) – viz Jan 19,37 i Zj 1,7;
- pozvání pro toho, kdo žízní (Jan 7,37); srov. Zj 21,6; 22,17;
- bílý oděv pro anděly (Jan 20,12); ve Zjevení jsou andělé odění do zářivě 

bílých šatů (15,6), obyčejnou bílou mají svatí (3,4.5.18; 6,11; 7,9; 19,14);
- příkaz, který dostal Kristus od Otce (Jan 10,18).

Další místa z Janova evangelia:

- Nevěsta a ženich (Jan 3,29; srov. Zj 19,7);
- ti, kteří jej opravdově ctí (Jan 4,23; srov. Zj 11,1);
- mrtví uslyší hlas Boží a povstanou k životu ... či k odsouzení (Jan 5,25-29; 

srov. Zj 20,11 a další verše);
- neboť Otec miluje Syna a ukazuje mu vše, co činí (Jan 5,20; srov. Zj 1,1);
- „a toto je vůle toho, který mne poslal, abych neztratil nic z toho, co mi dal, ale 

vzkřísil to v poslední den“ (Jan 6,39; srov. Zj 7,4; 14,1);
- „mé učení není mé, ale toho, který mne poslal“ (Jan 7,16; srov. Zj 1,1);
- „že svědectví dvou osob je pravé“ (Jan 8,17; srov. Zj 11,3);
- „... je lhář a otec lži“ (Jan 8,44; srov. Zj 12,15; 20,8);
- „dřív, než byl Abraham, já jsem“ (Jan 8,58; srov. Zj 1,17-18);
- „zloděj přichází, jen a by kradl, zabíjel a hubil“ (Jan 10,10; srov. Zj 9,11);
- „já jsem ten dobrý pastýř“ (Jan 10,11; srov. Zj 8,17);
- „kdo má rád svou duši, hubí ji; kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání ji 

k životu věčnému“ (Jan 12,25; srov. Zj 2,10);
- „jestliže mi někdo slouží, ať mne následuje“ (Jan 12,26; srov. Zj 14,4);
- z nebe zazněl hlas jako zvuk hromu (Jan 12,28-29);
- „vládce tohoto světa bude vyvržen ven“ (Jan 12,31; srov. 12,9);
- „opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já“ (Jan 14,3; 

srov. 22,3);
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- „jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve než vás“ (Jan 
15,18);

- „každý, kdo vás zabije, se bude domnívat, že koná svatou službu Bohu“ (Jan 
16,2);

- „vládce tohoto světa je již odsouzen“ (Jan 16,11; srov. 12,12);
- „budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat“ (Jan 16,20; srov. 11,10);
- „ve světe máte soužení, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět“ (Jan 

16,33; srov. Zj 3,21);
- „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu“ (Jan 17,11; srov. Zj 7,4; 14,1);
- „já jsem jim dal tvé slovo, a svět proti nim pojal nenávist, protože nejsou ze 

světa, jako já nejsem ze světa.“ (Jan 17,14; srov. Zj 6,9);
- „Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli 

mou slávu“ (Jan 17,24; srov. Zj 21,23);
- „uvidí, koho probodli“ (Jan 19,37; srov. Zj 1,7);
- „vystupuji k Otci svému i k Otci vašemu“ (Jan 20,17; srov. Zj 3,2.12); 

Existují i podobnosti s prvním listem Janovým (parafrázováno):

- Přemohli zlého (1.list Janův 2,14);
- přemohli antikrista (1.list Janův 4,4);
- přemáhá svět (1.list Janův 5,4);
- nemilujte svět ani cokoli ve světě (1.list Janův 2,15);
- svět a jeho chtění pomíjí, ale ten, kdo činí vůli Boží, bude žít na věky (1.list 

Janův 2,17);
- poslední hodina a antikrist (1.list Janův 2,18.22; 4,3);
- nebuďte překvapeni, že vás svět nenávidí (1.list Janův 3,13);
- píšu vám věřícím, ... abyste věděli, že máte věčný život (1.list Janův 5,13);
- zlý nemůže uškodit tomu, kdo se narodil z Boha (1.list Janův 5,18);
- celý svět je pod mocí zlého (1.list Janův 5,19);
- varujte se modlářství (1.list Janův 5,21);
- zůstávejte v něm, abychom se nemuseli bát při jeho příchodu (1.list Janův 

2,28).

2.list Janův:

- každý takový je svůdce a antikrist (2.list Janův 1,7);
- „Dávejte si pozor, abyste nepřišli o to, na čem jsme pracovali, ale abyste 

dostali plnou odměnu.“ (2.list Janův 1,8; srov. Zj 3,11);

Autorství závěrem:

Johnson komentuje verš Zj 9,11, ve kterém je král propasti nazvaný v hebrejštině 
Abaddon, ale v řečtině Apollyón – upozorňuje, že stylistické drobnosti ohledně 
předání informace ve dvou jazycích jsou charakteristické pro knihu Zjevení i Janovo 
evangelium (Jan 6,1; 19,13.17.20; 20,16). Ovšem viz též Mk 5,41; 15,34; Mt 27,46.

Jan je jediným evangelistou, který zmiňuje kopí vbodnuté do Ježíšova boku (Jan 
19,34; srov. Zj 1,7).
Jan je jediným, kdo užívá sloveso „přebývat ve stanu“ skenoó (Jan 1,14; dále též 
čtyřikrát ve Zjevení, viz Zj 21,3).
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Jan označuje Ježíše jménem Logos (Zjevení 19,13; srov. Jan 1,1; 1.list Janův 1,1).

Otázka autorství hraje jistou důležitost, protože pokud se jedná o téhož Jana, který 
napsal evangelium, pak ten jasně očekával, že zůstane naživu až do Kristova 
návratu36 (Jan 21,21-24; v 1.listě Janově 2,18 se píše: „nastala poslední hodina“).
Pokud by tomu tak bylo, události knihy Zjevení by se odehrály v relativně krátkém 
časovém období, kterého by se týkala všechna vidění. To, co činí knihu Zjevení 
obtížnou pro výklad, je dlouhá doba, která uplynula od jejího napsání, takže vidění 
v ní obsažená zahrnují období mnohem delší – proto také nyní máme čtyři různé 
výkladové přístupy.

Otázka autorství je ovšem dosti akademická, protože kniha Zjevení tvrdí, že jejím 
autorem je Bůh (Zjevení 1,1-2) – je to jediná kniha v Bibli, která si tak jednoznačně 
činí nárok na autorství od Boha. Církev toto autorství od Boha přijala tím, že knihu 
Zjevení zahrnula do svého kánonu svatých písem.

(Zjevení 1,1-2) Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby svým otrokům 
ukázal, co se má brzy stát. On to prostřednictvím svého anděla naznačil svému 
otroku Janovi. 2 Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co 
uviděl.

Datum sepsání: 

Většina komentátorů je stanovuje zhruba na rok 95 n.l. během vlády Domiciána 
(81-96 n.l.), někteří uvádějí dobu vlády Nerona (54-68 n.l.). Během Domiciánovy 
vlády se rozšířilo uctívání císaře. Domicián měl ve zvyku vypovědět své nepřátele do 
vyhnanství, zatímco Nero to nedělal – jeho pronásledování se týkalo jen Říma. 
Domiciánova politika byla uzákoněná a dobře známá. Jan byl propuštěn z ostrova 
Patmos po Domiciánově smrti. Říká nám, že byl na ostrově Patmos a trpěl pro slovo 
Boží a svědectví Ježíšovo (1,9). Měli bychom si též všimnout, že Janovi bylo řečeno, 
aby napsal to, co vidí, a poslal to sedmi sborům křesťanů (1,11; srovnejte s 1,19). 
Tak napsal knihu Zjevení na ostrově Patmos a poslal ji sedmi sborům 
pravděpodobně ještě před svým propuštěním.

Efesos ztratil svou první lásku a Sardy byly už duchovně mrtvé – to obojí ukazuje na 
pozdější datum sepsání knihy Zjevení.

Zjevení bylo zřejmě napsáno v době pronásledování (Morris):
i. Antipas byl už zabit (2,13).
ii. Jan byl vyhnán na Patmos pro svou víru (1,9).
iii. Sbor ve Smyrně čekalo utrpení, včetně věznění (2,10).
iv. Mluví se zde o duších zabitých pro slovo Boží a pro své svědectví (6,9).
v. Žena je zpitá krví svatých (17,6).

Též je jasné, že v době napsání Zjevení už byla většina Nové smlouvy dávno 
napsaná. Jak Pavel, tak Petr zemřeli během Neronovy vlády. Jan nás vede jak ke 
starosmluvním, tak k novosmluvním zdrojům pro symboly v knize Zjevení.

Srovnejte datum napsání Zjevení ve vztahu k jiným novosmluvním textům:
36 Poznámka překladatele: z textu Jan 21,21-24 spíše vyplývá, že Jan si dává práci, aby zdůraznil (a uvedl na 
pravou míru), že nemá od Boha slíbeno, že by se dožil druhého příchodu Krista.
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Římanům 57 n.l.
2. list Timoteovi během Neronovy vlády 54-68 n.l.

(Pavel byl umučen po velkém ohni v Římě roku 64 n.l.)
2. list Petrův Petr byl umučen během Neronovy vlády před rokem 68 n.l.
list Jakubův 50. nebo raná 60. léta
Židům před zničením chrámu roku 70 n.l.
Skutky 63 n.l.
Lukáš 59-63 n.l. nebo 70. či 80. léta
Marek 50. nebo 60. léta, před rokem 70 n.l.
Matouš 50. až 70. léta
Jan konec prvního století

Jak zdůrazňuje Lenski, Zjevení samo ukazuje, že Jan je psal v době, kdy dostal daná 
vidění. I když opakovaný příkaz „Napiš“ v 1,19; 14,13; 19,9 nechává prostor pro 
otázku, kdy přesně Jan psal, Janova vlastní slova v 10,4 nás informují, že psal 
okamžitě a právě se chystal něco zapsat, když mu anděl zakázal napsat, co se 
ozvalo v sedmeru zahřmění. Jan měl psát „do knihy“ (1,11); ve 22,6-19 vidíme „tuto 
knihu“ dokončenu až na několik závěrečných vět. Anděl (22,7-15) i Ježíš (22,18.19) 
mluví o „této knize“ jako o té, která byla už dopsána, viz 22,19. Je tudíž nesprávné si 
myslet, že Jan psal na ostrově Patmos až nějakou dobu poté, co viděl daná vidění, 
nebo že dokonce čekal, až se vrátí zpět do Efesu. Lenski též zdůrazňuje, že i když 
Jan psal „ve vytržení ducha“ (1,10; 4,2; 17,3; 21,10), jeho rozumové schopnosti 
nebyly v žádném směru narušeny – naopak, byly podníceny, aktivovány a fungovaly 
skvěle.

Varianta dřívějšího data: Chilton a Gentry nedávno přišli s návrhem dřívějšího 
datování vzniku knihy Zjevení. Gentry napsal odbornou knihu37 na téma dřívějšího 
datování: „Dříve než padl Jeruzalém – datování knihy Zjevení“. Ve svém argumentu 
oba říkají, že pozdější datování téměř výhradně spočívá na výroku církevního otce 
z doby rané církve Irenea (130-202 n.l.), který tvrdil, že znal Polykarpa, který znal 
Jana. Gentry ukazuje, že pokud uznáme datum sepsání Zjevení zhruba 64 n.l., pak 
většinu vizí soudu (kapitoly 4-19) lze přirozeně vztáhnout na historické období 
zmatku a vřavy, která dospěla ke svému vrcholu krátce poté, co by Jan dopsal knihu 
Zjevení. Naplnění většiny proroctví by se pak týkalo naprostých počátků křesťanství 
spíše než poslední křesťanské doby. Ve Zjevení tak mohou být narážky na první 
římské pronásledování křesťanství (v letech 64-68 n.l.), židovskou válku s Římem 
(67-70 n.l.) a zničení chrámu v Jeruzalémě (70 n.l.). Chiltonův komentář ke knize 
Zjevení ji považuje za proroctví o pádu Jeruzaléma v roce 70 n.l. Hlavní argumenty 
Gendryho pokusu o dřívější datování jsou tyto:

i. Tematický důkaz: (Zj 1,7) Hle, přichází s oblaky a uzří jej každé oko, i ti, kteří jej  
probodli, a ‚budou se pro něho bít v prsa všechny kmeny země. Ano, amen. 
Tématem je příchod Krista k soudu, který způsobí, že lidé budou naříkat. Gentry 
tvrdí, že „ti, kteří jej probodli“ a „všechny kmeny země“ se týkají Židů prvního století. 
NS viní za Kristovo ukřižování Židy spíše než Římany. Chilton překládá řecké slovo 
gé jako země38 spíše než svět – tuto zemi pak chápe jako zemi zaslíbenou. S tím 
souvisí, že Ježíš varuje ty, co jsou v Judsku, aby utekli, když spatří „Jeruzalém 
obkličovaný vojsky“ (Lukáš 21,20-24). Příchod Krista v 1,7 se týká jeho příchodu se 

37 Kniha [75] v oddílu 9 (seznam literatury).
38 Poznámka překladatele: Překlad anglického „land“ ve smyslu země = území, geopolitická jednotka.
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soudem na Židy v letech 66-70 n.l. V Matouši 24,1-2 Ježíš mluví o zničení chrámu a 
v téže kapitole říká (Mt 24,30): „Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a 
tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího 
na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou.“ V Matouši 24,34 Ježíš Kristus říká: 
„Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno 
nestane.“ To je minulostní pohled, který vidí v Mt 24,30 odkaz na Ježíšův příchod se 
soudem proti Jeruzalému, spíše než odkaz na fyzický Kristův druhý příchod.

ii. Politický důkaz: Šestý král ve Zjevení 17,9-10, který nyní vládne, je Nero. To 
ovšem vede k otázce, kdo je osmým králem z verše 11.

iii. Architektonický důkaz: Gendry ztotožňuje chrám z 11,2 s Herodovým chrámem 
v Jeruzalémě. Srovnejte s Lk 21,24: po Jeruzalému budou šlapat národy, dokud se 
nenaplní jejich čas.

iv. Církevní důkaz: Je jím fakt, že jsou to Židé, kdo činí problémy sedmi sborům (2,9; 
3,9). Tato skutečnost je silným argumentem pro dřívější datování, protože po roce 70 
n.l. těch několik Židů, kteří zůstali naživu po zničení Jeruzaléma, bylo rozptýleno 
mezi národy. Kniha Skutky je plná ilustrací židovského pronásledování křesťanů.

v. Historický důkaz: Po prozkoumání historických záznamů se zjistilo, že Ireneův 
argument pro datování není zcela stoprocentní.

Podle mého názoru je nejsilnějším vnitřním argumentem pro dřívější datování 6,16, 
kde je řečeno: „a říkali těm horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří 
toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka!“ To je citát z Ozeáše 10,8, který 
též Ježíš zmiňuje v Lukáši 23,30 krátce před svým ukřižováním a kterým má 
jednoznačně na mysli zničení Jeruzaléma. Ale je též možné, že zničení Jeruzaléma 
bylo jen předobrazem konce celého světa. Sedm skupin lidí ovlivněných šestou 
pečetí (Zj 6,15) – včetně králů, velmožů a vojevůdců – spíše působí univerzálním 
(celosvětovým) dojmem, než aby se jen lokálně týkalo Judska.

Hlavní problém návrhu datovat vznik knihy Zjevení před rok 70 n.l. je však tento: co 
má zničení Jeruzaléma společného se sedmi sbory křesťanů v Malé Asii, která je 
římskou provincií (viz Beale)? Kým byli křesťané pronásledováni, když jim Jan psal – 
Římem nebo Jeruzalémem?

Adresáti: kniha Zjevení byla napsána Hospodinovým služebníkům (1,1; 22,21). Jan 
ji napsal sedmi sborů křesťanů v Asii (1,4) – je to Efesos, Smyrna, Pergamon, 
Thyatiry, Sardy, Filadelfie a Laodicea (1,11). Jsou rozmístěny na kruhové trase a 
Efesos je z nich nejblíže ostrovu Patmos (po moři i po souši). Celý dopis je určen 
těmto sborům, nejen první tři kapitoly – viz 22,16: „Já, Ježíš, jsem poslal svého 
anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil“. Ovšem je zde i požehnání pro ty, 
kdo slyší a zachovávají slova tohoto proroctví (1,3; 22,7). Ve verších 22,9 a 22,17 je 
obsaženo obecné pozvání pro všechny.
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5. Starosmluvní a novosmluvní obrazy

5.1. Starosmluvní obrazy:

Hodně použitých obrazů je vzato ze Staré smlouvy, ale teologie je novosmluvní. Jan 
není otrocky svázán odkazy, které užívá – Austin Farrer jeho styl nazývá 
znovuzrozením obrazů. Například užívá první egyptskou ránu, kdy se Nil proměnil 
v krev, a to i v dřevěných kbelících a kamenných džbánech (Ex 7,16-21). V knize 
Zjevení je analogie této rány rozdělená na dvě části (Caird) – při zvuku druhé polnice 
se třetina moře promění v krev, a při zvuku třetí polnice třetina pitné vody (řeky a 
potoky) zhořkne a hodně lidí zemře (Zj 8,8-11).

1) Vezměme si například Zjevení 12,1 popisující ženu oděnou sluncem: 

A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama 
měsíc a na její hlavě koruna dvanácti hvězd.

Zprvu se to zdá bezvýznamné, pokud neznáme Starou smlouvu. Srovnejte 
s Josefovým snem v Genesis 37,9: 

Měl znovu jiný sen a vyprávěl ho svým bratrům: Hle, znovu jsem měl sen, a v 
něm se mi klanělo slunce, měsíc a jedenáct hvězd."

Původně náročný popis Zj 12,1 je tímto starosmluvním veršem osvětlen – je zde 
obraz starosmluvní církve, protože dvanáct hvězd reprezentuje dvanáct rodů 
Izraele, a tak následujících pět veršů dvanácté kapitoly nabývá konkrétního 
významu. K výkladu tohoto znamení se vůbec nemusíme obracet na pohanskou 
mytologii.

2) Jako další příklad se podívejme na šelmu vystupující z moře, Zjevení 13,1-2: 

Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm 
hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející  
Boha. 2 Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako 
tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a 
velikou pravomoc.

To připomíná šelmy, které viděl Daniel: 

(Daniel 7,2-7) Daniel promluvil: Ve vidění jsem během noci přihlížel tomu, jak 
hle, čtyři nebeské větry vzdouvají Veliké moře 3 a z moře vystupují čtyři veliké 
šelmy, každá jiná. 4 První byla jako lev, ale měla orlí křídla. Přihlížel jsem, jak 
jí byla potom ta křídla utržena, šelma byla zvednuta ze země, postavena na 
nohy jako člověk a bylo jí dáno lidské srdce. 5 A hle, další šelma, druhá, 
podobná medvědu. Byla postavena k jedné straně, mezi zuby měla v tlamě tři  
žebra a takto k ní hovořili: Vstaň, sežer hodně masa. 6 Po tomto jsem přihlížel  
dále a hle, další. Byla jako levhart a na bocích měla čtyři ptačí křídla. Ta šelma 
měla čtyři hlavy a byla jí dána vláda. 7 Po tomto jsem v oněch nočních 
viděních přihlížel dále a hle, čtvrtá šelma strašlivá, úděsná a neobyčejně silná.  
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Měla veliké železné zuby. Požírala, drtila a to ostatní svýma nohama 
pošlapávala. Ta byla ale odlišná ode všech šelem, které byly před ní, a měla 
deset rohů.

Daniel dostává od Boha výklad, ve kterém čtyři šelmy představují čtyři království:

(Daniel 7,16-18) Přistoupil jsem k jednomu z přístojících, abych od něho nabyl  
o tom všem jistotu. On mi řekl, že i výklad těch věcí mi sdělí. 17 Ty veliké 
šelmy, které jsou čtyři, to ze země povstanou čtyři králové. 18 Ale kralování 
obdrží svatí Nejvyššího a ti budou královstvím vládnout až na věky, ba na 
věky věků.

Lze vyvodit, že šelma popsaná v knize Zjevení je složená ze čtyř šelem z knihy 
Daniel.

3) Číslo 144 tisíc ze Zjevení 7,4-8 je sečtením lidu. Ve Staré smlouvě, když se 
odehrává sečtení lidu, tak jednotlivci musí zaplatit výkupné. Odtud plyne, že 
144 tisíc představuje Pánovy vykoupené.

(Exodus 30,12) Když učiníš soupis synů Izraele a spočítáš je, dá každý 
výkupné za svou duši Hospodinu, když je spočítáš, aby mezi nimi nenastala  
pohroma, když je spočítáš.

4) Sedm polnic a sedm nádob je obojí analogií deseti egyptských ran.

5.2. Téma exodu:

Exodus = vyjití dětí Izraele z Egypta přes poušť do zaslíbené země tvoří niť, která se 
táhne celou knihou Zjevení (Caird):

i. Svatí v knize Zjevení jsou pronásledováni, což je zobrazeno nářkem 
mučedníků, Zjevení 6,10 – to je podobné naříkání lidu Izraele předtím, než byl 
vysvobozen z otroctví.

ii. Svatí jsou chránění před vlivem ran Hospodinovou pečetí, která připomíná 
krev Beránka, jíž byly potřeny veřeje domů lidu Izraele, aby byli ochráněni 
před andělem zhoubcem, Zj 7,4.

iii. Jak u sedmé polnice, tak u sedmé nádoby se nacházejí zmínky o ranách 
sestupujících na bezbožné – srovnejte s deseti ranami egyptskými.

iv. Dva svědkové mají moc proměnit vodu v krev a ranit zemi jakýmkoli druhem 
pohrom, kterým chtějí, Zj 11,6, stejně jako Mojžíš přivolal rány na Egypt.

v. Žena utekla na poušť na místo, které pro ni připravil Bůh, kde o ni bylo 
postaráno na 1 260 dní, Zj 12,6. Lid Izraele utekl do pouště, kde byl v bezpečí 
před faraonem, a staral se o ně Hospodin, který jim sesílal manu a jejich boty 
a šaty nezvetšely.
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vi. Drak pronásledoval ženu, která porodila chlapce, Zj 12,13, stejně jako farao 
pronásledoval lid Izraele. Všimněte si, že faraonova pokrývka hlavy je ve tvaru 
svinutého hada – farao je někdy nazýván drakem.

vii. Ženě byla dána dvě křídla velkého orla, aby mohla odletět na místo, které bylo 
pro ni na poušti připraveno, kde o ni bude postaráno na rok a dva roky a 
polovinu roku – bude mimo hadův dosah, Zj 12,14. Had představuje faraona.

viii. Drak za ní vychrlil vodu jako řeku, aby ji smetl, ale země ženě pomohla, když 
tuto řeku pozřela, Zj 12,15-16. To odpovídá vysušení Rákosového moře.

ix. Ti, kteří zvítězili nad dravou šelmou, stáli u moře a zpívali Mojžíšovu píseň, Zj 
15,2-3. Tato píseň byla poprvé zpívána poté, co lid Izraele přešel Rákosové 
moře a Egypťané byli v moři zahubeni.

x. Nový Jeruzalém odpovídá zaslíbené zemi – městu, které má základy.

xi. Ve Zjevení 2,17 je odkaz na skrytou manu.

xii. Egypt je zmíněn ve Zjevení 11,8 jako pronásledovatel.

5.3. Hlavní použité starosmluvní pasáže:

Sedm polnic a sedm nádob je založeno na deseti egyptských ranách.
Vidění nebeského trůnu je vzato z Izajáše 6 a Ezechiele 1.
Čtyři apokalyptičtí jezdci na koních jsou založeni na Zachariáši 6.
144 tisíc odpovídá sčítání lidu vykonaném v Izraeli, Exodus 30,12.
Označení 144 tisíc vykoupených pečetí je založeno na Ezechieli 9,3.
Pátá polnice, pohroma kobylek, má svou paralelu v Jóeli, kapitolách 1 až 3.
Mocný anděl a malý svitek je založen na Ezechieli 1 až 3.
Dva svědkové jsou založeni na Mojžíši a Eliáši a Zachariáši 4,2-14.
Žena oděná sluncem, měsícem a korunou z dvanácti hvězd je založena na Josefově 
snu v Genesis 37,9.
Ženin pobyt na poušti po dobu 1260 dní je stejně dlouhý jako doba, po kterou se o 
Eliáše starali havrani a vdova, 1.kniha Královská 17.
Šelma vystupující z moře je založena na Danieli 7.
Obraz šelmy je založen na Nebúkadnesarově soše v Danielovi 3.
Sklizeň země je založena na Jóeli 3,12.
Šestá nádoba je založena na Zachariáši 14, Jóeli 3 a Ezechielovi, kap. 37 a 38.
Nářek nad Babylonem – viz Ezechiel 26 až 28, Izajáš 23.
Nové nebe a nová země – Izajáš 65.
Nový Jeruzalém používá obrazy z Ezechiele 48.
Strom života má paralelu v knize Genesis.
Beránek, který byl zabitý – viz Izajáš 53,7.
Poslední bitva mezi Beránkem a jeho nepřáteli – viz Ezechiel, kap. 38 a 39.
Deset králů – viz Daniel 7,24.
Je zde také řada odkazů na pozemský stánek úmluvy a na jeho vybavení.
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Mesiášský žalm číslo 2 je od verše 9 v knize Zjevení třikrát citován, dále je ve 
Zjevení obsaženo několik dalších skrytějších odkazů na tento žalm. Caird říká, že 
kniha Zjevení je výkladem Žalmu 2.

(Žalm 2) Proč se bouří národy, proč lidé přemítají o prázdných věcech? 
2 Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti jeho 
pomazanému. 3 Zpřetrhejme jejich pouta, odvrhněme jejich provazy. 

4 Ten, jenž trůní na nebesích, se směje. Panovník se jim vysmívá. 5 Jednou k 
nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je vyděsí. 6 Já jsem ustanovil svého 
krále na Sijónu, na své svaté hoře.

7 Přednesu Hospodinovo ustanovení. Řekl mi: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes 
zplodil. 8 Požádej mě a dám ti národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou 
končiny země. 9 Roztlučeš je železnou holí a jako hliněnou nádobu je 
roztříštíš. 

10 Nuže, králové, jednejte rozumně! Soudcové země, dejte si poradit! 
11 Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním! 12 Líbejte syna, ať se 
nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo vzplane jeho hněv.  
Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště.

5.4. Novosmluvní obrazy:

V knize Zjevení se vyskytuje i řada novosmluvních obrazů.

Sedm pečetí je nápadně podobných promluvě v Matouši 24.
Prvorozený z mrtvých, Římanům 8,29 – viz Zjevení 1,5; 7,5.
Dva svědkové, Marek 6,7; Skutky 1,8 – viz Zjevení 11,3.
Základy Nového Jeruzaléma, Efeským 2,19-22 – viz Zjevení 21,13.
Jednání Heroda při narození Krista – viz Zjevení 12,4.
Pečeť Ducha svatého, 2.list Korintským 1,22; Efeským 1,13 – viz Zj 7,3.
Proměnění, Matouš 17,2 – viz Zjevení 1,16.
Perla nesmírné ceny, Matouš 13,45-46 – viz Zjevení 21,21.
Poprava Jana Křtitele – viz Zjevení 20,4.
Vytržení – Zjevení 11,12.
Ukřižování, tj. užití popisu kříže k popisu Krista.
Vzkříšení – Zjevení 20,5-6.
Antikrist a člověk nepravosti, 2.list Tesalonickým 2,3 – viz Zjevení 13.
Nevěsta, Efeským 5,27 – viz Zjevení 19,7; 21,2.9.
Druhý příchod Krista a žeň na konci časů, Matouš 13,39 – viz Zjevení 1,7; 14,15-19.
Pošlapáni pohany, Lukáš 21,24 – viz Zjevení 11,2.
Filipským 2,10, každé koleno poklekne – viz Zjevení 5,13.
Ohnivá pec, Matouš 25,41 – viz Zjevení 20,10.
Za hradbami města, Matouš 22,13; 2.list Tesalonickým 1,9 – viz Zjevení 22,15.
Tehdy začnou říkat horám: „Padněte na nás!“ a pahrbkům: „Přikryjte nás!“, Lukáš 
23,30 – viz Zjevení 6,16.
Ďábel svržený z nebe, Lukáš 10,18 – viz Zjevení 12,9.
Pro další odkazy speciálně na Janovo evangelium a Janovy listy – viz oddíl 4 
(Autorství a datum sepsání).
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5.5. Antikrist.

Mezinárodní biblický komentář uvádí následující definici Antikrista: [Antikrist je ten, 
kdo na sebe bere podobu Krista, ale jedná proti Kristu – je třeba jej odlišit od 
„falešných Kristů“ (Matouš 24,24), tj. těch, kdo předstírají, že jsou Mesiáši. Origen 
vyučoval, že „vše, čím Kristus opravdu je, Antikrist nabízí ve falešném balení” – tj. 
všechna falešná učení, která na sebe berou plášť pravdy mezi heretiky, nebo třeba i 
pohany, jsou v jistém smyslu antikristy. Vtělení odhaluje skutečný plán pro člověka v 
jeho sjednocení s Bohem skrze Krista; Antikristova lež spočívá v tom, že člověk je 
bohem i bez Krista. Zestručněno z Westcott, str. 69,90]. Vine říká, že Antikrist 
znamená buď „proti Kristu“ nebo „místo Krista“, nebo snad, když zkombinuje oba tyto 
pohledy, cituje Westcotta: „ten, kdo na sebe bere podobu Krista, ale jedná proti 
Kristu“.

Antikrist je padělkem Krista, protože se prohlašuje za Boha (2.list Tesalonickým 2,4) 
a potvrzuje svůj výrok zázraky, znameními a divy (2.list Tesalonickým 2,9). Místo aby 
byl Svatý Boží, je naprosto zlý a bude vykazovat skutky Satana, podobně jako Ježíš 
dělal skutky svého Otce. Stejně jako Otec žije v Synu, i Satan bude žít v Antikristu. 
Jidáš je prototypem Antikrista, protože do něj vešel Satan, když se chystal zradit 
Ježíše (Jan 13,27) – oba jsou určeni ke zkáze (Jan 17,12; 2.list Tesalonickým 2,3).

Podrobné studium všech starosmluvních i novosmluvních odkazů na Antikrista je 
uvedeno Arthurem W. Pinkem v jeho knize Antikrist. Na toto téma bylo napsáno 
mnoho, ale měli bychom zde říci, že Antikrist jako takový je v Bibli zmíněn pouze 
čtyřikrát, a to Janem (1.list Janův 2,18.22; 4,3; 2.list Janův 1,7). Při interpretaci knihy 
Zjevení je tedy důležité vědět, zda ji napsal tentýž Jan, který je autorem 
novosmluvních listů, protože Zjevení jednoznačně zobrazuje osobu, která odpovídá 
popisu Antikrista (Zjevení 13). Ovšem více vděčíme za to, co o Antikristu víme, 
Pavlovi a jeho popisu „člověka nepravosti“ ve 2.listu Tesalonickým 2,1-12. Jan se ve 
svých dopisech více zabývá popisem falešného učení než tím, aby mluvil o příchodu 
budoucího Antikrista.

Z 1.listu Janova 2,18 a 1.listu Tesalonickým 2,5 je zřejmé, že raná církev byla 
vyučována o Antikristu, ale naneštěstí nemá celé Pavlovo učení na toto téma. Jan 
říká, že Antikrist přichází, ale že i nyní přišlo hodně antikristů (1.list Janův 2,18) – a 
že duch Antikristův přichází a už je ve světě (1. list Janův 4,3). Podobně Pavel mluví 
o tom, že se objeví člověk nepravosti (2.list Tesalonickým 2,3.9) a že moc nepravosti 
už tajně působí (2.list Tesalonickým 2,6). Jan uvádí do kontrastu Ducha Božího 
s duchem antikrista, který neuznává, že Ježíš Kristus přišel v těle (1.list Janův 4,3; 
2.list Janův 1,7) a že ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus, je antikristem – popírá Otce 
i Syna (1.list Janův 2,22). Popírá tedy tu nejzákladnější pravdu evangelia, že Ježíš je 
Božím Synem, Hospodinovým Pomazaným, který žil v těle fyzicky na zemi. Ty dvě 
skutečnosti, o kterých Jan mluví, jsou tyto: Ježíš žil na zemi jako člověk (přišel v těle) 
a byl Bůh (je Kristus). Antikrist popírá tento jedinečný vztah mezi Otcem a Synem. To 
je jedinečná pravda křesťanství, které křesťané věří, a jakýkoli odklon od ní je herezí 
a hlavní prověrkou hereze. Ve svém evangeliu Jan mluví o Ježíšově božství (Jan 
1,1) i o tom, že Ježíš žil na světě fyzicky jako člověk (Jan 1,14). Celé Janovo 
evangelium nám dává popis vztahu mezi Otcem a Synem, který bude popírat 
Antikrist a duch Antikristův.
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John Stott ukazuje z 1.listu Janova 2,18-23, že naše vyznání před lidmi o tom, kým je 
Ježíš Kristus (jeho lidství i božství), odhaluje, zda máme Otce nebo ne (verše 22-23), 
zatímco v 1.listu Janovu 4,2-6 vidíme, že naše vyznání ohledně toho, kým je Ježíš 
Kristus, určuje, zda máme Ducha Božího nebo ne. Ve 2.listě Janově 1,7 ti, kteří 
neuznávají Krista jako toho, kdo přišel v těle (jak jeho lidství, tak jeho božství), jsou 
podvodníky a antikristy. A Antikrist toto dovede do extrému tím, že se prohlásí za 
Boha (1.list Tesalonickým 2,4), předvede padělek zázraků, aby potvrdil své tvrzení 
(verš 9) a oklame ty, kdo odmítají věřit pravdě o Ježíši Kristu a těší se ze své 
zkaženosti (verš 12) – tedy tím, že se Antikrist prohlásí za Boha, jasně popře jak 
lidství, tak božství Krista. To také ukazuje, že hnutí Nový Věk (New Age), které 
vyučuje, že lidé jsou bohy, je nanejvýš nebezpečné.

Berkhof poukazuje na to, že (a) protikřesťanský (Antikristův) princip už působil za 
dob Pavla a Jana, protože to sami osobně dosvědčovali; (b) dosáhne své největší 
moci na konci času; (c) oddíly z Daniele ohledně Antikrista (Dan 7,8.23-26; 11,35 a 
následující verše) ukazují na politickou moc a Pavel ukazuje na církevní moc 
Antikrista, zatímco ve Zjevení 13 jsou oba tyto aspekty popsány současně; oba tyto 
rysy mohou být následnými projevy protikřesťanské moci; (d) tato moc bude 
pravděpodobně nakonec koncentrována v jednotlivci, jenž bude ztělesněním všeho 
zla.

2. list Tes 2,1-12 Matouš 24 Daniel Zjevení
{1-2} {4-5} 13,11
{3} {10} 8,12 17,8
{4} {15} 7,25; 9,27; 11,31 13,5-6
{5-6}
{7-8} 7,11.22 19,20
{9-10} {24} 8,25 13,13-14; 16,14
{11} {5}
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6. Struktura knihy

Celá kniha Zjevení je ohraničena čtyřmi scénami obsahujícími skupinu sedmi věcí – 
dopisy sedmi církvím, sedm pečetí, sedm polnic, sedm misek Božího hněvu.

Klíčovým veršem je Zjevení 1,19:

(Zjevení 1,19) Napiš tedy ty věci, které jsi uviděl, a ty, které jsou, a ty, které se 
mají stát po nich.

Tento verš rozděluje knihu na to, co Jan viděl (vidění Krista), co je (dopisy 
sedmi církvím) i co se má stát potom (zbytek knihy). Verš, který odděluje to, co 
je, od toho, co se má stát potom, je Zj 4,1-2. Počínaje kapitolou 4 vidí Jan 
budoucí události z perspektivy nebe a Boha, který má moc a sedí na trůnu. 
Všechny následující kapitoly jsou napsány z pohledu mocného Boha v nebi.

(Zjevení 4,1-2) Potom jsem uviděl: Hle, otevřené dveře v nebi, a ten první  
hlas, který jsem uslyšel jako zvuk polnice mluvící se mnou, říkal: „Vystup sem 
a ukážu ti, co se má stát potom.“ 2 Ihned jsem se ocitl v Duchu. A hle, v nebi  
stál trůn a na tom trůnu někdo seděl.

Další příklady změny úhlu pohledu, kterými začínají nové scény, najdete 
v oddílech níže (Wilcock). Buď v nich dochází ke změně pohledu, nebo se 
otevírá nebe:

(Zjevení 11,19) Tu byla otevřena Boží svatyně, která je v nebi, a byla 
vidět schrána jeho smlouvy v jeho svatyni; nastaly blesky, hlasy a hromy,  
zemětřesení a veliké krupobití.

(Zjevení 15,5-6) Potom jsem uviděl: V nebi byla otevřena svatyně stánku 
svědectví 6 a ze svatyně vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran;

(Zjevení 17,1-3) Tu přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm misek,  
a promluvil se mnou: „Pojď, ukážu ti soud nad tou velikou smilnicí, která sedí 
na mnohých vodách, 2 se kterou smilnili králové země a vínem jejího smilstva 
se opili obyvatelé země.“ 3 A odnesl mne v Duchu do pustiny. Tu jsem uviděl  
ženu, sedící na šelmě šarlatové barvy, plné rouhavých jmen, mající sedm hlav 
a deset rohů.

(Zjevení 19,11) A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, kdo 
na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý; spravedlivě soudí a bojuje.

(Zjevení 21,9-10) Vtom přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm 
misek plných sedmi posledních ran, a promluvil se mnou slovy: „Pojď, ukážu ti  
Nevěstu, ženu Beránkovu.“ 10 V Duchu mne odnesl na velikou a vysokou 
horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha.

U sedmi pečetí a sedmi dochází mezi šestou a sedmou položkou vždy k významné 
mezihře. Vidění ženy smilnice, stejně jako vidění Nového Jeruzaléma, je uvedeno 
jedním z andělů, který měl jednu ze sedmi misek. To spojuje velkou smilnici se sedmi 
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miskami Božího hněvu a vykresluje kontrast velké smilnice s Novým Jeruzalémem, 
který je nevěstou Kristovou. Návrh rozdělení určeného osmi scénami39:

Úvod:
• 1,1-3 ... prolog
• 1,4-8 ... pozdravy

A) Církev ve světě – dopisy sedmi sborům:
• 1,9-2 ... vidění vzkříšeného Krista, Jan je požádán, aby napsal 

sedmi sborům
• 2,1- -3,22 ... dopisy sedmi sborům představují to, co je teď

B) Vidění nebe a sedm pečetí:
• 4,1-11 ... trůn v nebi
• 5,1-14 ... Beránek a svitek
• 6,1-17 ... prvních šest pečetí rozlomeno
• 7,1-17 ... mezihra: 144 tisíc a zástup vykoupených
• 8,1 ... sedmá pečeť rozlomena

C) Sedm polnic a dva svědkové:
• 8,2-6 ... uvedení polnic
• 8,7 - - 9,21 ... prvních šest polnic zaznělo
• 10,1 - - 11,14 ... mezihra: malý svitek a dva svědkové
• 11,15-19 ... sedmá polnice zazněla

D) Žena, drak a šelma:
• 12,1-6 ... žena a drak
• 12,7-12 ... válka v nebi
• 12,13-17 ... drak pronásleduje ženu
• 13,1-10 ... šelma povstávající z moře
• 13,11-18 ... šelma povstávající ze země
• 14,1-5 ... Beránek a 144 tisíc na hoře Sión
• 14,6-13 ... tři andělé
• 14,14-20 ... sklizeň země

E) Sedm misek Božího hněvu:
• 15,1 ... uvedení sedmi andělů se sedmi ranami
• 15,2-4 ... ti, kteří zvítězili nad šelmou
• 15,5-8 ... chrám je naplněn oblakem
• 16,1-21 ... sedm misek

F) Smilnice Babylon:
• 17,1-18 ... tajemství ženy a šelmy
• 18,1-24 ... pád Babylonu
• 19,1-10 ... radujte se a jásejte

39 Možná by čtenář očekával, že v atmosféře této apokalyptické knihy, kdy je číslo sedm číslem úplnosti a 
završení, bude i osnova knihy sestávat ze sedmi obrazů, nikoli z osmi. Takové dělení je skutečně možné, jak 
Ross Taylor cituje Hendriksena u kapitoly 20 (amileniální výklad veršů 1-10) – místo posledních tří scén F,G,H 
osnovy existuje dobrý důvod rozdělit kapitoly 17 až 22 jen na dvě scény, 17-19 a 20-22.
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G) Vítězství Beránka:
• 19,11-21 ... šelma a falešný prorok zničeni
• 20,1-10 ... Satan je svázán na tisíc let
• 20,11-15 ... velký bílý trůn

H) Nevěsta Jeruzalém:
• 21,1-8 ... nové nebe a nová země
• 21,9-27 ... Nový Jeruzalém
• 22,1-6 ... řeka života

Epilog: 22,7-21

6.1. Progresivní paralelismus v knize Zjevení.

Hendriksen detailně argumentuje ohledně progresivního paralelismu knihy Zjevení. 
Ten spočívá v tom, že počínaje kapitolou 4, daná vidění pokrývají vždy celé období 
od Kristova odchodu do nebe až do okamžiku Kristova návratu a období soudu 
lidstva. Jak se vidění odvíjejí, stále podrobněji mluví o konci, kdy se Ježíš Kristus 
vrátí a nastane soud. Jsou uvedeny následující věci:

Beránek a svitek – to se týká nebe krátce po Kristově vstoupení do nebe;
šestá pečeť – to se týká druhého příchodu, Zj 6,17;
dva svědkové – odcházejí do nebe v oblaku, to se jedná o vytržení církve, Zj 11,12;
sedmá polnice oznamuje, že nastal čas soudu těch, co už zemřeli, Zj 11,18;
žena a drak pokrývají jak starosmluvní, tak novosmluvní období, ve Zj 12,5 dochází 
k nanebevstoupení Krista;
nastává sklizeň země – viz Zj 14,14;
Sedmá miska zaznamenává konec světa, Zj 16,17.

Šestá pečeť, sedmá polnice i sedmá miska se všechny zabývají dnem Páně.

Srovnejte šestou pečeť a sedmou misku se soudem u velkého bílého trůnu:
Zjevení 6,14: a nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek, a každá hora i každý 
ostrov se pohnuly ze svého místa;
Zjevení 16,20: Všechny ostrovy zmizely a hory nebyly k nalezení;
Zjevení 20,11: A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho tváří 
zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo.

Všechna následující období probíhají paralelně:
i. Pohané pustoší svaté město po 42 měsíců, Zjevení 11,2;
ii. dva svědkové prorokují po 1260 dnů, Zjevení 11,3;
iii. o ženu je pečováno 1260 dnů, Zjevení 12,6, a též rok a dva roky a polovinu 

roku, Zjevení 12,14;
iv. šelma je u moci 42 měsíců, Zjevení 13,5.

Babylon40 je poražen ve Zj 18,2, odkaz na druhý příchod je ve Zj 17,14;

40 Tento a následující čtyři řádky všechny souvisí s příchodem Ježíše Krista.
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Šelma a falešný prorok jsou přemoženi ve Zj 19,20, druhý příchod Ježíše Krista je ve 
Zj 19,11-21;
Satan je poražen ve Zj 20,10, mrtví jsou souzeni ve Zj 20,11;
nové nebe a nová země a Nový Jeruzalém jsou vykresleny v kapitolách 21 a 22.

Tatáž událost – poslední bitva – je vykreslena či zmíněna v následujících oddílech:
i. šestá miska hněvu, králové se shromáždí k bitvě ve velký den Všemohoucího

Boha, Zjevení 16,14;
ii. deset králů vede válku proti Beránkovi, Zjevení 17,12-14;
iii. šelma a králové země vedou válku proti Beránkovi, Zjevení 19,19;
iv. Satan shromáždí Góga a Magóga k bitvě, Zjevení 20,8.

Nepřátelé Božího lidu jsou představeni v opačném pořadí vzhledem k jejich zničení 
(tzv. chiastická struktura):

11,7: uvedení šelmy
12,1: uvedení draka
13,1: popis šelmy
13,11: falešný prorok uveden a popsán
14,8: pád Babylonu uveden
16,19: Babylon padá
17,1: smilnice a šelma popsány
18,1: pád smilnice
19,20: pád šelmy a falešného proroka
20,10: soud nad Satanem41

Pád Babylonu je zmíněn při třech různých příležitostech – 11,8-13; 16,9; 18,2.

Odsouzení a trest zlovolníků je zmíněn v 11,18; 14,9+násl.; 14,19+násl.; 20,11+násl.

41 Při označení smilnice Babylon jako jednoho nepřítele (na základě 17,18) a zamlčení šelmy z 11,7 a smilnice 
Babylon v 11,8 (z toho důvodu, že se jedná o jinou scénu) je chiasmus téměř dokonalý: kap. 12-14 = představení 
Hospodinových nepřátel, a) Satana, b) šelmy a falešného proroka, c) smilnice Babylon, d) těch, co nesou 
znamení šelmy. Pak následuje v opačném pořadí: ad d) kap. 15-16 ... soud těch, co nesou znamení šelmy; ad c) 
17,1—19,10 ... soud smilnice Babylon; ad b) 19,11-21 ... soud šelmy a falešného proroka; ad a) kap. 20 ... soud 
Satana. Tedy kapitoly 12-20 mluví o Hospodinových nepřátelích a soudu nad nimi.
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7. Symboly – kniha Zjevení interpretuje sebe samu

Jedním z hlavních rozhodnutí u každého čtenáře knihy Zjevení je, zda jí má rozumět 
doslova nebo symbolicky. Protože je napsána v apokalyptickém stylu, rozhodl jsem 
se ji interpretovat symbolicky. V Bibli jsou obsaženy další styly a žánry, jako 
například poezie, kterou jsou napsány Žalmy – a proto při čtení žalmů musíme brát 
poetický styl v potaz. Kniha Zjevení je psána symbolicky, a to je vidět z těch oddílů, 
které samotné obsahují interpretaci symbolů v nich obsažených. Kniha je též plná 
frází, jako např. „poté jsem pohlédl“ (9x), „pak jsem viděl“ (33x), „sledoval jsem“ (3), 
„uslyšel jsem“ (23). Celá kniha Zjevení je viděním, Jan to přiznává v jediném verši, a 
sice ve Zjevení 9,17:

(Zjevení 9,17) A takto jsem ve vidění spatřil koně a ty, kteří na nich seděli:  
hrudní pancíře měli ohnivé, hyacintové a sírově žluté; hlavy koní jako hlavy 
lvů, z jejich tlam vychází oheň, dým a síra.

Caird poznamenává: „jak tomu často je v knize Zjevení, to, co Jan vidí, je popsáno 
tradičními obrazy, a to, co slyší, je křesťanským aktuálním výkladem“. Někteří 
vykladači berou vše doslova, pokud není výslovně zmíněno, že se jedná o symboly 
(Walvoord), jiní berou knihu Zjevení symbolicky, pokud není výslovně zmíněno, že se 
o symboly nejedná (Caird). Já jsem přijal Cairdův pohled, protože se zdá, že lépe 
vystihuje ráz knihy. Obtíže při výkladu knihy leží v tom, jak rozhodnout, co máme 
chápat symbolicky a co doslova – nalezení správné rovnováhy má dopad na 
interpretaci.

V kapitole 1 vidí Jan sedm zlatých svícnů (v12) a mezi těmi svícny někoho „jako syna 
člověka“ (v13), který ve své pravici drží sedm hvězd (v16). Klíčem k tomuto oddílu je 
výraz „někdo jako syn člověka“, který představuje Krista – to je potvrzeno veršem 18: 
„byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků“. To nemůže být nikdo jiný než Ježíš 
Kristus.

(Zjevení 1,12-16) Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A 
když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů 13 a uprostřed těch 
svícnů někoho jako Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného 
zlatým pásem až k prsům. 14 Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako 
sníh, jeho oči jako plamen ohně; 15 jeho nohy podobné bronzu rozžhavenému 
v peci a jeho hlas jako zvuk mnohých vod. 16 A ve své pravici měl sedm 
hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář jako když slunce 
září ve své síle.

Ve Zjevení 1,19 je Jan vyzván, aby zapsal, co viděl. Hned v následujícím verši 
samotný Ježíš vysvětluje tajemství sedmi hvězd a sedmi zlatých svícnů. Takže hned 
na začátku knihy jsou pro nás čtenáře některé ze symbolů vyloženy.

(Zjevení 1,20) Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi spatřil na mé pravici, i  
těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi sborů, sedm 
svícnů je sedm sborů.

Ježíš odkrývá tajemství sedmi hvězd a sedmi zlatých svícnů – to by nás mělo 
nastartovat a vést k tomu, abychom si uvědomili, že kniha je míněna symbolicky. To 
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znamená, že hodně věcí, jež v těchto viděních spatříme, se bude zdát bizarní a 
nebude nám dávat smysl, pokud bychom je chtěli brát doslova. Když se budeme 
zaměřovat na detaily a usilovat o jejich výklad, nebude to dávat smysl, takže nemá 
cenu snažit se vyložit deset rohů šelmy – mnozí se o to snažili, ale nenašli 
uspokojivé vysvětlení. Je zde důležitý princip, a nikoli detail samotný.

Další příklad: Beránek je klíčovým symbolem knihy Zjevení a nikdo tento symbol 
nebere doslova:

(Zjevení 5,6) A tu jsem spatřil, že uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a 
uprostřed těch starších stál Beránek jako zabitý; měl sedm rohů a sedm očí,  
což jest sedm duchů Božích, vyslaných do celé země.

Totožnost Beránka není zde výslovně sdělena, ale zcela zřetelně se jedná o Ježíše 
Krista, který je později nazván jako Pán pánů a Král králů:

(Zjevení 17,14) Ti budou válčit s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože  
je Pán pánů a Král králů, a ti, kteří jsou s ním, jsou povolaní, vyvolení a věrní.

Srovnejte daný verš s popisem Krista ve Zjevení 1,5, kde je popsán jako vládce králů 
země: 

(Zjevení 1,5) a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, prvorozený mrtvých a 
vládce králů země.  Tomu, jenž nás miluje a svou krví nás rozvázal z našich 
hříchů;

Následují některé další oddíly, kde kniha Zjevení poskytuje interpretaci své 
symboliky:

(Zjevení 5,8) A když ho vzal, čtyři živé bytosti i čtyřiadvacet starších padlo 
před Beránkem; každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby 
svatých.

(Zjevení 12,9) A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a 
Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli  
svrženi s ním.

(Zjevení 4,5) Z trůnu vycházely blesky, hlasy a hromy. Před trůnem hořelo  
sedm ohnivých pochodní, to jest sedm duchů Božích;

(Zjevení 17,9-10) Zde je třeba mysli, která má moudrost: Těch sedm hlav je 
sedm hor, na nichž ta žena sedí. A je sedm králů: 10 pět jich padlo, jeden je,  
další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat jen nakrátko.

(Zjevení 17,11) A šelma, která byla a není, je tím osmým; je z těch sedmi a jde 
do záhuby.

(Zjevení 17,12) Těch deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří královskou 
moc ještě nepřijali, ale pravomoc jako králové mají přijmout na jednu hodinu 
spolu s šelmou.
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(Zjevení 17,15) Ještě mi řekl: „Vody, které jsi viděl, kde ta smilnice sedí, jsou 
lidé a zástupy, národy a jazyky.

(Zjevení 17,18) A ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, které má 
královskou moc nad králi země.

(Zjevení 19,8) a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment.“ Tím kmentem 
jsou spravedlivé činy svatých.

Dalším příkladem literárního stylu, který je blízký naší době, je vyjádření „žena byla 
zpita krví svatých“ – tomuto ohavnému obrazu většina lidí rozumí stejně, a sice že ta 
žena zabila hodně svatých.

To nám pomáhá porozumět třetí misce Božího hněvu, při které třetí anděl vyleje její 
obsah na řeky a prameny vod, a ty se promění v krev. Anděl, jenž má moc nad 
vodami, říká (Zjevení 16,5-6): „Spravedlivý jsi, který jsi a kterýs byl, ty Svatý, že jsi 
vynesl tento soud; neboť prolili krev svatých a proroků, a dal jsi jim pít krev. Zaslouží 
si to!“ Máme rozumět, že ti, kdo se napili proměněné vody, zemřeli (srovnejte se třetí 
polnicí). Za pomoci záznamu o egyptské ráně proměnění vody v krev (či v tekutinu 
barvy krve) lze uzavřít, že stejně jako v egyptské paralele i nyní máme tento text 
chápat doslova, spíše než bychom třeba porozuměli, že Bůh zabil tolik lidí, až tekla 
místo vody krev.

Dále při interpretaci pomůže si všimnout, že Jan někdy vidí vidění či znamení, a pak 
slyší hlas, který dává vysvětlení či doplňující informace:
V 1,12 Jan vidí sedm zlatých svícnů – v 1,20 Ježíš vysvětluje, že se jedná o sedm 
sborů.
V 5,6 Jan vidí beránka – v 5,9 čtyřiadvacet starců zpívá beránkovi.
V 7,9 Jan vidí nesmírné množství lidí – v 7,14 jeden ze starců vysvětluje, o koho se 
jedná.
V 12,3 Jan vidí draka a boj v nebi – ve 12,10 mu hlas vysvětluje toto vidění.
V 17,1 Jan vidí velkou smilnici – v 17,7 mu anděl dává vysvětlení.

Je zřejmé, že Janovo vidění bylo předáno v podobě obrazů i slov – ve Zjevení 22,8 
čteme: „Já, Jan, jsem ten, kdo tyto slyšel a viděl“. Tedy zde Jan nejprve něco slyší, a 
pak teprve zahlédne vidění (v 7,4 nejprve slyší počet označených, a pak v 7,9 vidí 
veliké množství, které nikdo nedokáže spočítat).

7.1. Konkrétní symboly v knize Zjevení.

Zde jsou uvedeny některé důležité symboly knihy Zjevení:

7.1.1.     Symboly Krista.

Zjevení 1,13: někdo jako Syn člověka.

Zjevení 5,5: lev z kmene Judova.

Zjevení 5,5: kořen Davidův.
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Zjevení 5,6: Beránek, jako zabitý.

Zjevení 12,5: A porodila syna – muže, který má pást všechny národy železnou 
berlou.

Zjevení 19,11: jezdec na bílém koni.

7.1.2.      Symboly církve.

Církev je v knize Zjevení jednou z hlavních postav:

Sedm zlatých svícnů:
(Zjevení 1,20) Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi spatřil na mé pravici, i  
těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi sborů, sedm 
svícnů je sedm sborů.

Zabití pro Boží slovo a svědectví:
(Zjevení 6,9) A když otevřel pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše 
zabitých pro Boží slovo a pro svědectví, které drželi.

Zjevení 7,4-8: 144 tisíc označených ze všech pokolení Izraele.

Zjevení 11,1: změř Boží svatyni i oltář a ty, kteří se v ní klanějí.

Zjevení 11,3: dva svědkové.

Zjevení 12,1: žena oděná sluncem.

Zjevení 21,2: Nový Jeruzalém.

Zjevení 19,19: Hospodinovo vojsko.

7.1.3.     Nepřátelé církve.

Zjevení 12,3: ohnivý drak ... ďábel.

Zjevení 13,1: šelma vystupující z moře ... světová politická síla.

Zjevení 13,11: šelma vystupující ze země ... falešný prorok.

Zjevení 17,1: velká smilnice ... svody světa představené jako velké město.

Tři znamení na nebi

V knize Zjevení jsou tři situace, kdy Jan vidí velké znamení na nebi: žena oděná 
sluncem (12,1 ... vztahuje se na starosmluvní církev), drak (12,3 ... ďábel), sedm 
andělů se sedmi posledními ranami (15,1 ... též je potřeba vykládat symbolicky):
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(Zjevení 12,1) A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod 
jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd.

(Zjevení 12,3) A ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý drak, mající  
sedm hlav a deset rohů, a na těch hlavách sedm diadémů42.

(Zjevení 15,1) Tu jsem uviděl v nebi jiné veliké a podivuhodné znamení: sedm 
andělů, kteří měli sedm posledních ran, protože jimi je dovršen Boží hněv.

7.2. Použití čísel v knize Zjevení.

Číslovky mají v knize Zjevení symbolický význam. Hledat hlubší význam těchto čísel 
může být nebezpečné. Deset rohů šelmy je deset králů, ale neměli bychom těchto 
deset králů hledat, protože číslo 10 je symbolické a znamená úplnost – skutečný 
počet králů může být 10,14,16, apod. Téměř jistě můžeme říci, že tisíc let 
neznamená doslova tento časový údaj, ale jedná se o údaj představující úplné 
období času, jak je definuje Bůh. Nejdůležitějším číslem knihy Zjevení je číslo 7, 
které se zde vyskytuje 55x a jeho význam je: celistvost, úplnost.

2 svědek dva svědkové, učedníci byli vysíláni po dvou
4 svět čtyři světové strany
6 číslo člověka člověk byl stvořen šestý den
7 Bůh, božský, úplný Bůh ukončil své dílo v sedmý den a odpočinul
10 úplný úplný z lidského úhlu pohledu43

12 Boží dílo ve světě dvanáct rodů Izraele; dvanáct apoštolů

Násobky dvanácti:
24 starosmluvní i novosmluvní církev, čtyřiadvacet starců
144 12 * 12 ... starosmluvní i novosmluvní pohled dohromady
12 000 šířka Nového Jeruzaléma
144 000 12 * 12 * 10 * 10 * 10 ... úplná církev

Další čísla:
666 člověk Satanův, trojice šestek
1 600 4 * 4 * 10 * 10 (viz Zjevení 14,20)

3,5 roku = 42 měsíců = 1260 dní = rok a dva roky a polovina roku: Jedná se o 
polovinu týdne let. To může znamenat čas, kdy Bůh pečuje o církev, nebo kdy je 
církev pronásledována44. Dobu mezi odchodem Ježíše Krista do nebe a jeho druhým 

42 Poznámka ČSP ke slovu „diadém“: Typ koruny používané jako symbol nejvyšší vládnoucí autority v dané 
oblasti, často proto spojovaný s kralováním – v protikladu k věnci/koruně vítězů (stefanos ... např. Zj 2,10; 12,1).
43 Poprvé se číslovka 10 objevuje v Bibli: Noe (Genesis 5) byl desátou zaznamenanou generací, počítaje od 
Adama – vyjadřuje ustanovený čas, kdy se Bůh rozhodl vzít lidem jejich království a zničit je v potopě, 
vyjadřuje plný počet generací vymezený lidem před Noem; Genesis 7: pršelo 40 dní a 40 nocí = 4 * 10 ... po celé 
zemi * vymezenou  délku, kterou určil Bůh; Genesis 10: číslovka 70 = přehled všech skupin, ze kterých vznikly 
všechny národy = 7 * 10 ... plný počet zaznamenaných národů; Genesis 11: Abraham představuje desátou 
zaznamenanou generaci po Noem ... když se naplnil jistý čas, který vymezil lidem Bůh, tak začíná Bůh 
zvláštním způsobem jednat v Abrahamovi = svém vyvoleném.  Závěr: 10 = mohutnost či délka, kterou vymezil 
lidem Bůh (nebo obojí: rozsah a délka, kterou vymezil Bůh).
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příchodem (12,6.14). V případě smrti dvou svědků je to polovina týdne (tři a půl dne, 
11,9).

Zjevení 11,2: budou pustošit svaté město po dvaačtyřicet měsíců. To je stejně 
dlouhé období jako:

i. dva svědkové prorokují po 1260 dnů, Zjevení 11,3;
ii. stejně dlouhý interval jako pobyt ženy na poušti, 1260 dnů, Zjevení 12,6, a též

rok a dva roky a polovinu roku, Zjevení 12,14;
iii. stejně dlouhá doba jako doba bez deště, za kterou se modlil Eliáš, a Bůh ho 

nadpřirozeně sytil;
iv. šelma je u moci 42 měsíců, Zjevení 13,5;
v. stejný časový interval jako u proroka Daniele: čas, dva časy a polovina času.

Ochrana (péče, výživa) pronásledování
11,3 dva svědkové prorokují po 
1260 dnů

11,2 pohané pustoší svaté město po 42 měsíců

12,6 o ženu pečuje Bůh po 1260 
dnů

11,9 dva svědkové leží mrtví na ulici velkého města tři a půl 
dne

12,14 o ženu je pečováno, rok, 
dva roky a polovinu roku

13,5 šelma vládne po 42 měsíců

Příklady užití čísla 2:

(Zjevení 11,3) A dám pravomoc svým dvěma svědkům, a budou prorokovat  
tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni v žíněný šat.

(Zjevení 11,4) To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem 
země.

(Zjevení 11,10) Obyvatelé země se nad nimi budou radovat, budou jásat a  
navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci trýznili obyvatele země.

(Zjevení 13,11) A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy 
jako beránek, ale mluvila jako drak.

Příklady užití čísla 4:

(Zjevení 4,6) A před trůnem bylo něco jako skelné moře, podobné křišťálu.  
Uprostřed trůnu a kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zpředu i zezadu.

44 Don Carson (Scandalous, 2010, str. 88) zmiňuje význam 3,5 let: bylo to období intenzivního pronásledování 
Židů v době Makabejského povstání v roce 167-163 př.n.l. Ross Taylor v komentáři u kapitol 11,12,13 
prezentuje pak výklad, který chápe tento časový  interval jako obraz celkového násilí a utrpení pro Boží lid mezi 
prvním a druhým příchodem Ježíše Krista. 

58



(Zjevení 7,1) Potom jsem uviděl čtyři anděly stát na čtyřech úhlech země a 
držet čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zemi ani na moře ani na žádný 
strom.

(Zjevení 9,14) Ten řekl šestému andělu, který měl polnici: „Rozvaž ty čtyři  
anděly, kteří jsou svázáni při veliké řece Eufratu.“ 

(Zjevení 20,8) a vyjde, aby svedl národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech 
země, Góga i Magóga, shromáždil je k boji; a bude jich jako písku v moři.

Příklady užití čísla 7: 

(Zjevení 1,4) Jan sedmi sborům v Asii.

(Zjevení 1,12) A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů.

(Zjevení 1,16) A ve své pravici měl sedm hvězd.

(Zjevení 4,5) Před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní, to jest sedm 
duchů Božích.

(Zjevení 5,1) A na pravici Sedícího na trůnu jsem spatřil svitek popsaný zevnitř  
i zvenčí, zapečetěný sedmi pečetěmi.

(Zjevení 5,6) A tu jsem spatřil, že uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a 
uprostřed těch starších stál Beránek jako zabitý; měl sedm rohů a sedm očí,  
což jest sedm duchů Božích, vyslaných do celé země.

(Zjevení 8,2) A uviděl jsem sedm andělů, kteří stáli před Bohem; a bylo jim 
dáno sedm polnic.

(Zjevení 10,3) A když vykřikl, promluvilo svými hlasy sedm hromů.

(Zjevení 11,13) V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města 
se zřítila a v zemětřesení bylo zabito sedm tisíc lidí. Ostatní se vyděsili a 
vzdali slávu nebeskému Bohu.

(Zjevení 12,3) A ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý drak, mající  
sedm hlav a deset rohů, a na těch hlavách sedm diadémů.

(Zjevení 15,1) Tu jsem uviděl v nebi jiné veliké a podivuhodné znamení: sedm 
andělů, kteří měli sedm posledních ran, protože jimi je dovršen Boží hněv.

(Zjevení 16,1) Tu jsem uslyšel mocný hlas ze svatyně, který těm sedmi 
andělům říkal: „Jděte a vylejte těch sedm misek Božího hněvu na zem!"

(Zjevení 17,3) A odnesl mne v Duchu do pustiny. Tu jsem uviděl ženu, sedící  
na šelmě šarlatové barvy, plné rouhavých jmen, mající sedm hlav a deset 
rohů.
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(Zjevení 17,9-11) Zde je třeba mysli, která má moudrost: Těch sedm hlav je 
sedm hor, na nichž ta žena sedí. A je sedm králů: 10 pět jich padlo, jeden je,  
další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat jen nakrátko. 11 A šelma, která 
byla a není, je tím osmým; je z těch sedmi a jde do záhuby.

Příklady užití čísla 10:

(Zjevení 2,10) Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás 
dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní.  
Buď věrný až na smrt, a dám ti věnec života.

(Zjevení 5,11) I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a 
těch živých bytostí a těch starších, jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a 
tisíce tisíců.

(Zjevení 12,3) A ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý drak, mající  
sedm hlav a deset rohů, a na těch hlavách sedm diadémů.

(Zjevení 13,1) Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset 
rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách 
jména urážející Boha.

(Zjevení 17,12) Těch deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří  
královskou moc ještě nepřijali, ale pravomoc jako králové mají přijmout na 
jednu hodinu spolu s šelmou.

(Zjevení 17,16) Těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma budou nenávidět  
smilnici a učiní ji zpustlou a nahou, budou jíst její maso a spálí ji v ohni.

Příklady užití čísla 12:

(Zjevení 12,1) A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod 
jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna dvanácti hvězd.

(Zjevení 21,12) Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran 
střežených dvanácti anděly a na branách napsaná jména dvanácti pokolení  
synů Izraele.

(Zjevení 21,14) A hradby města byly postaveny na dvanácti základních 
kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových.

(Zjevení 21,21) A dvanáct bran, dvanáct perel; každá z těch bran byla z 
jedné perly. A náměstí města bylo čisté zlato jako průhledné sklo.

(Zjevení 22,2) Uprostřed náměstí toho města, z obou stran řeky je strom 
života, nesoucí dvanáctero ovoce; každý měsíc vydává své ovoce a listí toho 
stromu slouží k léčení národů.
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7.3. Některé použité literární prvky.

Jan v knize Zjevení velmi rád užívá superlativy, obzvlášť veliký je použito 49x (řecké 
megas se objevuje 82x ve 75 verších)45. Například46: veliké zemětřesení (6,12); veliký 
den jejich hněvu (6,17); veliký zástup (7,9); veliké soužení (7,14); veliká hvězda 
(8,10); veliká řeka Eufrat (9,14); veliké město (11,8); veliká moc (11,17); veliké 
krupobití (11,19); veliké znamení na nebi (12,1); veliký drak (12,9); dvě křídla 
velikého orla (12,14); veliká pravomoc (13,2); veliká znamení (13,13); veliký Babylon 
(14,8); veliký lis Božího hněvu (14,19); veliké a podivuhodné jsou tvé skutky (15,3); 
veliký den Boha Všemohoucího (16,14); veliká smilnice (17,1); velikou pravomoc 
(18,1); veliké bohatství (18,17); veliký zástup (19,1.6); veliký řetěz (20,1); veliký bílý 
trůn (20,11); veliká a vysoká hora (21,10); veliká a vysoká hradba (21,12); náměstí47 

(21,21).

Slovo Beránek (řecké arnion) se objevuje 31x, ale všimněte se, že ve 13,11 je 
použito k popisu šelmy povstávající ze země.

Už bylo zmíněno výše, že autor často používá kontrasty, které napomáhají při 
výkladu. Vyskytují se zde i další literární prvky, jako například:

a. První čtyři pečeti, první čtyři polnice a první čtyři misky Božího hněvu tvoří 
samostatné oddíly. První čtyři jezdci v případě pečetí, polnic i misek se zabývají 
zemí, mořem, řekami a vesmírem. Anděl s věčným evangeliem (14,7) říká „Bojte 
se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, 
který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod“ ještě před soudem sedmi misek.

b. Ve 12,12 je vysloveno běda na zemi a moře, protože ďábel na ně sestoupil – a 
v kapitole 13 vystupují dvě šelmy, jedna z moře a druhé ze země. Dále nad 
zkázou Babylonu truchlí tři skupiny lidí – králové země, obchodníci, kteří cestují 
po zemi a kapitáni moří, kteří obchodují na moři. Mocný anděl se postavil pravou 
nohou na moře, levou na pevninu (10,2).

c. Jeden z andělů u sedmi misek představuje Janovi velikou smilnici (veliký 
Babylon) a nevěstu Beránkovu (Nový Jeruzalém), evidentně aby je postavil do 
kontrastu.

d. Tatáž kadidelnice, která byla použita na předložení modliteb, slouží též ke svržení 
ohně na zemi (8,3-5), což naznačuje, že sedm polnic je odpovědí na modlitby 
svatých.

45 fóné megalé = „velkým hlasem“ angličtina překládá „loud voice“ = hlasitým hlasem, apod. – odtud méně 
výskytů slova „velký“= great v anglických překladech.
46 Překlad odpovídá obratům v ČSP.
47 Zde v řečtině není megas / megalé, ale slovo plateia = nároží, velká ulice.
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Anglická slova použita v překladu NIV, která jsou překladem více slov 
z řeckého originálu48:

Meč (rhomfaia, G4501 (velký obouručný meč  ... Zj 1,16); machaira, G3162 (krátký 
meč ... Zj 6,4))

Koruna (stefanos, G4735 věnec, věnec vítězů (Zj 2,10), koruna (Zj 12,1); diadéma, 
G1238 diadém (Zj 12,3 ... typ koruny používané jako symbol nejvyšší vládnoucí 
autority v dané oblasti, často proto spojovaný s kralováním))

Miluji (agapaó, G25 vydávající se láska (Zj 1,5); fileó, G5368 bratrská láska (Zj 
3,19))

Hněv (orgé, G3709 (Zj 6,16); thymos, G2372 zuřivost (Zj 12,12), rozhorlení (Zj 
14,10), hněv (Zj 15,1; 16,1atd. ... misky Božího hněvu))

Utrpení (pascha, G3958 utrpení, paschó, vytrpět (Zj 2,10); thlipsis, G2347 soužení 
(Zj 1,9); basanismos, G929 trýzeň (Zj 9,5))

Rána, pohroma (thanatos, G2288 smrt (Zj 1,18; 2,10); plégé, G4127, rána (Zj 9,20))

48 Níže jsou uvedeny verze překladu ČSP, pokud se liší od tučného slova (či poznámky ČSP)  k daným slovům + 
první výskyt slova v knize Zjevení..
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8. Historické souvislosti

Hailey podává dobrý výklad historických souvislostí. Caird nabízí tento seznam 
konkrétních událostí:

60 n.l. zemětřesení
62 n.l. porážka římské armády partským vojevůdcem Vologesem
64 n.l. pronásledování křesťanů za Nerona po požáru v Římě
68 n.l. Neronova sebevražda
70 n.l. čtyřletá válka mezi Židy a Římany zakončená rozbořením Jeruzaléma
79 n.l. výbuch sopky Vesuv
92 n.l. vážný hlad při neúrodě obilí
81-96 n.l. vláda Domiciána, který zavedl uctívání císaře
95 n.l. Jan píše knihu Zjevení

Římští vládcové:

48-44 př.n.l. Julius Caesar
31 př.n.l. – 14 n.l. Oktavián (Augustus)
14-37 n.l. Tiberius
37-41 n.l. Kaligula
41-54 n.l. Klaudius
54-68 n.l. Nero
68-69 n.l. Galba + Otto + Vitelius
69-79 n.l. Vespasián
79-81 n.l. Titus
81-96 n.l. Domicián
96-98 n.l. Nerva
98-117 n.l. Traján
117-138 n.l. Aelius Hadrián
138-161 n.l. Antonius Pius
161-180 n.l. Markus Aurelius
180-192 n.l. Komodus
193-211 n.l. Septimus Severus
211-217 n.l. Karakalo
218-222 n.l. Heliogobulus
222-235 n.l. Alexander
235-238 n.l. Maximinus
249-251 n.l. Decius
253-260 n.l. Valerián
253-268 n.l. Galienus
284-305 n.l. Dioklecián
313- Konstantin

První vlna pronásledování, která zasáhla ranou církev, začala umučením Štěpána 
(Skutky 8,1-4). To mělo dvojí dopad – došlo k rozptýlení církve, takže z Jeruzaléma 
se evangelium rozšířilo do Judska a Samaří, čímž byla naplněna první část velkého 
poslání (Skutky 1,8), a též většina Božího lidu odešla z Jeruzaléma, který pak byl 
dobyt Římany v roce 70 n.l. 
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Ke druhé vlně pronásledování došlo mnohem později, během vlády Nerona 54-68 
n.l. po velkém ohni v Římě, za který Nero obvinil křesťany. Tradičně se má za to, že 
jak Pavel, tak Petr byli během tohoto období umučeni. Tím začalo první z deseti 
období pronásledování na křesťanech během Římského impéria do Konstantina 
v roce 313 n.l.

Barclay detailně popisuje dané historické souvislosti. Při poznámkách k datu, kdy 
bylo Zjevení napsáno, uvádí Barclay následující podrobnosti:

V tradičním předávaném znění byl Jan na ostrově Patmos ve vyhnanství za císaře 
Domiciána. Tam měl svá vidění a po smrti Domiciána byl osvobozen a vrátil se zpět 
do Efesu, kde sepsal vidění, jichž se mu dostalo. Viktorinus, který psal ke konci 3. 
století n.l., říká ve svém komentáři ke knize Zjevení: ‘Jan měl tato vidění na ostrově 
Patmos, kde byl odsouzen do dolů císařem Domiciánem. Tam tedy viděl svá zjevení. 
... Když byl poté propuštěn z dolů, zapsal zjevení, která dostal od Boha.’ Jerome 
uvádí ještě více detailů: ‘Ve čtrnáctém roce po Neronově pronásledování byl Jan 
vyhnán na ostrov Patmos a tam napsal Zjevení ... Po smrti Domiciána a po zrušení 
jeho zákonů senátem pro jejich přílišnou krutost se vrátil do Efesu, když se císařem 
stal Nerva.’ Eusebius říká: ‘Apoštol a evangelista Jan pověděl tyto věci církvím, když 
se vrátil z ostrovního vyhnanství po smrti Domiciána.’ Tradice tedy jasně říká, že Jan 
měl svá vidění na ostrově Patmos; jediná věc, která není jistá – a to není příliš 
důležité – je otázka, zda svá vidění zapsal během svého vyhnanství, nebo až poté, 
co se vrátil do Efesu. Na základě uvedených odkazů neděláme chybu, když 
datujeme vznik knihy Zjevení cca do roku 95 n.l.

Druhou důkazovou linií je přímo materiál v knize Zjevení. Nacházíme zde naprosto 
odlišný postoj k Římu a Římské říši. V knize Skutky totiž rada městského magistrátu 
je často nejbezpečnějším místem úkrytu křesťanských misionářů proti nenávisti Židů 
a zuřivému davu. Pavel je hrdý na to, že je římským občanem, a znovu a znovu se 
odvolává na práva, která má jako římský občan. Ve Filipech postaví členy místního 
magistrátu do pozoru, když se přizná ke svému občanství (Skutky 16,36-40). V 
Korintu Gallio zamítne stížnosti proti Pavlovi s nestrannou římskou spravedlností 
(Skutky 18,1-17). V Efesu římské úřady chrání Pavlovo bezpečí proti nepokojnému 
davu (Skutky 19,13-41). V Jeruzalémě Pavla zachrání římský tribun před něčím, co 
se mohlo stát lynčováním (Skutky 21,30-40). Když římský tribun v Jeruzalémě uslyší, 
že někdo usiluje o Pavlův život během cesty do Cézareje, učiní všechny možné 
kroky pro jeho bezpečí (Skutky 23,12-31). Když se Pavel nedočká spravedlnosti v 
Palestině, využije svého občanského práva a odvolává se k císaři (Skutky 25,10-11). 
Když píše svůj list Římanům, napomíná je k poslušnosti vládní moci, protože ta je 
ustavená Bohem a mají se jí bát jen zlí, nikoli čestní (Římanům 13,1-7). Petrova rada 
je tatáž – vládce krále máme poslouchat, protože jejich úkoly jim svěřil Bůh. Je 
povinností křesťana se bát Boha a ctít císaře (1.list Petrův 2,12-17). Ve svém listě 
Tesalonickým Pavel pravděpodobně mluví o římské moci jako o jediné věci, která 
udržuje hrozící chaos světa na uzdě (2.list Tesalonickým 2,7).

V knize Zjevení se však setkáváme jen s planoucí nenávistí vůči Římu. Řím = 
Babylon, matka smilnic, zpitá krví svatých a mučedníků (17,5-6). Jan nemá jiné přání 
než její úplné zničení.

Vysvětlení tohoto změněného postoje leží v široce rozšířeném uctívání císaře 
doprovázeném pronásledováním – to stojí za scénou knihy Zjevení.
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V době napsání knihy Zjevení bylo už uctívání císaře rozšířené po celé římské říši. A 
díky odmítání podřídit se požadavkům tohoto uctívání byli křesťané pronásledováni a 
zabíjeni. Podstatou tohoto kultu bylo, že vládnoucí římský panovník ztělesňoval 
ducha Říma, a proto byl bohem. Jednou za rok se každý obyvatel říše měl ukázat 
před představiteli města, aby zapálil trochu kadidla na počest boha císaře a měl říct: 
“Císař je Pán.” Poté, co tak učinil, každý mohl odejít a uctívat bohy, jaké chtěl, pokud 
toto jeho uctívání nenarušovalo slušnost a dobré mravy – ale musel projít obřadem 
potvrzujícím císařovo božství.

Důvod pro to byl prostý – Řím ovládal velké, nestejnorodé impérium, které se táhlo 
od jednoho konce známého světa na druhý. Byly v něm mnohé jazyky, národnosti a 
tradice. Otázkou bylo, jak stmelit tuto mnohoznačnou masu do jednotného útvaru, 
který si bude vědomý sebe sama. Neexistovala zde žádná taková síla jako společné 
náboženství a žádné národní náboženství také nemělo potenciál stát se 
náboženstvím celé říše. Uctívání císaře tento potenciál mělo. Byl to právě tento 
společný akt a víra, která učinila z impéria jednu říši. Odmítnout tedy spálit kadidlo a 
říci “Císař je Pán” nebyl čin proti jinému náboženství, ale čin politické zpronevěry. 
Proto se Římané s tím, kdo odmítal říci “Císař je Pán”, vypořádali s tou nejvyšší 
krutostí. Ovšem žádný křesťan nemohl poctít titulem “Pán” někoho jiného než Ježíše 
Krista, protože to bylo těžištěm jeho víry.

Musíme mít na mysli, jak k rozvoji kultu císaře došlo a že při psaní knihy Zjevení byl 
tento kult na svém vrcholu.

Ještě jednu věc je nutné říci. Uctívání císaře nebylo lidem vnucováno shora, ale 
povstalo od lidí samotných. Dokonce bychom mohli říci, že toto uctívání vzniklo 
navzdory snahám prvních císařů je zastavit, nebo přinejmenším omezit. Ze všech lidí 
v impériu z tohoto kultu byli vyvázáni pouze Židé.

Uctívání císaře vzniklo jako spontánní výraz vděčnosti Římu. Lidé v provinciích dobře 
věděli, za co Římu mohou být vděční. Nestranná římská spravedlnost nahradila 
vrtošivý a tyranský útisk. Místo nejistoty se objevila jistota a bezpečí. Velké římské 
cesty protkaly svět – a tyto cesty byly chráněny před bandity, moře byla v bezpečí 
před piráty. Pax Romana (Římský mír) byl tou největší věcí, která se kdy stala 
starověkému světu. Jak to vyjádřil Virgil, Řím cítil, že jeho osudem je „chránit upadlé 
a svrhnout pyšné”. V životě se objevil nový řád. E.J.Goodspeed píše: „To byl Římský 
mír – obyvatelé provincie pod římskou správou se ocitli v situaci, kdy mohli 
provozovat svůj obchod, živit rodinu, posílat své dopisy a podnikat cesty bezpečně, 
to vše díky silné ruce Říma”.

Uctívání císaře nezačalo zbožštěním panovníka, ale zbožštěním Říma. Duchu 
impéria byly přikládány božské vlastnosti ve jménu bohyně Rómy. Róma znamenala 
veškerou sílu a dobrou vůli říše. První chrám bohyni Rómě byl vztyčen ve Smyrně už 
v roce 195 př.n.l. A pak už nebylo daleko to, aby velký duch Říma byl v myšlení lidí 
ztělesněn v jednom člověku – císaři. Uctívání panovníka začalo po smrti Julia Cézara 
v roce 29 př.n.l. Císař Augustus udělil provinciím Asie a Bythynie svolení postavit 
chrámy v Efesu a Niceji, ve kterých se společně uctívali bohyně Róma a zbožštěný 
Julius Cézar. V  těchto svatyních byli římští občané povzbuzováni, či dokonce 
napomínáni, aby jim vzdávali čest. Správcům provincií, kteří nebyli římskými občany, 
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udělil Augustus právo postavit chrámy v Asijském Pergamu a Bythynské Nikomédii, 
ve kterých se měla uctívat Róma a on jako císař. 

Nejdříve bylo uctívání císaře, který dosud žil, vyhrazeno jen pro ty, kdo žili v 
provinciích, ale nebyli občany Říma – nikoli pro ty, co měli tuto čestnou výsadu 
občanství. Ovšem situace se nevyhnutelně vyvíjela dále, a stalo se přirozeným 
uctívat spíše boha, kterého mohli lidé spatřit živého, než jen ducha. Lidé postupně 
víc a víc uctívali samotného císaře spíše než bohyni Rómu. Stále bylo třeba zvláštní 
povolení od senátu pro stavbu chrámu žijícímu císaři, ale v polovině prvního století 
bylo toto svolení dáváno stále snadněji. Uctívání císaře se stávalo univerzálním 
náboženstvím římského impéria. Rozvinuly se kněžské pozice tohoto kultu a uctívání 
bylo zorganizováno v kněžištích, jejichž správci se těšili nejvyšší úcty.

Tento kult nikdy neměl v plánu vymazat ostatní náboženství – Řím byl v podstatě 
tolerantní. Každý mohl uctívat císaře, ale i své vlastní bohy. Ale kult císaře se stále 
více stával testem politické věrnosti; jednalo se, jak už bylo řečeno, o uznání vlády 
císaře nad životem a duší člověka. Pojďme ještě jednou sledovat vývoj tohoto kultu 
před napsáním knihy Zjevení a krátce poté:

i. Augustus, který zemřel roku 14 n.l., povolil kult Julia Cézara, svého velkého 
předchůdce. Povolil lidem v provinciích, kteří nebyli římskými občany, uctívat i 
sebe jako císaře, ale nepovolil to římským občanům; a neučinil žádný pokus 
toto uctívání vynucovat.

ii. Tiberius (14-37 n.l.) nebyl schopen zastavit uctívání Cézara. Ovšem 
zakazoval, aby se stavěly chrámy a jmenovali kněží s cílem jeho vlastního 
uctívání; v dopise do Gythonu, Lakonijského města, jednoznačně odmítl pro 
sebe božské pocty. Co se týká uctívání císaře, byl tedy aktivně proti.

iii. Kaligula (37-41 n.l.), další císař, byl epileptik, šílenec a megalomaniak. Trval 
na svých božských poctách. Pokusil se přinutit k uctívání císaře dokonce i 
Židy, kteří vždy byli vyloučeni z těchto nařízení, a kteří jich též měli být 
ušetřeni v budoucnu. Plánoval umístit svůj vlastní obraz do svatyně svatých 
v Jeruzalémě, kterýžto krok by nepochybně vyvolal jednoznačné povstání. 
Naštěstí zemřel ještě dříve, než mohl svůj plán uskutečnit. Ale za jeho vlády 
došlo k tomu, že uctívání císaře se stalo požadavkem říše. 

iv. Po Kaligulovi dosedl na trůn Klaudius (41-54 n.l.), který naprosto obrátil 
Kaligulovu šílenou politiku. Napsal guvernérovi Egypta (v Alexandrii žilo milión 
Židů), že plně schvaluje to, že Židé odmítají nazývat panovníka bohem, a 
zaručuje jim naprostou svobodu pro jejich vlastní kult. Při svém nástupu na 
trůn napsal do Alexandrie: „Odmítám jmenovat velekněze pro svůj kult a 
stavět chrámy, neboť si nepřeji urážet své současníky. Uznávám, že svaté 
chrámy byly ve všech dobách určeny pro nesmrtelné bohy na jejich 
jedinečnou počest“.

v. Nero (54-68 n.l.) nebral božství sebe sama vážně a nedělal nic, co by 
vynucovalo uctívání císaře. Je pravdou, že pronásledoval křesťany – ale to 
nebylo proto, že ho neuctívali, ale protože potřeboval najít obětní beránky 
kvůli velkému požáru Říma.
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vi. Po smrti Nerona byli tři císaři v průběhu osmi měsíců – Galba, Otto a Vitelius, 
a v takovém období změn otázka uctívání císaře nepřišla do popředí.

vii. Následujíc dva panovníci, Vespasián (69-79 n.l.) a Titus (79-81) byli moudrými 
vládci, kteří na kultu císaře netrvali.

viii. Příchod Domiciána (81-96 n.l.) znamenal naprostou změnu. Byl to ďábel, ba 
co víc, též chladnokrevný pronásledovatel. S výjimkou Kaliguly byl prvním 
císařem, který bral uctívání sebe sama vážně a vyžadoval uctívání císaře. 
Rozdíl byl v tom, že Kaligula byl kdysi praštěným ďáblem, ale Domicián byl 
chladnokrevným ďáblem, což bylo mnohem horší. Postavil pomník „božskému 
Titovi, synu božského Vespasiána“. Započal kampaň ostrého pronásledování 
všech, kteří neuctívali starověké bohy – nazýval tyto lidi „ateisty“. Obzvlášť 
výrazně projevoval nenávist vůči Židům a křesťanům. Když přišel do divadla 
se svou císařskou manželkou, davy musely vstát a volat: „Zdráv buď náš Pán 
a jeho Paní!“ Choval se, jako by on sám byl bůh. Informoval všechny 
guvernéry provincií, že veškeré vládní dokumenty a prohlášení musí začínat 
slovy: „Náš Pán a Bůh Domicián přikazuje ...“ Každý, kdo jej oslovil dopisem či 
slovně, musel říci: „Pane a Bože“.

Co měli křesťané dělat? Jakou měli naději? Nebylo mezi nimi mnoho moudrých a 
mocných. Neměli žádný vliv nebo prestiž. Proti nim povstala moc Říma, které nikdy 
neodolal žádný národ. Byli postaveni před volbu: císař nebo Kristus. Na povzbuzení 
lidí této doby byla napsána kniha Zjevení. Jan nezavíral své oči před hroznými 
obrazy; viděl strašné věci, a pak viděl, jak se blíží věci ještě hrůznější; ale kromě 
těchto hrozných věcí viděl i slávu těch, co vzdorovali císaři z lásky ke Kristu. Kniha 
Zjevení k nám přichází z doby snad největších hrdinů v historii křesťanské církve. Je 
pravdou, že Domiciánův nástupce Nerva (96-98 n.l.) zrušil tyto kruté zákony; ale 
škoda už byla napáchána, křesťané byli vyvrženci a kniha Zjevení se stala jasným 
voláním, aby byli věrní až na smrt a získali věnec života.

Hailey mapuje vládu panovníků a období (či vlny) pronásledování od Nerona (54-68) 
až po Diokleciána (284-305) a jeho zastavení Konstantinem I. v roce 313.
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690 stran).
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na více než 100 stranách v NIV Bible Commentary, Vol. 2: New Testament, K L 
Barker & J R Kohlenberger III (editors), Zondervan, 1994. 

22. John P Newport, The Lion and the Lamb, 1986, Broadman Press. Hezký 
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historizující, budoucnostní a idealistický výklad. Většina knihy je ve čtyřsloupcovém 
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236 stran. 1989. V některých částech poněkud liberální52 výklad.
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51 Tedy = Stará smlouva.
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20. Pravděpodobně nahradí Mounceho jako standardní evangelikální komentář pro 
studenty.  

Doporučení k literatuře:
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druhá volba Johnson [21] nebo Chilton [24] (minulostní přístup). 
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53 David Aune, Revelation (komentářová řada Word Biblical Commentary), tři svazky (1997,1998,1998). Je 
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Zjevení. Diskutuje vytržení a milénium. Užitečná diskuse o miléniu.
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54 Součástí dispenzacionalismu je budoucnostní výklad knihy Zjevení. Klasický dispenzacionalismus, stručně 
představen na adrese http://www.hcjb.cz/Knihy/eKnihy/4potomstva/html/, dodatek B, rozděluje historii lidstva 
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str.27 (Vývoj evangelikálního milenialismu), říká vzhledem k miléniu, že poslední období neboli dispenzace 
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10. Prolog (1,1-3)

(Zj 1,1-3) Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby svým otrokům ukázal,  
co se má brzy stát. On to prostřednictvím svého anděla naznačil svému otroku 
Janovi. 2 Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co uviděl. 
3 Blahoslavený, kdo předčítá, i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a 
zachovávají, co je v něm zapsáno, neboť ten čas je blízko.

1,1 Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy  
stát. On to prostřednictvím svého anděla naznačil svému otroku Janovi. - Zjevení 
Ježíše Krista  55  , zjevení = apokalypsis (v řečtině), tj. odkrytí věcí přicházejících od 
Ježíše Krista. Apokalypsa je též známá jako typ literatury, například kniha Daniel. 
Přichází od Ježíše Krista a odkrývá Boží plán se světem, obzvlášť s Hospodinovými 
služebníky = s církví. Ukazuje nám, co se děje za scénou, v nebi. Lze též číst ve 
smyslu „zjevení osoby Ježíše Krista“, ale v celém kontextu úvodu knihy dal Bůh toto 
zjevení Ježíši, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzy stát, tj. první způsob 
výkladu („zjevení přicházející od Ježíše Krista“) je pravděpodobnější, viz Zj 22,16, i 
když kniha Zjevení nám samozřejmě ukazuje Ježíše jako Krále králů a Pána Pánů, 
Alfu a Omegu, Beránka, který byl zabitý, a ještě řadu dalších popisů jeho osoby. 
Dává nám podrobný popis vzkříšeného Krista v jeho nebeské slávě, zatímco 
evangelia popisují Ježíše v jeho pozemské pokoře. Bez knihy Zjevení bychom měli 
slabý pohled na oslaveného Krista. Slovo apokalypsis (odhalení) je též použito 
v souvislosti s druhým příchodem Krista, ukazuje tedy na odnětí toho, co brání 
našemu plnému vidění Krista, 1 Kor 1,7; 2 Tes 1,7; 1 Pt 1,7.13; 4,13. Pavel přijal 
evangelium tak, že mu jej odhalil Kristus (Gal 1,12). Kniha Zjevení nám ukazuje, jaký 
je Kristus teď ve své nebeské slávě. Až přijde, každé oko spatří jeho nebeskou slávu 
a moc. Je zde posloupnost poslů: Bůh předává Ježíši, Ježíš andělovi, anděl Janovi. 
Otec ukazuje Synu vše, co dělá (Jan 5,20) a Syn naopak ukazuje tyto skutky Židům 
(Jan 10,32). V Danielovi je to anděl, kdo mu předává zjevení. Ve Zj 22,16 říká Ježíš 
Kristus: „Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích“. 

1,1a - které mu dal Bůh, aby svým otrokům ukázal – Tato kniha má nejplnější a 
nejpřímější potvrzení Boha jako autora ze všech knih v Bibli, proto je otázka, zda ji 
zapsal apoštol Jan, nedůležitá. Autorem je Bůh, Bůh ji předal Ježíši, stejně jako 
předává Ježíši svitek později v Zj 5,7. Je napsána jeho služebníkům, tj. křesťanům. 
Řecké slovo „otrok“ znamená též „služebník“, překlad NASB56 používá slovo 
„nevolník“. Jedná se o běžné označení křesťanů v knize Zjevení, viz Zj 1,6; 2,20; 
6,11; 7,3.15 – „otrok57, služebník“ či „sloužit“ je použito devatenáctkrát. Kniha je 
napsána Hospodinovým služebníkům, tj. jeho svatým, aby nám ukázala, co se má 
brzy stát, takže nás nepřekvapí události ve světě ani pronásledování, ve kterém se 
bude zdát, že nepřítel vítězí. Zj 22,16 říká: „Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby 
vám ve sborech tyto věci dosvědčil“ A poslední verš knihy Zjevení řekne: „Milost 

55Oproti originálu jsou v textu celého komentáře podtrženy citace či blízké parafráze verše, který je právě 
vykládán – cílem je napomoci v orientaci, které myšlenky jsou přímo obsaženy v daném verši; jedná se též o 
určitou kontrolu překladu.
56 NASB = New American Standard Bible – jedná se o anglický překlad.
57 Označení „otrok“ volí překlad ČSP kvůli konkordantnosti (= snaze překládat stejné řecké slovo stejně na 
různých místech). To neznamená, že Bůh si těchto lidí neváží, naopak podstata křesťanského života je 
dobrovolné sebevydání Bohu a Pánu Ježíši. Též Jan 15,14: Ježíš Kristus nazval ty, kdo jej následují, přáteli.
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Pána Ježíše Krista se všemi svatými. Amen.“ Další výrazy užité pro Boží lid jsou 
„bratři“ a „svatí“. Ti, kdo slouží Bohu na zemi, mu budou též sloužit v nebi (Zj 1,6; 
5,10; 7,15; 22,3).

1,1b - co se má brzy stát; - obsah tohoto proroctví se má stát brzy, srov. podobná 
tvrzení ve Zj 1,3.19; 22,6.10 (srov. Dan 2,28-29). Beale (str. 182) vhodně 
poznamenává, že „zaměření na ‘náhlost’ či ‘blízkost’ ve verších 1-3 se primárně týká 
slavnostního uvedení prorockého slova a jeho částí, které probíhají právě teď, nikoli 
na blízkost završení celého proroctví, i když završení celého proroctví z jeho 
aktuálnosti vyplývá“. Bylo by chybou si myslet, že toto proroctví se týká jen několika 
let na úplném konci historie. Vyslovené proroctví je aktuální pro adresáta, tj. pro 
sedm sborů. Měli bychom rozlišit mezi uvedením obsahu proroctví (o němž se mluví 
zde a ve Zj 1,3.19; 22,6.10), které se má brzo stát, a završením, tj. druhým 
příchodem Ježíše Krista (viz Zj 3,11; 22,7.12.20, kde se fráze „čas je blízko“ 
nevyskytuje). Existují též další místa, kde Ježíš přichází se soudem na tři ze sedmi 
sborů, viz Zj 2,5.16; 3,3 (a též Zj 2,25; 3,11, kde soud není zmíněn) – tento soud 
nutně neznamená Kristův druhý příchod.

Co se má brzy stát, je „přicházející krize“ (Caird) či „věci, které se musí brzy 
stát“ (Mounce a Walvoord). Lenski při poznámkách ohledně řeckého slova „brzy“ a 
kapitole 22,7.12.20 říká, že to neznamená „náhle“, ale „zakrátko“, „brzy“ – „ten čas je 
blízko“ (verš 3). „Brzy“ v biblickém smyslu může znamenat dlouhý čas, např. „Přijdu 
brzy“, ale všimněte si, že verš 3 uvádí požehnání pro ty, kdo zachovávají slova knihy 
Zjevení, „protože ten čas je blízko“ – tedy události, které kniha popisuje, se mají 
zakrátko odehrát. Věta „přijdu brzy“ zahrnuje celé období hlásání evangelia, stejně 
jako kniha Zjevení. Obrat „se má brzy stát“ je zopakován ve Zj 22,6 a podobná slova 
jsou i ve Zj 1,19, viz též Zj 4,1. Zjevení 4,1 naznačuje, že to, co se má brzo stát, je 
nahlíženo z perspektivy nebe – události na zemi jsou zobrazeny z pohledu nebe, což 
dává dobrou představu o podstatě knihy Zjevení. Ve Zj 22,10 je Janovi řečeno, aby 
nezapečeťoval slova tohoto proroctví, protože ten čas je blízko. Danielovi je řečeno, 
aby slova svitku zapečetil až do doby konce, Dan 12,4.9. Rád bych tedy vykládal 
knihu Zjevení jako aktuální pro všechny generace od doby sedmi sborů do okamžiku, 
kdy Ježíš Kristus přijde znovu. Nacházíme zde ozvěnu Daniele 2,28, kde Bůh, který 
odhaluje tajemství, ukazuje Nebúkadnezarovi, co se stane ve dnech, které přijdou 
(Caird). Z Janova evangelia 21,22 víme, že učedník Jan očekával, že bude naživu, 
až se Ježíš Kristus vrátí58.

Johnson si všímá, že v eschatologické a apokalyptické literatuře je budoucnost vždy 
vnímána jako bezprostředně přicházející, bez nutnosti uplynulého času (srov. Lukáš 
18,8). Jinými slovy, „brzy“ nebrání ani čekání, ani událostem, které nastanou 
v mezidobí, jak kniha Zjevení sama navrhuje. V kapitole 6 slyšíme nářek umučených 
svatých: „Jak dlouho ještě, Panovníku, svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat za 
naši krev ty, kdo bydlí na zemi?“ Je jim řečeno, aby ještě krátký čas počkali (Zj 
6,10-11). Proto „brzy“ znamená „okamžitě“, ale eschatologickýma očima. Církev 
v každé době žila v očekávání završení všech věcí ve své generaci. Blízkost 
znamená událost, která se může stát kdykoli, každým dnem.

1,1c - On to prostřednictvím svého anděla naznačil svému otroku Janovi – To je 
způsob, kterým dal ty věci na vědomí Janovi: anděl = posel. Slovo „naznačil“ 
58 To není tak jisté – z formulace konce Janova evangelia je vidět, že si Jan dává záležet, aby vysvětlil, že to, co 
je tam napsáno, neznamená, že mu Bůh sdělil, že bude Jan při návratu Ježíše naživu.
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znamená v řečtině (esémanen) „řekl to znameními“, tj. zpráva přichází k     Janovi   ve 
formě znamení (např. Zj 12,1.3; 15,1). Tato zmínka o (jeho či mém) andělovi se 
opakuje ve Zj 22,6.16. Jan je prorok (Zj 22,9-10) a Bůh mu odhaluje svůj plán a 
poznání toho, co se brzy stane (Amos 3,7), Jan si to nemá nechat pro sebe (Zj 
22,10). Kapitola 10, ve které mocný anděl dává Janovi sníst malý svitek, může být 
vyložena jako příklad situace, kdy anděl dává Janovi toto proroctví, protože je mu 
řečeno, že musí prorokovat ještě jednou o mnoha národech, jazycích a králích (Zj 
10,11). Můžeme si též všimnout, že anděl má podobu Krista, protože je to Kristův 
anděl (Zjevení 22,16 říká „můj anděl“) – srovnejte jeho vzhled v Zj 10,1 s popisem 
Krista v Zj 1,13-16. Ve Zj 17,1 ukazuje anděl Janovi trest velké smilnice a ve Zj 21,9 
mu anděl ukazuje nevěstu Beránkovu. Na rozdíl od Daniele 12,4.9 není svitek 
zapečetěný, ale otevřený, bez pečeti (Zjevení 5,1— 6,1).

Boring říká, že „Janův ‘prolog‘, který je ve skutečnosti shrnutím celé knihy, 
nacházíme ve verších 1-3. Tento prolog je podobný úvodům starosmluvních 
prorockých knih, a tak v mysli čtenáře-posluchače ztotožňuje Janův spis 
s prorockými knihami Písma, jejichž předčítání byli navyklí poslouchat při chválách 
(srov. Iz 1,1; Jer 1,1; Ezech 1,2-3; Oz 1,1; Joel 1,1; Amos 1,1; Abd 1,1; Mich 1,1; 
Nahum 1,1; Abakuk 1,1; Sof 1,1; Ag 1,1; Zach 1,1; Mal 1,1).‘

1,2 Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co uviděl. - Jan nyní 
sám dosvědčuje pravost knihy. To, co viděl, bylo Boží slovo a svědectví předané od 
Ježíše (viz tento verš a ještě Zj 22,16), neboli svědectví o tom, kým je Ježíš Kristus – 
Králem králů a Pánem pánů. To je též důvod, proč je Jan na ostrově Patmos, verš 9 
– pro slovo Boží a svědectví Ježíše Krista. Navazujeme na verš 1, kde bylo řečeno, 
že Zjevení přichází od Boha, a nyní se dovídáme, že se jedná o slovo Boží a 
svědectví Ježíše Krista – není to produkt lidské mysli, ale ze všech knih Bible si činí 
největší nárok na to, že je slovem Boha. Neměli bychom tedy knihu Zjevení odkládat 
jen proto, že je obtížné jí porozumět. Obsahuje důležité poselství pro svaté. Volá 
nás, abychom byli věrní až na smrt (Zj 2,10; 12,11), a tak se dovolává té největší 
autority, která potvrzuje její pravost. Mučedníci59 z veršů Zj 6,9 a Zj 20,4 byli zabiti 
pro svou poslušnost Božímu slovu a pro svědectví Ježíšovo, které potvrzovali. Jan 
uviděl slovo Boží, a to nám poskytuje klíč k porozumění knihy Zjevení – viděl „Boží 
slovo“, které má být pochopeno ve světle celého Božího slova. Kniha Zjevení je 
poslední knihou v Bibli, jak svým zařazením na konec textu, tak časově. K její 
interpretaci potřebujeme samotnou knihu Zjevení, ale i všechny předcházející části 
Bible. V Janově evangeliu 21,24 učedník Jan, autor evangelia, dosvědčuje, že jeho 
svědectví je pravé, viz též J 19,35, 3.list Janův 1,12; srov. Zj 22,8. Ve Zj 22,16 Ježíš 
sám prohlašuje, že předal Janovi toto svědectví a ve Zj 22,20 dosvědčuje tyto věci, tj. 
svědčí o jejich pravdivosti. Ve Zj 19,9 říká anděl Janovi: „Toto jsou pravá Boží slova“, 
a ve Zj 22,6 zase: „Tato slova jsou věrná a pravá; Pán Bůh duchů proroků poslal 
svého anděla, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát“. Cílem zde je znovu a 
znovu potvrdit, že tyto věci jsou pravdivé, protože Hospodinovi služebníci mají být 
připraveni zemřít pro svou víru – proto je pravdivost těchto slov nanejvýš důležitá. 
Pokud nebude vytvořeno nové nebe, nová země ani ohnivé jezero, tak proč se 
obtěžovat s umíráním pro svou víru.

59 Slovo martys, martyros prochází v prvním století změnou významu – martys původně znamenalo 
„svědek“ (svědectví = martyria, dosvědčuji = martyró), ale poté, co právě během 1. a 2. stol. n.l. byli křesťanští 
svědkové zabíjeni, význam slova martys se změnil na „mučedník“. Též v dnešní angličtině martyr = mučedník.
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1,3 Blahoslavený, kdo předčítá, i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co 
je v něm zapsáno, neboť ten čas je blízko. – toto je první ze sedmi požehnání v knize 
Zjevení. Slovem „předčítá“ je míněno hlasité čtení, což byla běžná praxe v prvotní 
církvi (Koloským 4,16; 1.Tes 5,27). Walvoord poukazuje na to, že ten, kdo „čte“, je 
jeden, zatímco těch, co slyší a zachovávají ta slova, je hodně – celá církev. „Tímto 
proroctvím“ je myšlena celá kniha Zjevení, nejen její část (viz též Zj 22,7.18) – to nás 
chrání proti myšlence, že pokud se o církvi nemluví od čtvrté do dvacáté kapitoly, už 
tyto kapitoly nemusíme zachovávat. Požehnání (blahoslavený) naznačuje, že protože 
„čas je blízko“, to, co je v knize Zjevení napsáno, je užitečné pro všechny generace 
církve, nejen pro tu první, které byla kniha poslána. To znamená, že její obsah se 
nemůže týkat jen Janovy generace nebo generace Kristova návratu, ale týká se 
všech generací Božího lidu. To je potvrzeno též historií církve – věřící všech 
generací byli pronásledováni.

1,3a Blahoslavený, kdo předčítá slova tohoto proroctví – tato kniha je proroctvím, což 
je zopakováno v dalším požehnání (blahoslavený, blahoslavenství) ve verši Zj 22,7, 
kde Ježíš Kristus říká: „Blahoslavený, kdo zachovává slova proroctví tohoto svitku60“. 
Proroctví nám říká, co se bude dít v budoucnu, ale též obsahuje morální zprávu pro 
přítomnost, jak naznačuje právě uvedené požehnání (Zj 22,7). Chilton uvádí, že 
proroctví je primárně etickou zprávou pro dnešek než pohledem do budoucnosti. 
Mnoho kazatelů toto přehlíží, protože jsme fascinováni budoucností, ale ne zbožným 
životem. Viz zaslíbení „tomu, kdo vítězí“ v dopisech sedmi sborům.

Pro ty, kdo neoprávněně překrucují slova tohoto proroctví, z toho plynou neblahé 
důsledky (Zj 22,18-19). Ve Zj 19,10 se dovídáme, že ten, kdo má „svědectví 
Ježíšovo“, má „ducha proroctví“. Ve Zj 22,6 se píše, že „Pán Bůh duchů proroků 
poslal svého anděla, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát“. Ve Zj 22,10 říká 
anděl Janovi „Nezapečeť slova proroctví tohoto svitku, neboť ten čas je blízko“.

Proroci i prorokování též hrají roli v knize Zjevení. Ve Zj 10,11 poté, co Jan snědl 
knihu (svitek), je vyzván: „Musíš znovu přinést proroctví mnohým lidem, národům, 
jazykům i králům“. Dva svědkové jsou proroci, kteří prorokují po dobu 1260 dní, mají 
moc uzavřít nebesa, aby nepršelo během celého období, po které prorokují. 
Obyvatelé země se budou škodolibě radovat a oslavovat, protože tito proroci je 
mučili (Zj 11,3.6.11). Jan se též jasně považuje za proroka (Zj 22,9). Proroci jsou 
odlišení od svatých ve Zj 11,18; 16,6; 18,20.24. V Efeským 4,11 se pravděpodobně 
mluví o službě proroka, protože apoštolové jsou zahrnuti ve Zj 18,20. Církev je 
budována na základech apoštolů a proroků s Ježíšem Kristem jako hlavním rohovým 
základovým kamenem (Ef 2,20). Ale je též možné, že Pavel má na mysli 
pronásledování starosmluvních proroků a on sám je pronásledován pro svou víru. Na 
několika místech je slovo „prorok“ spojováno s pronásledováním a mučením (Zj 16,6; 
18,20.24).

1,3b - i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co je v něm zapsáno – 
nemáme tuto knihu jen slyšet, ale též zachovávat, co je v ní zapsáno. Jen pak se 
bude její požehnání týkat i nás. Ve Zj 22,7 se mluví o požehnání pro ty, kdo 
zachovávají slova tohoto proroctví. Pročistí vás a přinese požehnání v době 
pronásledování. Uchrání vás od svázaností světa a kompromisů se světem. Pomůže 
vám vytrvat v těžkých obdobích, jako je hlad, ekonomické těžkosti, války, přírodní 
katastrofy, uvěznění i umírání. Bůh má moc nad těmito událostmi. Ti, kdo vítězí, 
60 Anglický překlad „keeps“ i řecký originál „téró“ = „dodržuji“ naznačuje aktivní význam v současnosti.
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budou jíst ze stromu života v Božím ráji (Zj 2,7). Dá vám odvahu ve velkém soužení, 
budete těmi, kdo vítězí, a tak se budete moci přidat k celému Božímu lidu, který bude 
chválit Beránka na svatební hostině Beránkově (Zj 19,9).

1,3c – neboť ten čas je blízko – čas je blízko na to, aby se slova tohoto proroctví 
naplnila, nebo minimálně byla uvedena v platnost (Beale). To nám nabízí další klíč 
k interpretaci knihy Zjevení: V Bibli je Pánův příchod vždy blízko, viz např. Jakub 5,8: 
„Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil“ nebo 
1.list Petrův 4,7: „Konec všeho se přiblížil“ (též Fp 4,5; Hebrejům 10,37). Pro každou 
generaci křesťanů je Pánův příchod vždy blízko, a proto zde mluví ke každé 
generaci. Poslední dny trvají ode dne Letnic až do druhého příchodu Ježíše Krista 
(Skutky 2,17; Hebrejům 1,2). Nemluví se pouze o věcech, které se odehrají 
v poslední generaci někdy v budoucnu, ale o posledních věcech, které se začaly dít 
v době Kristova nanebevstoupení a budou trvat do jeho návratu. Viz též Zj 1,1 (aby 
svým otrokům ukázal, co se má brzy stát); Zj 1,19 (Napiš tedy ty věci, které jsi uviděl,  
a ty, které jsou, a ty, které se mají stát po nich); Zj 22,6 (Pán Bůh ... poslal svého 
anděla, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát); Zj 22,10 (Nezapečeť slova 
proroctví tohoto svitku, neboť ten čas je blízko). Toto je Hospodinův poslední dopis 
církvi a bude oporou pronásledované církvi po všechny nadcházející generace – 
v Janově generaci, v generaci Kristova druhého příchodu i ve všech generacích mezi 
nimi. Jan zdůrazňuje, že bychom měli zachovávat slova poselství této knihy nyní a 
nečekat na budoucnost. Stejně se máme připravit na druhý příchod Pána Ježíše 
nyní, protože může přijít kdykoliv – Bible jasně říká, že přijde tehdy, když ho 
nebudeme čekat (Matouš 24,44).

11. Pozdrav (1,4-8)

(Zj 1,4-8) Jan sedmi sborům v Asii: Milost vám a pokoj od Toho, který jest a 
který byl a který přichází, i od sedmi duchů, kteří jsou před jeho trůnem, 5 a od 
Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, prvorozený mrtvých a vládce králů země.  

Tomu, jenž nás miluje a svou krví nás rozvázal z našich hříchů 6 a učinil nás 
královstvím, kněžími svému Bohu a Otci -- jemu sláva i moc na věky věků. 
Amen.
 
7 ‚Hle, přichází s oblaky‘ a ‚uzří jej každé oko, i ti, kteří jej probodli‘, a ‚budou 
se pro něho bít v prsa všechny kmeny země‘. Ano, amen. 

8 Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, praví Pán Bůh, Ten, který jest a 
který byl a který přichází, ten Všemohoucí.

1,4a Jan sedmi sborům v Asii: – toto je Janův úvod; zná jej všech sedm sborů, a 
proto o sobě mluví prostě jako o Janovi. V Malé Asii, tj., dnešním Turecku, bylo více 
než sedm sborů – těchto uvedených sedm představuje celou církev. Číslo 7 se 
v knize Zjevení objevuje asi padesátkrát a naznačuje Hospodinovu plnost, protože 
Bůh dokončil dílo stvoření v šesti dnech a sedmého dne odpočinul, viz Genesis 2,2 
(též Wilcock, str. 62 a 156). Tento dopis pravděpodobně koloval po sborech podobně 
jako některé Pavlovy dopisy (Koloským 4,16). 
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1,4b Milost vám a pokoj – to je vhodný pozdrav pro svaté zachráněné milostí, kteří 
tak mají pokoj s Bohem. Je součástí úvodu sedmnácti novosmluvních knih, a sice 
všech Pavlových dopisů (např. Římanům 1,7), obou Petrových dopisů (1 Pt 1,2; 2 Pt 
1,2) a 2.listu Janova. „Pokoj“ shrnuje všechna požehnání Božího království; „milost“ 
popisuje jejich původ (Ramsey). Všechna požehnání, která přicházejí z nebe 
k bezmocnému člověku, který se plahočí pod hrozným břemenem neodpuštěného 
hříchu, ve strachu před přicházejícím hněvem a v bídném stavu protichůdných tužeb, 
z nichž se mnohé nesplní, a v dalších pozemských trápeních, jsou silně a dojemně 
vyjádřena tím jediným slovem „pokoj“ – ten pokoj, který pochází od Boha a nese nám 
smíření s ním. Už tato slova samotná k vám přicházejí plná bohaté milosti nebe, aby 
potěšila a zachránila vaši duši, protože naznačují, že Bůh vás považuje za ty, co jsou 
svou podstatou jeho nepřáteli, a vidí vás pod trestem svého zákona, a tak záchrany 
z tohoto bídného a hříšného stavu nemůže být dosaženo žádnými skutky či 
zásluhami ze strany vaší nebo jakéhokoli jiného stvoření – jedná se o jeho dokonale 
milostivý dar (Ramsey).

1,4c od toho, který jest a který byl a který přichází, – Následuje pozdravení od celé 
Trojice, nejprve od věčného Boha, který existuje nyní, ale též byl od věčné minulosti 
a bude i ve věčné budoucnosti (viz též Zj 1,8; 4,8; 11,17). Toto pozdravení pokračuje 
ve verších 4-5 i pozdravením od Syna i Ducha svatého, viz níže. Část 1,4c je 
podobná Hospodinovu jménu oznámenému Mojžíšovi – „JSEM, KTERÝ JSEM“ či 
„JÁ JSEM“ (Exodus 3,14). Jeho přebývání je věčné (Izajáš 57,15). Toto označení se 
může týkat pouze Boha. 

1,4d i od sedmi duchů, kteří jsou před jeho trůnem, – Sedm znamená úplnost; jiný 
překlad by mohl být „sedmerý duch“. Izajáš uvádí sedm (nebo spíše šest61) způsobů, 
jak jedná Duch v životě Krista (Izajáš 11,2-4). Viz též Jan 14,16-27: Duch utěšuje 
(16), je Duchem Pravdy (17), žije v nás (17), zjevuje Ježíše (21), projevuje Syna i 
Otce (23), vyučuje nás (26), dává nám pokoj (27), viz POSB62. Sedm duchů je opět 
zmíněno v dopise do Sard (3,1), dále ve Zj 4,5 jako sedm lamp hořících před Božím 
trůnem a ve Zj 5,6 jako sedm očí Beránka, což je sedmero Duchů Božích vyslaných 
do celého světa. Jan není v rozporu s tradičním učením o jednom Duchu – detailní 
vysvětlení viz verš Zj 4,5.

1,5a a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, – Ježíš je posledním zmíněným 
členem Trojice, s trojím vyjádřením ohledně své totožnosti a role: „věrný svědek, 
prvorozený z mrtvých a vládce králů země“ (Johnson). Ježíš nám ve své pozemské 
službě říká a ukazuje, jaký je Bůh. Ježíš je klíčovým63 věrným svědkem (Jan 8,13), 
stejně jako Antipas byl jedním z věrných svědků (Zj 2,13) – Antipas byl věrný až do 
smrti, podobně jako Ježíš byl věrný až do smrti na kříži. Ježíš Kristus píše do 
Laodiceje jako „svědek věrný a pravý“ (Zj 3,14), viz též jezdec na bílém koni (Zjevení 
19,11), jehož jméno je Věrný a Pravý. „Svědek“ pochází z řeckého martys a stejné 
slovo je užito o svědku Antipovi (Zj 2,13), o pravém svědku Ježíši (Zj 3,14), o dvou 
svědcích (Zj 11,3) a o krvi Ježíšových svědků (Zj 17,6) – společným jmenovatelem je 
to, že oni všichni zpečetili své svědectví svou krví.

61 Jiří Hurta (série kázání na knihu Zjevení – cb.cz – audio mp3 – archív – kázání) upozorňuje na to, že označení 
ducha je sedmero, když počítáme i označení „Hospodinův“.
62 POSB = Preacher’s outline and sermon Bible = kazatelova Bible pro přehled a kázání (materiál v angličtině).
63 Vyjádřeno určitým členem v Janovi 8,13: ten věrný svědek.
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1,5b prvorozený z mrtvých – „prvorozený z     mrtvých  “ je jedním z mnoha jmen Ježíše 
Krista. On je tím prvním, kdo vstal ze stavu mrtvých, viz Koloským 1,18. Při sčítání 
lidu Izraele ve Zjevení 7,5 vidíme na místě prvního rodu, kterým obvykle bývá 
prvorozený, rod Judův, protože z Judova rodu pochází Ježíš Kristus. Toto označení 
Ježíše jako prvorozeného nás též ujišťuje, že až se on vrátí, také vstaneme ze stavu 
mrtvých, protože On je prvorozený mezi mnoha bratřími (Římanům 8,29; 1 Kor 
15,20-23). To je důležitý závěr, protože kniha Zjevení jasně říká, že hodně křesťanů 
musí být věrných až do smrti (Zj 2,10; 6,9; 11,7; 13,7-10; 13,15; 17,6; 20,4). Protože 
Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých, my též vstaneme z mrtvých.

1,5c a vládce králů země. – Jedním z cílů knihy Zjevení je ukázat, že navzdory tomu, 
že opak se zdá být pravdou, Ježíš Kristus je i teď vládcem králů země. Toto je též 
jméno či titul daný Bohu Otci (1.list Timoteovi 6,15: Král králů a Pán pánů). V knize 
Zjevení je řada zmínek o pozemských králích, je to též běžný výraz v Bibli, např. 
Matouš 17,25. Králové země se ukrývají před Beránkem (Zj 6,15), vedou válku proti 
Beránkovi (Zj 19,19) a prohrají ji (Zj 19,21). Zjevení odkrývá, že Ježíš Kristus je 
vládcem i nad nejvýše postavenými lidmi, stejně jako nad nejmenšími z lidí, viz Zj 
6,15. Králové světa přinesou svou slávu Beránkovi do Hospodinova města (Zjevení 
21,24). Ježíš je Král králů a Pán pánů (Zj 17,4; 19,16) a v knize Zjevení demonstruje 
svou moc tím, že přemůže ty, kdo proti němu bojují. Ladd zdůrazňuje, že Jan si byl 
dobře vědom trendu své doby zbožšťovat a uctívat římského panovníka. Římský 
senát vyhlásil Julia Césara, Augusta, Klaudia, Vespasiána a Tita po jejich smrti za 
bohy, a poslední tři zmiňovaní na svých mincích užívali označení DIVUS (božský). 
Císař Domicián, vládce Říma v době, kdy Jan psal, požadoval, aby ho oslovovali 
Dominus et Deus (Pán a Bůh). Jedním z cílů knihy Zjevení je ukázat, že navzdory 
zdání je Ježíš Kristus pravým vládcem králů země – Král králů a Pán pánů. Křesťané 
mají vírou přijmout, že mezi svým prvním a druhým příchodem je Kristus vládcem 
králů země, protože historie bude často působit opačným dojmem. Zjevení nám však 
odkrývá duchovní realitu, která přesahuje věci běžně viditelné. Například šelma 
představující politickou moc svou sílu bere od Satana, ale při svém druhém příchodu 
bude Kristus mocně vyhlášen za Krále králů a porazí jak šelmu, tak Satana.

1,5d Tomu, jenž nás miluje a svou krví nás rozvázal z našich hříchů – Následuje trojí 
popis Kristova díla záchrany. Za prvé, vyznání našemu vykupiteli, který nás miluje 
(agapaó) a prokázal to svou smrtí na kříži, která vymazala naše hříchy. To je definice 
křesťana – křesťan je ten, koho Kristus miluje a vysvobodil ho z     jeho hříchů  . Kniha 
Zjevení je napsána těm, kdo jsou zachráněni před božím hněvem skrze Kristovu 
smrt, a sice smrt na kříži. Jen ona stačila na to, aby nás očistila a vysvobodila 
z našich hříchů a učinila nás přijatelnými pro Boha. Za všech okolností křesťané 
slavně vítězí skrze toho, který se je zamiloval. Jen ti, kdo uznávají slovo Boží a 
svědectví Ježíšovo, budou moci mít užitek z knihy Zjevení a jen jim může dávat 
smysl. Jak je vidět z misek Božího hněvu v knize Zjevení, Ježíš je jediný, kdo nás má 
moc zachránit  před Božím hněvem, a na konci i před ohnivým jezerem (1 Tes 1,10). 
Kniha, která hodně mluví o soudu, nám hned zkraje připomíná evangelium – že 
skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista Bůh smířil svět se sebou a nepočítal lidem jejich 
provinění (2 Kor 5,14-21). Krev Ježíše Krista, která nás očišťuje od hříchu, je 
tématem Janova 1. listu (1 J 1,7), stejně jako i Boží láska (1 J 4,7-11).

1,6 a učinil nás královstvím, kněžími svému Bohu a Otci -- jemu sláva i moc na věky 
věků. Amen. – Kromě toho, že nás miluje a že za nás zemřel, nás též učinil 
královstvím a kněžími. To je podobné Zj 5,10: „a učinil jsi je králi a kněžími našemu 
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Bohu; a budou kralovat na zemi“; viz též tisíciletá vláda ve 20,6 a věčná vláda 
svatých ve Zj 22,5. Je to Ježíš, kdo nás učinil královstvím a kněžími. Ladd si všímá, 
že církev je nazvána královstvím nikoli jen proto, že se jedná o lid, který má svého 
krále, ale protože se podílejí na mesiášském kralování Krista (viz též Zj 5,10 a Mt 
5,2-5; 19,28; Lk 22,30). Vláda Krista probíhá nyní; Kristus je vládcem králů země 
nyní (Zj 1,5; 3,14; 17,14; 19,16). Satan byl na kříži poražen a ztratil svou pozici 
v nebi, a tedy „Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho 
Krista“ (Zj 12,10). Primárními odkazy na království a kněze jsou Ex 19,5-6 ve SS a 
1.list Petrův 2,9 v NS – Petr nazývá církev „rodem vyvoleným, královským 
kněžstvem, národem svatým, lidem určeným k Božímu vlastnictví“. Osborne 
upozorňuje: „To je součástí novosmluvní tradice, která viděla v církvi pravý Izrael“.

V Ex 19,5-6 je Izraeli slíbeno, že když budou poslušni Boha, pak budou jeho 
zvláštním vlastnictvím ze všech národů na zemi a budou pro něj královstvím kněží a 
svatým národem. Nejprve se kmen Leviho stal kněžským, ale při smrti Ježíše byla 
chrámová opona roztržena vedví, protože od té doby jsou všichni svatí kněžími, 
nejen Levité. 1.list Petrův 2,9 zdůrazňuje, že svatí jsou vyvoleným lidem, který náleží 
Bohu, královským kněžstvem a svatým národem, který bude vyhlašovat slávu Boha, 
jenž je povolal ze tmy (z království Satana, viz Sk 26,18) do svého podivuhodného 
světla. Ve SS byl kněz prostředníkem mezi Bohem a lidmi, který obětoval oběti a 
kadidlo za ně a za jejich hříchy. V NS znamená kněžství věřících ohlašovat světu 
dobrou zprávu evangelia, že Ježíš zemřel za jejich hříchy, a modlit se za ně.

Další zmínky o službě Bohu se nacházejí ve Zj 7,15; 22,3. Svatí se nacházejí 
v království, jehož králem je Kristus, dříve jsme byli součástí království Satanova, Kol 
1,13. Služba Bohu a Otci nám připomíná slova Ježíše svým učedníkům po svém 
vzkříšení, že jeho Otec je nyní jejich Otcem a jeho Bůh jejich Bohem (Jan 20,17). 
Tyto dva verše (Zj 1,5-6) mluví o těch, kdo znají Ježíše – následující verš mluví o 
těch, kdo Ježíše neznají. Těm, kdo znají Ježíše, přinese jeho návrat na zem nové 
tělo a věčný život v Božím Ráji (Zj 2,7).

1,7 ‚Hle, přichází s oblaky‘ a ‚uzří jej každé oko, i ti, kteří jej probodli‘, a ‚budou se pro 
něho bít v prsa všechny kmeny země‘. Ano, amen. – V kontrastu s předcházejícími 
dvěma verši, které mluví o našem bohatství v Kristu, tento verš přináší zármutek těm 
lidem na zemi, kteří nepoznali Boží lásku a nejsou očištěni od svých hříchů. Druhý 
příchod Ježíše bude veřejný, každé oko jej uzří (Mt 24,30), přinese trest pro ty, kteří 
jej neznají (2 Tes 1,7-9; Zj 6,15-17; 11,18; 14,17-20; 19,15), ale svatí jej budou 
obdivovat (2 Tes 1,10; Zj 19,6-9). Toto vidění Kristova druhého příchodu je spojením 
Dan 7,13 a Zach 12,10. Ohlášení Kristova druhého příchodu je hlavním tématem 
knihy Zjevení. Zakládá se na Zach 12,10, viz též Mt 24,30 – pro církev to bude 
znamenat útěchu, ale pro svět to bude znamenat soud. Jan 19,37 „Uvidí, koho 
probodli“ a Zj 1,7 vychází též ze Zach 12,10 a používají (pouze tyto dva výskyty 
v NZ) stejné řecké slovo ekkenteó.

Druhý příchod Ježíše a soud lidstva je jedním z velkých témat knihy Zjevení – první 
zmínka je v tomto verši, poslední zmínka se nachází v předposledním verši knihy 
Zjevení. Kniha Zjevení se obzvlášť zabývá událostmi, které předchází druhému 
příchodu Krista, viz Mt 24. V knize Zjevení je druhý příchod Krista zmíněn minimálně 
dvanáctkrát, kromě tohoto verše se jedná o tato místa:

Sbor v Sardách (Zj 3,3): přijdu jako zloděj.
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Sbor ve Filadelfii (Zj 3,11): přijdu brzy.

Šestá pečeť (Zj 6,16): „říkali těm horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte 
nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka!“  

Dva svědkové jsou vytrženi (Zj 11,12).

Sklizeň země (Zj 14,14).

Šestá miska Božího hněvu (Zj 16,15): „Hle, přicházím jako zloděj!“

Králové vedou válku proti Beránkovi (Zj 17,14).

Jezdec na bílém koni (Zj 19,11).

Tři výskyty na závěr: Zj 22,7.12.20.

1,8 Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, praví Pán Bůh, Ten, který jest a který byl  
a který přichází, ten Všemohoucí. – Alfa a Omega jsou první a poslední písmeno 
řecké abecedy, což znamená počátek a konec historie – On je tvůrcem historie. 
Sedm pečetí (Zj 5) se týká odvíjení Hospodinova plánu v historii. Kniha Zjevení nám 
ukazuje, že Bůh je svrchovaný (všemohoucí) nad historií lidí. To, že Bůh je jak 
začátkem, tak koncem, je obzvlášť patřičné pro tuto knihu. Toto označení „Alfa a 
Omega“ se zopakuje ještě ve Zj 21,6; 22,13. Přišel na zem a zemřel na kříži (který 
byl), nyní je vyvýšen na pravici Boha a přimlouvá se za nás (který jest) a přijde znovu 
v moci a slávě, aby uplatnil svůj nárok na ty, kdo jsou jeho (který přichází). V Kol 
1,15-20 zjišťujeme, že všechny věci byly stvořeny skrze něho a pro něho, on je 
počátek stvoření a prvorozený z mrtvých, první, který vstal zprostřed těch, co 
zemřeli. Až se vrátí, završí tento současný věk, spravedliví vstanou z mrtvých a 
nastane nový věk, s novou zemí a novým nebem.
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Scéna A: Dopisy sedmi sborům – církev ve světě (1,9 - - 3,22)

A.1. Vidění vzkříšeného Krista – někdo jako syn člověka (1,9-20)
A.2. Dopisy sedmi sborům (2,1- - 3,22):

A.2. a) do Efesu (2,1-7)
A.2. b) do Smyrny (2,8-11)
A.2. c) do Pergama (2,12-17)
A.2. d) do Thyatir (2,18-29)
A.2. e) do Sard (3,1-6)
A.2. f) do Filadelfie (3,7-13)
A.2. g) do Laodiceje (3,14-22)

12.Scéna  A:  Dopisy sedmi sborům – církev ve světě (1,9 - - 
3,22)

A.1. Vidění vzkříšeného Krista – někdo jako syn člověka (1,9-20)

(Zj 1,9-20) Já Jan, váš bratr a spoluúčastník soužení, království a vytrvalosti v  
Ježíši Kristu, jsem se ocitl pro Boží slovo a svědectví Ježíše Krista na ostrově 
zvaném Patmos. 10 V den Páně jsem se ocitl v Duchu a uslyšel jsem za  
sebou mocný hlas jako zvuk polnice, 11 který říkal: „Co vidíš, napiš do svitku 
a pošli sedmi sborům: Do Efesu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do 
Sard, do Filadelfie a do Laodiceje.“ 

12 Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se 
obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů 13 a uprostřed těch svícnů někoho 
jako Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného zlatým pásem 
až k prsům. 14 Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh, jeho oči  
jako plamen ohně; 15 jeho nohy podobné bronzu rozžhavenému v peci a jeho 
hlas jako zvuk mnohých vod. 16 A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho úst  
vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář jako když slunce září ve své síle.  

17 Když jsem jej spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne 
svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, 18 ten Živý. Byl jsem 
mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí. 

19 Napiš tedy ty věci, které jsi uviděl, a ty, které jsou, a ty, které se mají stát  
po nich. 20 Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi spatřil na mé pravici, i těch 
sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi sborů, sedm svícnů je 
sedm sborů.“

1,9 Já Jan, váš bratr a spoluúčastník soužení, království a vytrvalosti v Ježíši Kristu,  
jsem se ocitl pro Boží slovo a svědectví Ježíše Krista na ostrově zvaném Patmos. – 
Vytrvalost je jedním z klíčových slov této knihy, Zj 13,10; 14,12 – je míněna vytrvalost 
v období pronásledování. Jan je bratrem a spoluúčastníkem soužení čtenářů dopisu, 
kteří patří do Božího království – je právě na ostrově Patmos, nepíše z pohodlí 
domova, ale jako spoluúčastník soužení, proto je jeho text praktický a důležitý. Trpí 
na ostrově Patmos, protože hlásal Boží slovo a dosvědčoval, že Ježíš je Mesiáš – to 
je opakováním verše Zj 1,2. Soužení na světě je součástí života křesťana, jak to 
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zdůrazňuje Ježíš (Jan 16,33) i Pavel (Skutky 14,22). Ladd dodává, že naše utrpení je 
utrpením „v Ježíši“, stejně jako Pavel používá výraz „v Kristu“ – použití prostého 
jména Ježíš upozorňuje na jeho život v těle. Stejně jako on přemohl svět, i my 
musíme též přemáhat svět. Vytrvalost je v kontrastu s oplácením (viz 1 Pt 2,23). 

1,10 V den Páně jsem se ocitl v Duchu a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako 
zvuk polnice, – Pánův den (kyriaké hémerá) není totéž jako den Páně (hémerá 
kyriú)64. Obrat „Pánův den“ je v NZ použit pouze v tomto verši a označuje v další rané 
křesťanské literatuře první den v týdnu, na počest Pánova vzkříšení (Arnold). 

Hill si všímá, že obrat je nesprávně překládán ve většině anglických verzí jako „den 
panovníka“, formulace používaná až dlouho po apoštolské době. Většina badatelů 
věří, že Jan psal knihu Zjevení v roce 95 n.l., v závěru vlády císaře Domiciána (81-96 
n.l.). Tento konkrétní římský císař prováděl hrozné pronásledování všech křesťanů, 
kteří odmítali uznat jeho „božství“. V jistém dni každého roku všichni občané Římské 
říše museli dojít do svého místního chrámu, zapálit na oficiálním oltáři oběť kadidla a 
prohlásit „Císař je Pán!“ To se stalo známým jako „den panovníka“ (Hill). Ovšem ve 
světle poselství knihy Zjevení je pravděpodobnější, že Jan oslavoval spíše „Pánův 
den“ než den panovníka Domiciána.

Ocitl se „v Duchu“ … též i ve Zj 4,2; 17,3; 21,10, což lze považovat za čtyři hlavní 
dělicí body knihy Zjevení. Zde na počátku svého vidění spatří vzkříšeného Krista, ve 
Zj 4,2 uvidí Boha na jeho trůnu, ve Zj 17,3 spatří ženu sedící na šelmě šarlatové 
barvy, a ve Zj 21,10 uvidí Svaté město Jeruzalém, sestupující od Boha z nebe.

Byl uchvácen Duchem do stavu, kdy ztratil kontakt s časem i svými smysly a byl 
přenesen do neviditelného světa duchovní reality (Wilson). Srovnejte se zkušeností 
Ezechiele v Ez 2,2, kdy k němu přichází Duch svatý a mluví k němu, či s Pavlovou 
zkušeností ve 2 Kor 12,1, kdy byl přenesen do nebe. Zvuk polnice zde znamená: 
Slyš! Dávej pozor! Sedm polnic (Zj 8), které zazní později, lze chápat jako 
Hospodinův hlas ke světu.

Oddíl Zj 1,10-20 je naplněn symboly, které nám sdělují, kdo je tou osobou, která zde 
mluví „mocným hlasem jako zvuk polnice“. Všimněte si, že Jan používá slovo „jako“ 
ve větě „jako zvuk polnice“ – obrat „jako ...“ se vyskytuje v knize Zjevení 43-krát, což 
nám napovídá, že kniha Zjevení používá jazyk symbolů.

1,11 který říkal: „Co vidíš, napiš do svitku a pošli sedmi sborům: Do Efesu, do 
Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodiceje.“  – Jan dostal 
příkaz, aby zapsal, co viděl – jedná se o vidění, které Jan viděl v Duchu. Prvoplánově 
měla tato zpráva být poslána sedmi sborům v Malé Asii. Těmto sborům byla poslána 
celá kniha, nejen její první tři kapitoly (viz Zj 22,16): „Já, Ježíš, jsem poslal svého 
anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil.“ Sedmička je číslem Hospodinovy 
úplnosti, neboť Bůh odpočíval v sedmý den stvoření (Gn 2,2). Sedm sborů 
představuje celou církev Kristovu65, tedy kniha Zjevení je napsána i nám. Podobně i 
Pavlovy listy Efeským, Římanům, Korintským atd. jsou též určeny pro celou církev. 
Jan dostává pokyn psát na svitek (jeden), aby tento mohl být předáván mezi sbory, 

64 Celý argument tolik nevyzní v ČSP, který překládá oba výrazy stejně.
65 Formulace Jiřího Hurty, viz cb.cz, mp3 kázání: Sedm = jednota v rozmanitosti.
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počínaje Efesem. Sedm sborů v daném pořadí vytváří geograficky okružní cestu, 
zahájenou v Efesu66.

1,12 Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil,  
spatřil jsem sedm zlatých svícnů – Ve verši 20 je nám řečeno, že sedm zlatých 
svícnů představuje sedm sborů, každý z těchto svícnů nese svítilnu, celá církev tedy 
sestává ze sedmi světel a sedmi svícnů (viz verš 20). Ve Zj 4,5 je sedm světel 
spojeno s Božím Duchem. V Šalomounově chrámu se nacházelo deset svícnů 
z čistého zlata (1. kniha Královská 7,49) a ve Zj 11,4 vidíme „dva svícny, které stojí 
před Pánem země“, kde číslovka „dva“ znamená svědčící církev.

1,13 a uprostřed těch svícnů někoho jako Syna člověka, oděného dlouhým rouchem 
a přepásaného zlatým pásem až k prsům. – „Někdo jako Syn člověka“ je jasným 
odkazem na Krista, objevuje se též ve Zj 14,14. Výraz „někdo jako syn člověka“ byl 
poprvé užit v biblické knize Daniel 7,13. Je to též označení Ježíše Krista 
v evangeliích, „Syn člověka“ je užito 30-krát v Matoušově evangeliu, 14-krát v 
Markovi, 25-krát v Lukášovi a 6-krát v Janovi. Kristus je uprostřed svícnů, tj. 
uprostřed církve – to zobrazuje Kristův blízký vztah k jeho církvi, jak to bylo slíbeno 
ve velkém poslání Mt 28,20: „A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání 
tohoto věku“. Zlatý pás kolem jeho prsou označuje věrnost (Izajáš 11,5), kněží též 
nosili zlatý pás (Ex 28,4-8; 39,29) a proroci také mohli mít takové odění (Zach 3,4). 
Ve Zj 19,13 je oblečen do pláště zbroceného krví a ve Zj 19,16 má na plášti 
napsáno: „KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ“. V Dan 10,5 vidí Daniel muže oděného 
lněným oděvem, boky přepásané tím nejlepším zlatem.

1,14a Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh, – Toto je označením 
věku, dobrého úsudku a moudrosti, podobně jako soudce s parukou obrazně 
ztělesňuje tyto charakteristiky. Srovnejte s Danielovým popisem Věkovitého, který 
měl vlasy bílé jako vlna (Dan 7,9). V tomto popisu Krista bílé vlasy, kterými Daniel 
představuje Boha, zdůrazňují Kristovo božství (xxxx).

1,14b jeho oči jako plamen ohně; – Vše vidí s pronikavou jistotou a, to, co vidí, 
posuzuje v souladu se svou svatostí. Chválí to, co je dobré, a napomíná to, co není 
správné. S     očima jako plamen ohně   se ještě jednou objevuje v dopise do Thyatir, 
kde je jasně identifikován jako Boží Syn (Zj 2,18). Tento popis se opakuje ve Zj 
19,12, kde se objevuje jako jezdec na bílém koni, a v Dan 10,6 čteme, že měl oči 
jako ohnivé pochodně. Ve Zj 5,6 má sedm očí, což je sedm duchů božích, vyslaných 
do celé země. Ve Zj 4,5 hoří sedm ohnivých pochodní, to jest sedm duchů Božích – 
viz též 2 Par 16,9 (Vždyť Hospodinovy oči obzírají celou zemi, aby posílil srdce těch, 
kteří jsou cele s ním) a Zach 4,10 (Těch sedm jsou Hospodinovy oči obzírající celou 
zemi). Náš Pán vidí o těchto sedmi sborech vše, je plně obeznámen s jejich situací, 
což naznačuje věta „znám tvé skutky“ užitá téměř ve všech sedmi dopisech. 

1,15 jeho nohy podobné bronzu rozžhavenému v peci a jeho hlas jako zvuk 
mnohých vod. – Bronz naznačuje sílu a stabilitu (viz Dan 10,6, kde se jeho paže a 
chodidla leskly jako leštěný bronz). Jeho hlas je jako zvuk mnohých vod (viz též Dan 
10,6, kde zvuk jeho slov byl jako hřmot davu, a též Ez 1,24; 43,2, kde je jeho hlas 
jako zvuk mnohých vod. Část tohoto popisu Ježíše Krista je zopakována v úvodu 
dopisu do Thyatir (Zj 2,18).

66 Který je geograficky nejblíže ostrovu Patmos.
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1,16a A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a 
jeho tvář jako když slunce září ve své síle. – Sedm hvězd v     jeho pravici   jsou andělé 
sedmi sborů (viz verš 20), kterým je sedm dopisů adresováno (Zj 2,1 atd.). Sedm 
hvězd, které Kristus drží, je ještě zmíněno v dopise sboru v Efesu (2,1) a v Sardách 
(3,1). „Jeho tvář jako když slunce září ve své síle“ – to připomíná proměněného 
Krista (Mt 17,2). Pavel též zakusil setkání se vzkříšeným Kristem v zářivém světle 
(Sk 22,6). Není zde pochyb o tom, že se mluví o vzkříšeném Kristu v celé jeho slávě. 
Srovnejte s popisem Boha v 1 Tim 6,16, který přebývá v nepřístupném světle. Izajáš 
říká (Iz 49,2): „Učinil má ústa jako ostrý meč“.

Chilton navrhuje, že sedm hvězd znamená hvězdokupu Plejády. Sedm hvězd se 
pravidelně objevovalo na mincích panovníka jako symbol jeho nejvyššího politického 
postavení. Ovšem zde vidíme sedm hvězd v Kristově ruce – vláda spočívá v ruce 
Krista, nikoli v ruce císaře. Je to Ježíš, kdo je Král králů.

1,16b a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář jako když slunce září ve 
své síle. – Ostrý dvousečný meč (rhomfaia) je odkazem na Boží slovo (viz He 4,1267; 
Ef 6,17). Srovnejte tento popis s popisem jezdce na bílém koni (Zj 19,15.21) – z jeho 
úst vychází veliký ostrý meč (rhomfaia), aby jím soudil národy. Ve Zj 2,12 je 
zobrazen jako ten, kdo má ostrý dvousečný meč (rhomfaia) a ve 2,16 bude bojovat 
mečem svých úst (rhomfaia) s těmi v Pergamu, kdo nečiní pokání. Též viz Izajáš 
11,4: „Bude bít zemi holí svých úst a duchem svých rtů usmrtí ničemu“. Tento meč 
má co do činění se soudem církve i světa.

1,17 Když jsem jej spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne svou 
pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, – Když Jan spatřil Kristovu slávu, 
padl u jeho nohou pro nedostatečnost své lidskosti. To se stalo Danielovi třikrát – 
vždy když viděl mocného anděla, musel být posílen, protože byl přemožen tím, co 
viděl (Dan 8,18; 10,9.18). Ježíš na Jana pokládá svou pravici, aby jej utěšil a dodal 
mu sílu. „Nebojte se“ řekl Ježíš i po svém vzkříšení (Mt 28,10). Věta „Já jsem první i 
poslední“ je označením Boha citovaným z Izajáše 44,6; 48,12. Kristus je ten první i 
poslední – tento popis je uveden v úvodu dopisu do Smyrny. Ve 21,6 je nazván jako 
Alfa a Omega, počátek i konec; totéž se opakuje ve 22,13 – opět se jedná o důraz na 
Kristovo božství.

1,18 ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i  
podsvětí. – Toto je jasný odkaz na jeho život, smrt a vzkříšení a zdůrazňuje, že 
Kristus je vzkříšený navěky a navždy. Zemřel, vstal z mrtvých a navštívil podsvětí, 
místo, kde přebývají mrtví (1.list Petrův 3,18-1968) – má moc nad smrtí i nad 
podsvětím (xxxx). Má pravomoc nad knihou života, která určuje osud každého 
člověka (3,5). „Jsem první i poslední, byl jsem mrtvý a hle, žiji“ – použito Kristem na 
úvod dopisu do Smyrny, což je pro ně aktuální, protože mají podstoupit období 
pronásledování a dokonce mučednictví (2,8). Je zde zdůrazněno, že Kristus žil, 
zemřel a vstal z mrtvých – pokud zemřeme, zase vstaneme, až přijde On; protože On 
žije, i my budeme žít (Jan 14,19) a On nás vzkřísí v poslední den (Jan 6,40).

67 Častější zkratka listu He (také Hebr) = Hebrejům v jiných překladech je Žd = Židům.
68 Alternativní výklad tohoto odkazu: v 1 Pt 3,19 se vyskytuje slovo fylaké = vězení, použité ve Zj 20,7 
(Schreiner 2003, NAC série, 1-2 Peter and Jude, komentář k 1 Pt 3,19, vysvětluje tento verš jako vyhlášení 
Kristova vítězství ve stejné propasti, kde byl pak ve Zj 20,7 uvězněn Satan). Podsvětí = hádés je sídlo mrtvých 
lidí, kdežto v 1 Pt 3,19 se pravděpodobně mluví o sídle či vězení démonů.
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1,19 Napiš tedy ty věci, které jsi uviděl, a ty, které jsou, a ty, které se mají stát po 
nich. – Ježíš je Počátek i Konec, a tedy má nejvyšší oprávnění říct Janovi, co se 
stane v budoucnu, protože ví, jaký konec to bude (xxxx). Kristus Janovi přikázal, aby 
psal – autorem této knihy je Kristus, Jan je jen zapisovač. Je mu řečeno, aby zapsal, 
co viděl, věci, které jsou nyní a které se mají stát po nich. Zde je nám předložen další 
klíč ke čtení knihy Zjevení: ukazuje Janovo vidění Krista (věci, které jsi uviděl), 
přítomnost, tj. dopisy sedmi sborům (ty věci, které jsou) a budoucnost (ty, které se 
mají stát po nich). Budoucností není myšlena konkrétní vzdálená budoucnost, i když 
budoucí události konce jsou zde obsaženy. Zj 4,1 uvádí budoucnost a je začátkem 
dalšího hlavního oddílu knihy. Jednotlivé dopisy sedmi sborům jsou přítomností69 

(věcmi, které jsou).

1,20 Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi spatřil na mé pravici, i těch sedmi zlatých  
svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi sborů, sedm svícnů je sedm sborů.“ – Kristus 
nyní odhaluje tajemství sedmi hvězd a sedmi svícnů, jak to slíbil v prvním verši knihy 
Zjevení. Bůh odhaluje tajemství svým služebníkům (též Dan 2,29.47) a nedělá nic, 
aniž by svůj plán odhalil svým služebníkům prorokům (Amos 3,7). Toto je první 
ilustrací faktu, že kniha Zjevení interpretuje sebe samu: sedm svícnů je symbolem 
sedmi sborů. Kristus nám ukazuje, že Zjevení je symbolickou knihou, a proto musíme 
vyložit význam symbolů, abychom pochopili její poselství – Ježíš nám dává klíč 
k výkladu knihy tím, že sám vykládá význam jejích symbolů.

1,20b Sedm hvězd jsou andělé sedmi sborů, – Kristus vykládá sedm hvězd ve své 
pravici jako anděly sedmi sborů, což je téměř stejně tajemné jako původní symbol 
hvězd. Pátá polnice mluví o hvězdě, která spadla z nebe na zem – to je téměř jistě 
Satan (9,1). Ve 12,4 drakův ocas smetl třetinu hvězd z oblohy a svrhl je na zem – to 
pravděpodobně znamená anděly, kteří byli svrženi společně se Satanem.

Dopisy sedmi sborům jsou adresovány andělům těchto sborů – všimněme si, že 
anděl (řecky angelos) znamená „posel“. Exodus 23,20-23 mluví o andělovi, jehož 
úkolem bylo chránit Izrael při jejich cestě pouští a dovést je do země, kterou jim Bůh 
dává. Daniel mluví o veliteli perského království, nepochybně o zlém andělovi, který 
se postavil do cesty jinému andělovi, jenž nesl Danielovi zprávu. Nakonec zasáhl 
Michael, velký velitel, jenž chrání Danielův lid (Dan 10,13.21; 12,1). Michael je 
pravděpodobně archanděl zmiňovaný v Judovi 1,9 a Zj 12,7. Také víme, že věřící 
děti mají v nebi své anděly, kteří neustále hledí na Boží tvář (Mt 18,10). Ve Zjevení 
nacházíme anděla propasti (9,11), anděla, který má moc nad ohněm (14,18) a 
anděla, který má moc nad vodami (16,5). A tak je docela možné, že každý sbor má 
svého anděla.

Alternativní řešení vychází z Mal 2,7, kde kněz, který vyučuje, je poslem Hospodina 
zástupů, tj. anděl = posel. Viz též Dan 12,3, kde ti, kdo dopomáhají mnohým 
k spravedlnosti, budou navěky zářit jako hvězdy. V Judovi 1,13 jsou falešní učitelé 
označeni jako „bloudící hvězdy“. To, že dopisy ve Zj 2 a Zj 3 jsou adresovány 
andělům sborů, znamená, že tito andělé mají autoritu nad těmito sbory, takže anděl = 
vedoucí sboru je též smysluplný výklad. 

69 Tvrzení, že Zjevení 2 - - 3 mluví o tom, co je nyní, je tak trochu klišé = opakované často užívané tvrzení, které 
není zcela pravdivé: Vždyť v dopisech sedmi sborům (kapitoly 2 - - 3) se objevuje všechno, o čem pak mluví 
další kapitoly knihy Zjevení: budoucí završení, šelma pronásledující církev, falešní proroci trápící církev, Satan, 
atd. Dopisy promlouvají do současné situace, ale je v nich obsažen též pohled do budoucna.
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Ramsay navrhuje, že andělé představují Kristovu svěřenou autoritu pro daný sbor – 
On drží sedm hvězd ve své pravici, což znamená pozici autority, jsou tedy součástí 
popisu Krista samotného.

Thomas přichází s nejpřijatelnějším pohledem, a sice že andělé jsou lidskými posly, 
kteří zastupují sbory a nemají žádnou konkrétní vedoucí úlohu. Jako důkaz uvádí 
Epafrodita a Epafru, zástupce sborů ve Filipech a Kolosech, kteří šli do Říma, aby 
nabídli pomoc vězněnému Pavlovi, jenž byl v té době v domácím vězení (Fp 2,25; 
4,18; Kol 4,12). Řecké slovo angelos se používá dostatečně často pro lidské posly
(např. Mt 11,10; Lk 7,24; 9,52; Jakub 2,25). Thomas dále říká, že Kristovo vysvětlení 
sedmi hvězd označuje sedm lidských poslů, kteří přišli za Janem na ostrov Patmos 
(buď už přišli, nebo mají brzy přijít) – přišli pomoci Janovi a vrátí se domů 
s konkrétním poselstvím pro sbory, které je vyslaly. Budou těmi, kdo přinesou zprávu 
pro své město jako část většího poselství celé knihy Zjevení. Od Patmu byl nejblíže 
Efesos, kde byl též i přístav. Z Efesu jste mohli projít ostatní sbory po trase 
naznačené ve Zj 1,11: Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatiry, Sardy, Filadelfia, 
Laodicea. Proti tomuto pohledu je však samotný verš 1,11: „Co vidíš, napiš do svitku 
a pošli sedmi sborům: Do Efesu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do 
Filadelfie a do Laodiceje“. Zdá se, že mezi sbory bude předáván jen jeden svitek, 
jinými slovy půjde s ním jen jeden posel. A za druhé, každý z dopisů je adresován 
andělu daného sboru.

Chilton uvádí, že andělé a hvězdy jsou v Bibli často spojeni (viz Judit 5,20; Job 38,7; 
Iz 14,13; Juda 1,13; Zj 8,10-12; 9,1; 12,4). Jak andělé, tak hvězdy jsou spojováni 
s vládnutím či vládou (srovnejte Gn 37,9; Judit 5,20; Dan 8,9-11; 10,13.20-21). Též si 
všímá, že anděl sboru je zodpovědný za život a jednání sboru, protože v tomto 
smyslu jsou andělé v dopisech osloveni. Podobnost andělů s proroky je v tom, že 
všichni stojí v Hospodinově přítomnosti (srovnejte Iz 6,1-8; Ezechiel, kapitoly 
1;2;3;10; Lk 1,19). Tedy Chilton vidí v andělech prorocké vůdce sborů.

1,20c sedm svícnů je sedm sborů.“ – Ježíš je jediným světlem (lampou) ve tmě 
tohoto světa. Církev nese toto světlo před světem, a proto je podstavcem pro světlo, 
svícnem (viz Matouš 5,15, kde lampa je pokládána na stojan). Měli bychom si 
všimnout, že církev je stojanem (luchnia) pod lampu, nikoli lampou (luchnos) 
samotnou – lampou je Duch svatý (viz 4,5) a Ježíš (21,33), církev je podstavcem pro 
lampu, Duch svatý v ní přebývá. Tatáž myšlenka se vyskytuje u dvou svědků, pro 
něž je olejem Duch svatý (11,4). Dále nacházíme též Beránka jako lampu Nového 
Jeruzaléma (21,23; 22,5), viz poznámka u verše 21,23. My jsme jen pozemskými 
nádobami – tou slávou, kterou neseme a která přesahuje vše, je Kristus (2 Kor 
4,6-7). V Mt 5,14 říká Ježíš: Vy jste světlo (fós) světa, ale má na mysli, že jsou 
svědky o něm – církev je tělem Krista na zemi, jeho rukama, hlasem, atd. 

Svícny jsou vyrobeny ze zlata – to ukazuje na vzácnost církve v očích Hospodina – 
nový Jeruzalém je též vyroben ze zlata. Jak vidíme Krista v jeho nebeské slávě, tak ji 
máme odrážet a ukazovat světu. Jeho sláva byla už vykreslena v 1,16 (viz též 2 Kor 
3,18). Ve Zj 4,5 vidíme sedm ohnivých pochodní před trůnem Hospodina – to je 
sedm duchů Božích. Tedy svícen je symbolem církve, ve které přebývá Duch svatý 
(sedm světel svícnu) – Jan má pravděpodobně na mysli svícen se sedmi lampami 
používaný k osvěcování stanu setkávání (Ex 25,31-40; Num 8,2), což označuje celou 
církev. Srovnejte též se Zj 11,4, kde dva svícny jsou i dvěma olivami, což znamená 
že církev při jejím svědectví světu obývá Duch svatý (Zach 4,1 a následující verše). 
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Symbol církve jako svícnu je příhodný, protože povinností církve je nést Boží světlo 
světu, představovat Ježíše Krista. Vidíme to v obraze dvou svědků, které zmocňuje 
Duch svatý, aby svědčili světu v moci (11,4). Svědectví církve životem i smrtí jejích 
členů je tématem, které prochází celou knihou Zjevení (2,13; 6,9; 12,11; 12,17; 
19,10; 20,4). Keener zdůrazňuje, že menóra70 je hebrejský symbol, a tak zde 
zobrazuje církev jako pravověrné Hebreje71 – naopak v dopisech sedmi sborům jsou 
Hebrejové označováni za synagogu Satanovu (2,9; 3,9).

70 Menóra = hebrejské slovo pro sedmiramenný svícen = svícen se sedmi světly, použité v Ex 25,31.
71Překlad ČSP znovuotevřel označením dopisu Hebrejům namísto tradičního Židům diskusi, zda v dnešní době 
slovně odlišit moderní Židy jako národ a etnickou skupinu (ne nutně věřící) od dnešních Hebrejů jako těch, kteří 
aktivně věří Bohu svých předků a vyznávají hebraismus. Nicméně ČSP na dalších místech listu Hebrejům, v 
knize Zjevení i v dalších knihách Nové smlouvy upouští od slova „Hebrej“ a používá slovo „Žid“ (překládaje 
důsledně řecké Ioudaios). Vědom si současné nejasnosti ve významovém překrytí, i toho, že slovo „Hebrej“ 
původně označovalo širší etnickou skupinu (Wenham: Genesis 1-15, str. 228) nebo to mohl být i sociální či 
geografický, ne nutně etnický termín (Wenham: Genesis 1-15, str.313), překladatel tohoto textu při výkladu 
Nové smlouvy (= spisů 1.stol. n.l.) používá slova „Žid“ i „Hebrej“ zaměnitelně.
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A.2. Dopisy sedmi sborům (2,1 - - 3,22)

Úvodem k dopisům sedmi sborům:

Jedná se o sedm skutečných sborů v římské provincii Malé Asie, která je dnes 
součástí západního pobřeží Turecka. Patmos je dnes řeckým ostrovem v Egejském 
moři nedaleko Efesu. V Janově době byste se doplavili z Patmu do přístavu v Efesu 
a odtud cestovali po pevnině do každého z daných sborů v pořadí daném veršem 
1,11 – Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatiry, Sardy, Filadelfie, Laodicea. Hlavním 
městem provincie bylo Pergamon, i když Efesos byl důležitějším městem.

Dopisy sedmi sborům jsou jednou z několika jasně definovaných celků v knize 
Zjevení. Další tyto zřetelně vymezené celky sedmi jsou: sedm pečetí, sedm polnic a 
sedm misek Božího hněvu. Protože číslo sedm označuje Hospodinovu plnost, jako 
celek sedm listů nese poselství celé církvi. V Malé Asii bylo více než sedm sborů, 
např. sbor v Korintu, a ten byl ze seznamu sedmi konkrétních adresátů vynechán. Ve 
Zj 1,11 je Jan vyzván, aby napsal to, co uviděl, a poslal sedmi sborům: Do Efesu, 
Smyrny, Pergama, Thyatir, Sard, Filadelfie a Laodiceje. Ve Verši třináct jsme viděli 
Krista, jak se prochází mezi svícny, což je sedm sborů, a v dopisech těmto sborům 
nacházíme, čeho si Ježíš Kristus všiml, když se mezi sbory procházel (2,1). Náš Pán 
je ten, kdo chodí uprostřed sborů a vidí jejich skutky - jak ty dobré, tak i ty špatné. 
Těchto sedm sborů představuje sedm různých charakteristik, které je možné najít 
v církvi na různých místech a v různých časech. Dopisy sedmi sborům nám dávají 
šablonu, vzhledem ke které můžeme poměřit náš sbor, abychom viděli své silné a 
slabé stránky, a též poskytuje lék na naše nedostatky.

V této přípravné fázi Bůh soudí svou církev, aby ji očistil od hříchů zevnitř, aby mohla 
obstát v přicházejícím pronásledování a nebyla odsouzena společně se světem (1 
Kor 11,32) – viz varování ve Zj 18,4, abychom vyšli z Babylonu a neměli účast na 
jeho hříchu a odsouzení. Tento soud je zobrazen v oddílech sedmi polnic, sedmi 
misek Božího hněvu, soudu nad smilnicí a velkého bílého trůnu. Pergamon je 
varováno před Balámovským učením ohledně modlářství a nemravnosti. Thyatiry 
jsou varovány před falešnou prorokyní Jezábel, která svádí církev k modlářství a 
nemravnosti. Laodicea si myslí, že je bohatá, ale ve skutečnosti je chudá – ovšem 
zjišťujeme, že Pán miluje ty, které napomíná a ukázňuje. Bůh zde varuje církev, 
neboť světskost proniká do církve, ale později bude sedm polnic varováním pro svět, 
aby činil pokání ze svého modlářství a jeho důsledků, které spočívají v sexuální 
nemravnosti. Smilnice Babylon, která svádí lidi světa, je sama zničena ohněm a ve Zj 
18,4 jsou lidi varováni, aby z Babylonu vyšli.

Smyrna i Filadelfie jsou sužovány falešnými Židy, kteří je urážejí – ale později vidíme 
144 tisíc těch, které Bůh označí pečetí, aby je uchránil před sedmi polnicemi, pravé 
Židy, Boží Izrael, zobrazený jako velké množství. Smyrna je varována před obdobím 
satanských zkoušek a mají být věrní až na smrt – později ve Zj 12,17 uvidíme 
Satana, jak vede válku proti svatým, v kap. 13 nacházíme šelmu z moře, jak vede 
válku proti svatým a přemáhá je. Uvidíme, že ti, co nechtěli uctívat šelmu, jsou zabiti, 
ale přesto ve Zj 15,2 zahlédneme ty, co zvítězili nad šelmou i nad jejím obrazem a 
jménem.

Efesos má zdravé učení a vytrval v těžkostech, ani svět ani pronásledování nebylo 
problémem. Ovšem ztratili svou první lásku – ke Kristu a jeden vůči druhému, a tak 

92



se stali umenšenými křesťany. Jan považuje naši lásku za důležitou reakci na Boží 
lásku, jak objasňuje ve svém prvním listu: „My milujeme, neboť on první miloval 
nás“ (1.list Janův 4,19). „A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, 
miloval také svého bratra“ (1.list Janův 4,21). Jednou z charakteristik svědectví 
církve je to, že její členové prokazují lásku jeden druhému (Jan 13,34-35) – nejedná 
se o volitelnou věc, ale o příkaz. Hospodinovou protiváhou k nepřátelství světa má 
být láska křesťanů vůči sobě navzájem. Sbor církve v Sardách byl na prahu smrti, 
stěží připraven obstát vůči útočícímu světu a jeho hodnotám. Podobně i sbor 
v Laodiceji byl v nebezpečí přijmout světská měřítka. 

Ve verši 1,19 přikazuje Ježíš Janovi: „Napiš tedy ty věci, které jsi uviděl, a ty, které 
jsou, a ty, které se mají stát po nich“. Dopisy sedmi sborům vytvářejí ucelený oddíl 
týkající se toho, „co Jan uviděl“, další kapitoly knihy Zjevení se týkají „toho, co se má 
stát po nich“.

Listy sborům jsou napsány podle obecného vzoru sestávajícího ze sedmi částí:

a) Pozdravení anděla sboru.
b) Odkaz na ten rys zobrazení Krista ze Zj 1,12-19, který úzce souvisí se situací 

daného sboru.
c) Zhodnocení: „Znám tvé skutky“ (napsáno všem sborům kromě Laodiceje a 

Pergama).
d) Napomenutí, pokud je aktuální.
e) Výzva k pokání či varování.
f) Výzva k porozumění: „Kdo má uši slyš, co Duch praví sborům.“
g) Zaslíbení „tomu, kdo vítězí“, jež odkazuje na odměnu zmíněnou i v dalších 

kapitolách (Zjevení, kapitoly 21 a 22).

Dr. A.T.Pierson (citovaný Langem) si všímá, že zaslíbení na konci sedmi dopisů jsou 
v historické chronologii – strom života se odkazuje zpět do Edenu; druhá smrt k Pádu 
(Genesis 3); skrytá mana k maně na poušti; bílý kamének na kameny zasazené do 
veleknězova oděvu na ramenou a hrudi;  železná hůl na Mojžíše držícího 
Hospodinovu hůl při vítězství nad Amálekem (Ex 17,8); bílý šat na kněžské ošacení; 
sloup ve svatyni na sloupy v Šalomounově chrámu; a posazení na trůn ukazuje 
k Šalomounově vládě ve slávě a míru. 

Lang zdůrazňuje, že existují tři hlediska, ze kterých lze na dopisy pohlížet:

i. Jako Ježíšův popis stavu sedmi sborů, které tehdy existovaly (minulostní 
přístup).

ii. Jako prorocký pohled na různé fáze věku křesťanství tehdy započatého, 
který skončí s příchodem Pána Ježíše (historizující přístup).

iii. Jako odhalení morálních kvalit sborů, které se mohou objevit kdykoli 
v průběhu věků (idealistický přístup).

Přístup (i) je jasný, ovšem daných sedm sborů bylo vybráno ze všech sborů tehdy 
existujících, protože odhalují možný stav sboru na jakémkoli místě a v jakémkoli 
čase, což navrhuje číslo sedm, číslo úplnosti.

Přístup (ii) je široce zastávaný pohled, že sedm sborů v daném pořadí naznačuje 
postupný vývoj církve v dějinách:
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a. První dopis odhaluje počátky úpadku při uvadání první lásky, a poslední dopis 
(do Laodiceje) ukazuje na konečný důsledek, spočívající v tom, že Pán lidi 
odmítne přijmout.

b. Význam jména daného sboru odpovídá charakteru daného historického 
období církve.

c. Historie křesťanské církve tak probíhala ve fázích, které byly takto skrytě 
představeny předem.

Trench uvádí přehled historie této interpretace, a též důvody proti:

1) Dopisy samotné neobsahují žádnou zmínku ani náznak toho, že prorocky 
vypovídají o jistém období v historii.

2) Generaci apoštolů, druhé a třetí generaci křesťanů je toto schéma neznámé.
3) Zastánci tohoto výkladu se navzájem liší ve svém přičlenění sborů 

k jednotlivým érám historie, jsou uváděny příklady těchto odlišností.
4) Skutečně přesně přiřazení dopisů obdobím historie neexistuje.

Přístup (ii), že sedm sborů představuje sedm období, je sice populární, ale 
obsahuje jeden velký problém – poslední zmíněný sbor, Laodicea, je tak vlažný, 
že Kristus se jej chystá vyplivnout (doslova vyvrhnout) ze svých úst. Tento pohled 
na historii církve nás stěží povzbudí vyjít s evangeliem a vítězstvím, které jsme 
získali v Kristu. Proto někteří, kdo zastávají pohled (ii), se daný problém snaží 
obejít tím, že šestý sbor představuje období církve před vytržením (např. Gregg, 
LaHaye vidí čtvrtý, pátý a šestý věk církve následovaný vytržením, zatímco 
nevěrná Laodicea musí projít velkým soužením).

Jedním z témat, která se vyskytují v dopisech, jsou zaslíbení těm, kteří vítězí. 
Ježíš je jasným vzorem toho, kdo zvítězil (3,21). V Janově 1.listu čteme o 
mladých mužích, v nichž zůstává Boží slovo a kteří zvítězili nad zlým (1. list 
Janův 2,14); o těch, kteří přemáhají antikrista, protože Ježíš v nich je větší než 
Satan (1. list Janův 4,4); o těch, kteří přemáhají svět svou vírou (1.list Janův 5,4). 
A kdo přemáhá svět? Ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží (1.list Janův 5,5). 
V Janovi 16,33 Ježíš říká svým učedníkům, že ve světě mají soužení, ale aby se 
nebáli, protože on přemohl svět.

Odměna těch, kdo vítězí (= přemáhá), zahrnuje podíl na samotném Kristu:

i. Budou jíst ze stromu života, kterému dodává vláhu řeka života, jejímž 
zdrojem je Kristus (2,7).

ii. Dostanou skrytou manu, kterou je Kristus – ten pravý chléb, který přichází 
z nebe (2,17).

iii. Budou se podílet na Kristově moci nad národy (2,26).
iv. Budou chodit s Kristem oblečeni v bílé roucho (3,4).
v. Budou mít na sobě napsáno jeho nové jméno (3,12).
vi. Budou sedět s Kristem na jeho trůnu (3,21).

Dopisy sedmi sborům jsou nedílnou součástí celé knihy Zjevení, protože se odkazují 
na obraz Krista a Nového Jeruzaléma na konci knihy. V těchto dopisech Kristus 
připravuje a očišťuje církev, aby obstála v přicházejících výpadech svých nepřátel: 
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Satana, šelmy, falešného proroka, světa a jeho svodů – ti jsou zobrazeni ve zbytku 
knihy Zjevení.

Shrnutí situace v každém ze sborů:

i. Sbor je pochválen a Ježíš nemá nic proti němu:

Smyrna: Jsou materiálně chudí, ale duchovně bohatí. Obstáli v útlaku, 
pomluvách a pronásledování.

Filadelfia: Mají otevřené dveře, i trochu síly, zachovali Kristovo slovo, 
nezapřeli jeho jméno, vytrvali.

ii. Sbor je pochválen, ale Ježíš má proti němu jisté věci:

Efesos: Těžce pracovali, vytrvali, nepolevili, netolerují zlé lidi, ale ztratili 
první lásku.

Pergamon: Žijí tam, kde Satan má svůj trůn. Antipas byl umučen, zůstali 
věrní Kristovu jménu a nezapřeli svou víru, ale někteří se drží učení 
Balaámova.

Thyatiry: Mají rostoucí lásku a víru, ale tolerují falešné učení ženy Jezábel.

iii. Není nic, co by bylo možné chválit (samolibé sbory):

Sardy: Mají pověst živého sboru, ale ve skutečnosti jsou mrtví – probuď se.

Laodicea: Vlažní, materiálně bohatí, ale duchovně mrtví, slepí a nazí – 
vyvrhnu tě ze svých úst.

Ramsay si všímá, že popisy sborů i s jejich nedokonalostmi slouží k definování mezí, 
ve kterých má daný sbor žít – přesto všechny jsou součástí Kristovy církve, navzdory 
svým nedokonalostem.

V dopisech sedmi sborům vidíme příklady toho, jakým způsobem Satan vede válku 
proti církvi (Zj 12,17). Ve Zjevení 13 spatříme šelmu z moře, která pronásleduje 
církev, a šelmu ze země, která je falešným prorokem. To přesně odpovídá 
charakteru Satana – vraha a lháře (Jan 8,44). V dopisech sedmi sborům vidíme, jak 
Satan vede válku proti církvi skrze pronásledování a pomluvy (lži) z vnějšku a skrze 
falešné proroky zevnitř.

Detailní popis daných měst starověku viz W.M.Ramsay, Dopisy sedmi sborům 
(odkaz [81]) nebo C.J.Hemer, Dopisy sedmi sborům v Asii a jejich situace (odkaz 
[87]).
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A.2. a) Dopis do Efesu (2,1-7)

(Zj 2,1-7) „Andělu sboru v Efesu napiš: ‚Toto praví ten, který pevně drží těch 
sedm hvězd ve své pravici, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých  
svícnů: 2 Znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost; vím, že nemůžeš 
snést zlé lidi a vyzkoušel jsi ty, kteří se nazývají apoštoly, ale nejsou, a shledal  
jsi, že jsou lháři. 3 Máš vytrvalost a snášel jsi těžkosti pro mé jméno, a 
nezemdlel jsi. 4 Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. 
5 Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání a začni jednat jako dřív! Ne-li,  
přijdu k tobě brzy a pohnu tvým svícnem z jeho místa; jestliže neučiníš 
pokání.  6 To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitů, které i já 
nenávidím. 7 Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům: Tomu, kdo vítězí, dám 
jíst ze stromu života, který je v Božím ráji.‘“

Klíčová věta: Opustil jsi svou první lásku.

V Bibli je celá řada informací o sboru v Efesu. Založil jej Pavel, který diskutoval se 
Židy a nechal tam Priscillu a Akvilu (Sk 18,19). Pak se Pavel do Efesu vrátil a našel 
tam nějaké učedníky, kteří ještě nepřijali Ducha svatého a byli pokřtěni jen Janovým 
křtem – když je pokřtil ve jménu Ježíše Krista, sestoupil na ně Duch svatý (Sk 
19,1-7). Pavel mluvil v synagoze po tři měsíce (Sk 19,8) a pak další dva roky 
v Tyrannově škole (Sk 19,9-10). Pak nastaly v Efesu nepokoje kvůli bohyni plodnosti 
Artemis, která přinášela lidem z Efesu zisk skrze prodej jejích stříbrných modelů (Sk 
19,23) – báli se, že skrze Pavlovo učení přijdou o obchod. Pavel nechal v Efesu 
Timotea (1 Tim 1,3), rozloučil se se staršími v Efesu a Milétu a odešel do Jeruzaléma 
(Sk 20,17-38). Při svém loučení je varoval, že mezi ně přijdou draví vlci (Sk 20,29).

Pavel též do Efesu napsal dopis, ze kterého je jasné, že byli dospělou církví. Také se 
má za to, že apoštol Jan a Ježíšova matka Marie se usadili v Efesu. Asi dvě a půl 
století poté, co Pavel kázal v Efesu, byla městská radnice přestavěna na kostel a 
později byla použita při Efeském koncilu, který v roce 431 n.l. formálně přijal učení, 
že Ježíš byl jak plně člověkem, tak i je plně Bohem (Hill).

Efesos byl nejdůležitějším městem místodržitelsky spravované provincie Malá Asie. 
Situován u ústí řeky Malý Menderes do zálivu v Egejském moři. Vzkvétal jako 
důležité obchodní a exportní centrum provincie Asie. V novosmluvní době už byl 
městem s minimálně 250 tisíci obyvatel (Mounce). Z ostrova Patmos byl Efesos 
prvním sborem, do něhož byste přišli. Nejbližším přístavem na cestě z Patmu byl 
Milét, a pak byste šli po pobřežní cestě do Efesu. Ovšem Efesos též měl svůj vlastní 
důležitější přístav, a tak bylo možné připlout lodí až do Efesu.

Ramsay říká o Efesu toto: v římské provincii Asie bylo oficiálním hlavním městem 
Pergamon, staré hlavní královské město, ale Efesos jako hlavní přístav v Malé Asii 
v západní části byl mnohem více než jen obyčejným městem této provincie. Byl 
branou do provincie, jak pro mořské cesty vedoucí do Říma, tak pro hlavní cestu po 
pevnině vedoucí ze Sýrie kolem Korintu a Brindisi do Říma. Římští místodržitelé 
přirozeně obvykle vjížděli do provincie skrze Efesos, protože lze říci, že nebylo jiné 
cesty, a tento zvyk se brzy stal závazným pravidlem, jež bylo zaručováno 
nepřítomností jakékoli výjimky. Poté, co přístav v Efesu se stal během druhého 
století n.l. obtížněji dosažitelným, jiné přístavy (pravděpodobně Smyrna) začaly 
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Efesu konkurovat – ovšem císař Karakalo potvrdil zvyklost „prvního přistání“ v Efesu 
říšským výnosem.

2,1a „Andělu sboru v Efesu napiš: – Anděl sboru možná znamená ducha daného 
sboru, tj. je symbolem představujícím daný sbor. Význam by též mohl být „strážný 
anděl“ nebo „starší“ (viz diskuse u 1,20). Měli bychom si všimnout, že v 1,11 je 
Janovi řečeno „Co vidíš, napiš do svitku a pošli sedmi sborům: Do Efesu, ...“, 
zatímco zde čteme, že adresátem je anděl sboru v     Efesu  . Sám Ježíš diktuje dopisy 
sedmi sborům a Jan je zapisuje. Stejně jako samotná kniha Zjevení (viz 1,1), i dopisy 
uvádějí Boha jako přímého autora než jen Duchem inspirovaného lidského autora. Je 
vhodné, aby poslední kniha napsaná pro církev, která ji bude podpírat ve zkouškách 
a souženích přicházejících staletí, byla potvrzena tou nejvyšší autoritou. jedná se o 
Kristovo vlastní zhodnocení a popis situace těchto sborů, společně s řešením jejich 
slabých stránek.

2,1a ‚Toto praví ten, který pevně drží těch sedm hvězd ve své pravici, který se 
prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů: – Zde je zopakována charakteristika 
Ježíše Krista z 1,13 a 1,16. Odkaz na něj je uveden u každého ze sedmi sborů. On 
drží sedm hvězd ve své pravici – sedm hvězd jsou andělé sedmi sborů, což 
pravděpodobně znamená, že on určuje budoucnost těchto sborů. Prochází se mezi 
sedmi sbory, a proto je důvěrně zná.

2,2 Znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost; vím, že nemůžeš snést zlé lidi a 
vyzkoušel jsi ty, kteří se nazývají apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.  – 
Znám tvé skutky … hodnocení vyslovené u všech sborů kromě Smyrny (znám tvé 
soužení a chudobu) a Pergama (vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn Satanův). Ježíš je 
ten, kdo zná naši situaci, protože se prochází mezi sedmi svícny. Zná jejich námahu 
(kopos) i vytrvalost; Pavel oceňuje i Tesalonické za jejich skutek víry, námahu 
(kopos) lásky (agapé) a za jejich vytrvalost, kterou působí naděje v našeho Pána 
Ježíše Krista (1 Tes 1,3). Sbor v Thyatirách je oceněn za svou lásku, věrnost, službu 
a vytrvalost (2,19). Vyzkoušel jsi ty, kteří se nazývají apoštoly … v Efesu si vzali 
k srdci Pavlovo varování, když se se staršími kdysi loučil, že v jejich středu 
povstanou falešní proroci (Sk 20,28; 2 Kor 11,12). Tito lidé budou jako draví vlci mezi 
ovcemi ve stádu – budou překrucovat pravdu, aby odvedli učedníky za sebou; Pavel 
je varoval, aby se před takovými proroky měli na pozoru. Efesané vyzkoušeli učení a 
životy těchto lidí a shledali je lháři ... Ježíš nám říká, že falešné proroky poznáme 
podle jejich ovoce, tj. podle jejich života a výsledků jejich vyučování. V 1 Tes 5,21 je 
nám řečeno, abychom vše zkoušeli a to dobré pevně zachovávali (dodrželi); v 1 Kor 
14,29, kdy dva či tři proroci promlouvají, by ti ostatní měli pečlivě zvažovat, co bylo 
řečeno. 1.list Janův 4,1 nás varuje, abychom prozkoumali duchy, zda opravdu 
přicházejí od Boha. 2.list Petrův 2 a list Judův uvádějí popis těchto lidí: zavádějí 
destruktivní bludné nauky, vykořisťují lidi příběhy, které si vymysleli, chovají se 
hanebně, hříšně a pohrdají autoritami, jsou troufalí a namyšlení. Zaměňují milost 
našeho Boha za svolení k nemorálnostem, reptají a nacházejí chyby; následují své 
vlastní špatné tužby; chlubí se sami sebou a lichotí druhým pro své vlastní výhody; 
obzvláště jsou chtiví peněz.

2,3 Máš vytrvalost a snášel jsi těžkosti pro mé jméno, a nezemdlel jsi. – Pochvala, je 
zopakován též i předchozí verš; mají vytrvalost pro jeho jméno, i když ne z lásky, ale 
z povinnosti. Srovnejte „nezemdlel jsi“ (ú kekoipiakes) a „námahu“ (kopos) ve verši 2 
– řecké kopiaó je odvozené slovo od slova kopos.
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2,4 Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. – Napomenutí, protože sice 
měli skutky, ale nikoli lásku jednoho vůči druhému a k Ježíši především. Slovo 
překládané jako láska je agapé, silnější forma lásky než jen fileó, což je bratrská 
láska. Agapé72 nejvíce charakterizuje lásku, kterou má Ježíš k nám (1,5), což je 
hluboce oddaná láska, která více spočívá v charakteru dárce než v přitažlivosti 
milovaného (srovnejte s eros, láskou mezi milenci). Máme mít rádi jeden druhého 
takovou kvalitou lásky, jako nás miluje Ježíš (Jan 13,34) – láskou agapé73, nejen 
bratrskou láskou. Pravděpodobně opustili svou počáteční lásku vůči Kristu, což vedlo 
k nedostatku lásky jednoho vůči druhému. To je pro svaté největším testem: mají 
lásku jeden k druhému (1 Kor 13,3; Jan 13,35)? Jejich zkoumání, zda někdo není 
falešným apoštolem nebo falešným bratrem, vytvořilo atmosféru vzájemné nedůvěry, 
ve které láska nemohla růst (Mounce).

2,5a Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání a začni jednat jako dřív! – Ježíš nyní 
předepisuje tři kroky k nápravě:

ι) Rozpomeň se   na svůj dřívější stav (zastav se a připomeň si svou dřívější 
lásku – uvědom si svou současnou situaci a srovnej s tím, jaké to bylo kdysi).

ιι) Učiň pokání   (změň svůj směr, přestaň dělat to negativní).
ιιι) Začni jednat jako dřív   … dělej věci, které jsi dělal dříve (dělej to pozitivní – 

pokání nespočívá jen v odvrácení se od zlého, ale též v dělání toho, co je 
správné).

Pokání neznamená, že jen přestaneme dělat špatné věci, ale znamená též učit se 
dělat ty dobré (Izajáš 1,16-17). Máme vydávat ovoce svědčící o pokání (Mt 3,8). 
„Začni jednat jako dřív!“ – jejich láska má být praktická (1.list Janův 3,16-18; Jakub 
2,14-17). Tím pozitivním, co máme dělat, je mít rád jeden druhého, jako nás měl rád 
Kristus (Jan 13,34-35; Ř 13,8; 1Pt 1,22; 1 J 3,11 a násl.) Pohled na výskyt slov 
„navzájem“ či „jeden druhého“ v Nové smlouvě naznačuje, že to v praxi znamená: 
souhlasit jeden s druhým; odpouštět jeden druhému, jako Bůh v Kristu odpustil nám; 
být trpělivý jeden vůči druhému; povzbuzovat se navzájem k lásce a dobrým 
skutkům; nesoudit a nepomlouvat jeden druhého; nabízet si navzájem pohostinnost.

2,5b Ne-li, přijdu k tobě brzy a pohnu tvým svícnem z jeho místa; jestliže neučiníš 
pokání. – Varování, že pokud sbor nebude činit pokání, tak zemře. V Efesu nyní není 
žádný sbor.

2,6 To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitů, které i já nenávidím. – 
Pochvala. Nikolaité byli následovníky Nikoly z Antiochie, není o nich známo nic moc 
navíc kromě zmínek v knize Zjevení, viz též Zj 2,15. Nikolaité nebo „ti, kteří drží 
učení Balaámovo“ (2,14) či následovníci ženy Jezábel (Zj 2,20) představují tutéž 
skupinu falešných svůdců. Vyskytuje se zde slovní hříčka, protože slovo Nikolaus je 
odvozeno ze dvou řeckých slov – slovesa nikaó = „přemáhám, vítězím nad“ a 
podstatného jména laos = lid. Balaám je slovo odvozené ze dvou hebrejských slov, a 
sice slovesa b-l-h = „zvítězit“ a podstatného jména ‘am = lid. Obě jména, Nikolaus i 
Balaám, mají tedy stejný význam a popisují falešného učitele, který zvítězil nad lidem 
72 Don Carson v knize Exegetical Fallacies, 1996 second edition, str. 31-32, ukazuje, že slovesu agapaó není 
možné přiřadit kategorii nějaké lepší lásky, protože např. Amnón znásilnil svou nevlastní sestru Támar, protože 
ji miloval (užito agapaó, Septuaginta = řecký překlad místa 2 Sam 13,15 z hebrejské Bible), Démas opustil 
Pavla, protože miloval (agapaó) tento svět. Na druhé straně, podle „Otec miluje Syna“ (Jan 3,35, agapaó) a 
podobné formulace v Jan 5,20 (ovšem tentokrát užito fileó) je vidět, že agapaó a fileó jsou vzhledem k vyjádření 
kvality Boží lásky snadno zaměnitelné.
73 Nebo lépe: láskou, která se obětuje.
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a podrobil jej jedovaté herezi (Barclay). Podobně jako Satan prostřednictvím šelmy 
vítězí (nikaó) nad svatými zvnějšku (11,7; 13,7), tak prostřednictvím falešných 
proroků přemáhá církev zevnitř – viz též odkaz na Nikolaity v dopisu do Pergama (Zj 
2,15). Které i já nenávidím … je pravděpodobné, že tito lidé zastávali benevolentnější 
postoj k pohanské kultuře než Ježíš Kristus tím, že souhlasili se sexuální 
nemorálností a s konzumací jídla obětovaného modlám (2,14.20), a tak činili 
kompromisy se světem.

2,7a Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům: – Zde je osobní výzva členům sboru a 
obecné pozvání těm, kdo slyší slova této knihy, aby si je vzali k srdci (Zj 1,3; Mt 
13,15-16). „Kdo má uši, slyš“ … podobnou větu pronesl v evangeliu Ježíš (Mt 11,15; 
Mk 4,9; Lk 8,8) a je zopakována ještě ve Zj 13,9. Co Duch praví sborům … tato 
zpráva je nám určena i dnes. Kniha Zjevení má řadu autorů – Boha, Ježíše Krista, 
Jana, a nyní i Ducha (viz 1,1-2.11). Knihu Zjevení musíme interpretovat Duchem, 
musíme porozumět, co Duch praví sborům. Role Ducha v knize Zjevení je patrna 
také z míst 1,4; 3,1; 4,2.5; 5,6; 14,13; 17,3; 21,10; 22,17.

2,7b Tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji.‘ – Jedná se 
spíše o osobní než obecnou výzvu. V dopise každému ze sborů je zaslíbení pro 
toho, kdo vítězí či dokonale vítězí (viz Římanům 8,37). Na základě souvislostí listu do 
Efesu vítězí ten, kdo činí pokání ze svého nedostatku lásky a nachází opět svou 
první lásku. Listy sedmi sborům jsou v souladu se zbytkem knihy Zjevení – sliby těm, 
kdo vítězí, se vždy týkají něčeho, co je později v této knize zmíněno, například nyní v 
listu do Efesu je zmíněn strom života, který vidíme ve Zj 22,2. Ve 22,14 ti, kteří umyli 
svá roucha, mají přístup ke stromu života a do města. Ve 22,19 tomu, kdo ubere ze 
slov knihy Zjevení, vezme Bůh podíl na stromu života a svatém městě. Boží ráj je též 
zmíněn v Lk 23,43; 2 Kor 12,2. Ráj označuje zahradu či park, podobně jako v 
zahradě Eden (Genesis 2,8). Ve 22,2 je stromoví života na obou stranách řeky 
vytékající od trůnu Božího a Beránkova středem význačné ulice Nového Jeruzaléma. 
Tedy Nový Jeruzalém je Božím rájem. Strom života si bere vláhu z řeky života, jejímž 
zdrojem je Kristus. Ovoce ze stromu života předá věčný život tomu, kdo je sní (Gn 
3,22). Co bylo upřeno Adamovi, je nabídnuto těm, kdo vítězí.

Odměny jsou součástí Hospodinových záměrů, jimiž motivuje svůj lid. Ve Zjevení 
vidíme odměnu těch, kdo vítězí, i odměnu bázlivých – odměnou těch prvních je 
věčný život, odměnou těch druhých je druhá smrt. Lang si všímá, že křesťané v 
Efesu vytrvali a snášeli těžkosti, a co se týká vnější stránky jejich díla, tak nepodlehli 
únavě. Ale jejich vnitřní život utrpěl – ve své oddanosti Kristu v srdci upadli. Vnitřní 
člověk potřeboval obnovu. Ten, kdo činil pokání a našel znovu oživění své lásky ke 
Kristu, a tak osobně překonal a přemohl svůj úpadek, bude čerpat odpovídající 
požehnání – najde trvalou sílu a nasycení v ovoci života (Lang).

Tomu, kdo přemáhá, vítězí (nikaó) … klíčové slovo knihy, objevuje se ve všech 
dopisech sedmi sborům. Zaslíbení ve 21,1-6 jsou určena těm, kdo vítězí (21,7). 
Naším vzorem je Ježíš, který též zvítězil (3,21; 5,5; též viz 17,14). Svatí nad 
Satanem zvítězili pro krev Beránka a pro slovo svého svědectví (12,11), a zvítězili i 
nad šelmou (15,2). Jan též používá toto slovo často ve svých listech (1.list Janův 
2,13.14; 4,4; 5,4-5). Římanům 8,37 „Ale v tomto všem dokonale vítězíme 
(hypernikómen)

 
skrze toho, který si nás zamiloval“ vychází též ze slova příbuzného 

slovu nikaó. Knihu Zjevení lze považovat za rozšířený komentář k Římanům 8,31-39. 
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Hendriksenův komentář byl vydán pod názvem „Dokonale vítězíme74“, což je vzato z 
Ř 8,37. Jak komentuje Lang výše, ti, kdo vítězí a dostanou nové nebe a zemi za 
dědictví (21,1-7), jsou vykresleni v kontrastu s dědictvím bázlivých, jejichž podílem 
bude jezero hořící ohněm a sírou (21,8).

74Viz kniha [3] v seznamu literatury, jeden z Rossových základních materiálů. Alternativní překlad názvu: Více 
než vítězové (More Than Conquerers).
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A.2. b) Dopis do Smyrny (2,8-11)

(Zj 2,8-11) „Andělu sboru ve Smyrně napiš: ‚Toto praví ten první a poslední,  
který byl mrtev a ožil: 9 Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i  
urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou 
synagogou Satanovou. 10 Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá 
některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení  
po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti věnec života. 11 Kdo má uši,  
slyš, co Duch praví sborům: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží.‘“

Klíčová věta: Buď věrný až na smrt, a dám ti věnec života.

Smyrna se dnes jmenuje Izmir, leží asi 35 mil75 severně od Efesu na Egejském 
pobřeží Turecka. Má výborný přístav. Byla nesmírně věrná Římu a už v roce 195 
př.n.l. se stala prvním městem starověkého světa, které postavilo chrám na počet 
Bohyně Řím76. Později, v roce 23 n.l., Smyrna získala svolení postavit chrám 
římskému císaři Tiberiovi. Silná věrnost Římu a početná populace Židů, aktivně 
nepřátelská vůči křesťanům, činila život křesťanů ve Smyrně obtížným. 
Nejznámějším mučedníkem z raných církevních otců byl Polykarp, „dvanáctý 
mučedník Smyrny“, který byl poté, co odmítl uznat císaře jako boha, upálen na 
hranici (Mounce). Delší popis této události uvádí MacArthur. Židé byli jako jediná 
skupina zproštěni povinnosti uctívat císaře. Ve Smyrně je dnes stále aktivní 
křesťanský sbor.

2,8 „Andělu sboru ve Smyrně napiš: ‚Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev 
a ožil: – Je zopakováno, jak Ježíš sám sebe označil v 1,17-18 (viz též 22,13). On je 
prvním i posledním slovem lidské historie, a tedy je svrchovaným pánem i nad tím, 
co leží mezi těmito dvěma mezníky (xxxx). Skrze něj byl stvořen svět a až se vrátí, 
lidská historie bude ukončena. Byl mrtev a zase ožil … přemohl smrt, je prvorozený 
mezi mnoha bratřími – to by mělo potěšit křesťany ve Smyrně, kteří budou 
pronásledováni a někteří zemřou.

2,9a Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. – Všem ostatním sborům kromě 
Smyrny a Pergama Kristus říká: „Vím o tvých skutcích“, ale zde ve Smyrně říká: 
„Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý.“ Byli fyzicky chudí, ale duchovně bohatí 
– jaký kontrast s Laodicejí, kde si mysleli, že jsou bohatí, ale byli chudí (3,17; též viz 
Jakub 2,5). Fyzicky sbor ve Smyrně trpěl pronásledováním od Židů a byl chudý – 
měli málo výdobytků přepychu a majetku. Ale duchovně byli v očích Krista bohatí – 
Ježíš vidí jejich soužení a ví o něm. To má tento pronásledovaný sbor potěšit.

2,9b Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž 
jsou synagogou Satanovou. – „Znám i urážení“ … Ježíš vidí jejich situaci, je si 
vědom její nespravedlnosti, to musí opět znamenat útěchu pro tento sbor. Tito Židé 
následují Satana v urážení Božího lidu (slovo Satan znamená „obviňovač“, 
„žalobce“ (12,10), ale Ďábel znamená „pomlouvač“, „ten, kdo uráží“). Za těmito Židy 
stojí Satan, nikoli Abraham – Satan je jejich duchovním otcem (J 8,44) … Wilcock. 
Pomluvy = lži, které mají očernit charakter lidí, jsou jednou ze Satanových zbraní 
proti církvi, viz řeka lží ve 12,15. Šelma ve 13,6 se též rouhá Božímu jménu a uráží 
je, a za šelmou stojí Satan. I v dopise do Filadelfie je zmínka o těch, kdo se nazývají 
7556 kilometrů.
76Bohyně Róma.
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Židé, ale jsou lháři a synagoga Satanova (3,9). Viz i další příklady židovského 
nepřátelství ve Sk 13,45; 14,2; 17,5; 18,6. Ve Skutcích 25,7 přinášejí Židé 
místodržiteli Festovi falešné obvinění vůči Pavlovi. Keener má za to, že pomluvy 
pravděpodobně pramení od židovských informátorů. Římští úředníci vyžadovali 
obvinění od informátorů dříve, než případy sami prošetřili. Pavel definuje 
opravdového Žida jako toho, kdo není obřezán fyzicky, ale kdo má srdce obřezané 
Duchem (Ř 2,29) a kdo věří Bohu stejně jako Abraham (Gal 3,6-7). Pravými Židy je 
144 tisíc popsaných v kapitole 7 – s prvorozeným Judou, nikoli Rúbenem.

2,10a Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do 
vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. – Zde nacházíme 
Janovo první varování ohledně pronásledování církve (druhé varování viz dopis do 
Pergama). Neboj se toho, co máš trpět … tím, že jim to říká předem, jim Pán Ježíš 
jako vševědoucí Bůh naznačuje, že je to součástí jeho plánu a pod jeho řízením. 
Budete mít soužení … v Janovi 16,33 Ježíš říká svým učedníkům, že ve světě mají 
soužení, ale ať jsou dobré mysli, protože on přemohl svět, srov. 3,21; 5,5. V Lukáši 
12,4 nás Ježíš varuje, abychom se nebáli člověka, který zabíjí tělo, ale více nezmůže 
– máme se bát Boha, který, když tělo zemře, nás má moc seslat do pekla. 1.list 
Petrův 3,13-18 nám radí, abychom se nebáli, pokud trpíme tehdy, když jednáme 
dobře – máme před sebou totiž příklad Ježíše, který zemřel, i když jednal dobře, ale 
byl vzkříšen (viz též 1 Pt 2,19-25; Iz 51,7-8). Deset dní … ohraničené, ale ukončené 
časové období, které má v rukou Bůh – je zajímavé si všimnout, že Daniel požádal, 
aby jej prozkoušeli po dobu deseti dnů, zda bude při zeleninové dietě mít stále dobrý 
vzhled (Daniel 1,12). Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli 
vyzkoušeni … nikoli Ďábel osobně, ale použije si k tomu své poddané, podobně jako 
později použije šelmu, aby vedla válku proti Hospodinovým služebníkům (11,7; 13,7). 
Důvodem jejich uvěznění a smrti je pravděpodobně jejich odmítnutí uctívat římského 
vládce. Zbraněmi, které šelma používá proti svatým ve 13,10, jsou zajetí (vězení) a 
meč (smrt).

Pán je povzbuzuje, aby byli věrní, když zdůrazňuje jejich odměnu (stejně jako v 
Matouši 5,10-12, kde řekl, že ti, kdo kvůli němu zakusí pronásledování, mají velkou 
odměnu v nebi). Během rozmachu Římského impéria bylo celkem deset období 
pronásledování, až do „obrácení“ císaře Konstantina v roce 313 n.l. (Hill, viz též 
Foxova kniha mučedníků77). Stejně jako Ježíš zvítězil tím, že zemřel, i svatí vítězí 
tehdy, když jsou věrní i v situaci smrti. Sbor církve v Pergamu nezapřel víru tváří v 
tvář smrti (2,13). 

2,10b Buď věrný až na smrt, a dám ti věnec života. – Tím, že zemřou, získají (věčný) 
život (Jan 12,25). Buď věrný až na smrt … takoví budou zachráněni. Mučednictví je v 
této knize důležité téma, ale je zde i zaslíbení, že mučedníci obdrží korunu (věčného) 
života. Ježíš už přemohl smrt a povstal k životu (verš 8), což je zárukou, že i když oni 
zemřou, budou žít. Budou podrobeni zkoušce – to je v souladu s dalšími částmi Bible 
– a dám ti ... Kristus ví, co je čeká, ale nezasahuje, protože tato jejich zkouška až na 
smrt je nakonec pro jejich dobro (Jakub 1,12).

Mají být věrní až na smrt, aby získali věnec života = korunu života … to je velký 
křesťanský paradox (Jan 12,25). Slovo pro „věnec života“ zde použité je koruna 
vítěze (stephanos) spíše než koruna krále (diadéma), a je tedy případná pro ty, kdo 
zvítězí, tj. získají vítězství. Korunou života je věčný život, což je později ve Zj 22,1 
77Odkaz [73] v seznamu literatury.
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naznačeno vodou života a stromovím života. Zde se jedná o shrnutí knihy Zjevení v 
jedné větě: Buď věrný až na smrt, a dám ti věnec života. Toto poselství je dále 
rozvinuto ve smrti dvou svědků (11,7) a tehdy, když šelma vede válku proti svatým a 
přemůže je (13,7); ale v obou případech Bůh potvrdí nevinu svých služebníků, 
protože dva svědkové jsou vzkříšeni opět k životu (11,11) a ty, co zvítězili nad 
šelmou, později vidíme, jak v nebi chválí Boha (15,2).

2,11 Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží.‘ 
– Máme věnovat pozornost tomu, co bude následovat. Kdo vítězí … viz poznámky ke 
Zj 2,7 (str. 101-102). Tento verš znovu zdůrazňuje odměnu za věrnost, a to věrnost 
až na smrt – tak jim totiž mnohem horší druhá smrt neublíží (21,7-8). Druhá smrt je v 
kontrastu s korunou života z verše 10 (druhá smrt = smrt v jezeru s ohněm a sírou, Zj 
20,14). Vydržet bolest první (třeba i mučednické) smrti trvá jen chvíli, bolest druhé 
smrti bude trvat celou věčnost. Ti, co vydrží až do konce (Mt 10,22; 2 Tim 2,12) a 
budou věrní až na smrt, budou uchráněni před ohnivým jezerem. Všimněte si, jakým 
způsobem svatí ve 12,11 přemohli Satana (žalobce), který je ve verši 10 zmíněn jako 
Ďábel (pomlouvač): „Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého 
svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt.“ 
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A.2. c) Dopis do Pergama (2,12-17)

(Zj 2,12-17) „Andělu sboru v Pergamu napiš: ‚Toto praví ten, který má ostrý  
dvousečný meč:

 
13 Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn Satanův; avšak pevně 

držíš mé jméno a nezapřel jsi mou víru ani ve dnech, v nichž můj věrný 
svědek Antipas byl zabit u vás, kde bydlí Satan. 14 Ale mám několik věcí proti  
tobě. Že tam máš lidi, kteří drží učení Balaámovo, který učil Baláka položit  
nástrahu před syny Izraele, aby jedli maso obětované modlám a smilnili;

 
15 

tak i ty máš některé, kteří stejně drží učení Nikolaitů. 16 Učiň tedy pokání! Ne-
li, brzy k tobě přijdu a budu s nimi válčit mečem svých úst. 17 Kdo má uši,  
slyš, co Duch praví sborům: Tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu 
bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo, než 
ten, kdo je dostává.‘“

Klíčová věta: Vím, kde bydlíš: Tam, kde je trůn Satanův; avšak pevně držíš mé 
jméno.

Hlavní město Pergamon je městem, kde má svůj trůn Satan, had. Celé město bylo 
plné zpodobenin hada – symbolu uzdravování pohanského boha Asklepia. Bylo to 
též středisko uctívání císaře, byl zde chrám zasvěcený Římu a řada pohanských 
chrámů. 

2,12 „Andělu sboru v Pergamu napiš: ‚Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč: 
– Ostrý dvousečný meč (rhomfaia) je odkaz na Boží slovo, Hebrejům 4,16 (viz též Zj 
1,16; 19,15). Tento meč použije Ježíš Kristus, aby bojoval proti Balámovcům a 
Nikolaitům ve verši 16.

2,13 Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn Satanův; avšak pevně držíš mé jméno a 
nezapřel jsi mou víru ani ve dnech, v nichž můj věrný svědek Antipas byl zabit u vás,  
kde bydlí Satan. – Všem dalším sborům kromě Smyrny a Pergama Pán Ježíš píše: 
„Vím o tvých skutcích.“ Zde v Pergamu ovšem říká: „Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn 
Satanův.“ Ví, že křesťané v Pergamu žijí tam, kde se zdá, že vládne Satan – už to by 
mělo tomuto sboru přinést útěchu. Pergamon bylo centrem jak pohanských 
náboženství, tak uctívání císaře. Asklepius – bůh uzdravování v podobě hada– byl 
zde též uctíván, takže město může opravdu být popsáno jako místo, kde vládne 
Satan, tj. kde má Satan svůj trůn. Avšak pevně držíš mé jméno a nezapřel jsi mou 
víru … ale právě na tomto místě mají křesťané svědčit – srovnejte viz Zj 11,8 – „ve 
městě Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán“. Řecké slovo pro „svědka“ 
je martys – svým životem i smrtí Antipas nesl svědectví Ježíši, a tak se stal 
příkladem pro další kapitoly knihy Zjevení. Ježíš zná naše okolnosti – ví, že církev v 
Pergamu je tam, kde má Satan svůj trůn. On ví o umučení Antipy, což má být pro 
svaté útěchou. Ježíš je věrným svědkem (1,5); Antipas následoval příklad Ježíše a 
zůstal věrným až na smrt (2,10; 14,12), stejně jako Ježíš zůstal věrným až na smrt – 
proto Pán Ježíš o něm říká: „můj věrný svědek“. Zůstat věrným navzdory 
pronásledování je jednou z klíčových výzev knihy Zjevení. Po svém zabití Ježíš 
Kristus vstal, stejně jako dva svědkové budou vzkříšeni (11,11). Ve Zjevení 
nacházíme ty, co zemřeli pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo, ale jsou naživu v nebi 
a budou věčně žít, protože budou moci pít vodu života. Jako Kristova krev přenáší 
hodně synů do slávy, i smrt mučedníků je nutnou součástí Hospodinova plánu se 
světem. Jak říká Caird, mučednictví je cenou, kterou Boží lid platí za Hospodinovu 
trpělivost se světem. Mučedníci jsou živnou půdou církve a smrt mučedníků je 
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svědectvím, které přivede některé lidi k pokání. Svědectví Božího lidu životem i smrtí 
je součástí Božího plánu, stejně jako smrt a vzkříšení Ježíše Krista bylo v Božím 
plánu.

2,14a Ale mám několik věcí proti tobě. Že tam máš lidi, kteří drží učení Balaámovo,  
který učil Baláka položit nástrahu před syny Izraele, – I když se sbor vyrovnal s vnější 
hrozbou pronásledování, nevypořádal se vnitřní hrozbou pro církev. Dostali se mezi 
ně Satanovi služebníci, kteří přiváděli ničivá falešná učení. Kniha Zjevení je většinou 
věnována vnějším hrozbám církve, ale nesmíme zapomenout ani na falešné proroky 
přicházející zevnitř. Boží slovo nás před falešnými proroky varuje (Mt 7,15; 24,24; 2 
Pt 2,1; 1 J 4,1). V dopisech sedmi sborům Ježíš Kristus pročišťuje svou církev, aby 
obstála před přicházejícím pronásledováním. Učení Balaámovo … ohledně 
falešného proroka Balaáma viz Nu 22,1 - - 25,3; 31,16; 2 Pt 2,15. Svedl Boží lid k 
sexuální nemravnosti, ke klanění se modlám a k jezení masa, které bylo obětováno 
modlám (Nu 31,16). Tyto hříchy všechny zahrnují fyzické i duchovní kompromisy se 
světem – ale Hospodinova církev má být svatá a bez poskvrny (11,2; 14,4-5; 20,6; 
21,2). Modly jsou zmíněny, protože Bůh chce očistit svou církev ode všeho, co nese 
podobnost s modlářstvím (2 Kor 6,12 - - 7,1; viz též Zj 18,4), což je základní hřích 
těch, kdo uctívají šelmu a její obraz (viz 13,14-15; 14,7.9-12).

2,14b aby jedli maso obětované modlám a smilnili; – Jedná se o tytéž věci jako v listě 
do Thyatir, kde tolerovali ženu Jezábel, jež se označovala za prorokyni, ale svým 
učením sváděla Hospodinovy služebníky k sexuální nemravnosti a k tomu, aby jedli 
maso obětované modlám (Zj 2,20). Pavel mluví o těchto tématech v 1.listu do 
Korintu, další zmínka je ve Skutcích 15,28 – jsou to tedy věci, které trápily křesťany 
té doby (viz Sk 15,28-29; 1 Kor 6,18; 8,1). Spočívají v kompromisu se světem – 
církev má být ovšem svatá a oddělená od světa v tomto ohledu – má být na světě, 
ale ne světská. Jan silně napadal modlářství (1.list Janův 5,21).

2,15 tak i ty máš některé, kteří stejně drží učení Nikolaitů. – Ohledně vztahu mezi 
Nikolaity a Balámovci … viz Zj 2,6 v dopise do Efesu. Obě skupiny dávaly svolení ke 
kompromisům se světem. Toto falešné učení je hrozbou pro církev v každém století 
historie, není to nic nového. Další starosmluvní postava – Jezábel – je zmíněna ve Zj 
2,20 při popisu stejných hříchů, opět protože činí kompromisy se světem. Svatí mají 
být čistí, protože jsou nevěstou Kristovou (Zj 14,4). Falešné učení je jednou z 
hlavních Satanových zbraní proti církvi, viz jeho řeka lží ve 12,15. Pokud nemá moc 
zničit církev zvnějšku, snaží se ji poničit zevnitř – ve 2 Kor 11,13-15 Pavel mluví o 
Satanových služebnících, kteří se převlékají za Kristovy apoštoly.

2,16 Učiň tedy pokání! Ne-li, brzy k tobě přijdu a budu s nimi válčit mečem svých úst. 
– Učiň tedy pokání! … Kristus nejprve přikazuje celému sboru, aby činil pokání z 
toho, že svolil k tomuto hříchu, ale pak obzvlášť napomíná ty, co se do hříchu 
zapojili, aby činili pokání. Pokud neposlechnou, přijde a povede proti nim boj – jen 
proti těm, kteří zastávají učení Nikolaitů, nikoli proti všem. Budu s nimi válčit mečem 
svých úst … meč (rhomfaia) představuje Boží slovo – viz též Kristův druhý příchod 
ve Zj 19,15, kdy udeří na národy mečem vycházejícím ze svých úst. Může se tedy 
jednat o zmínku druhého příchodu, jako v dopise do Sard (3,3), nebo o nějaký jiný 
soud, nikoli poslední soud.

2,17 Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům: Tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a 
dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo,  
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než ten, kdo je dostává.‘“ – Opět refrén: „Kdo má uši slyš, co Duch praví sborům“, tj. 
máme těmto slovům věnovat maximální pozornost. Tomu, kdo vítězí … viz 
poznámky k Ef 2,7 (str.101-102). Mana byla každodenní potravou pro lid Izraele na 
poušti (Ex 16,31; Ž 78,24). Je zde narážka na novosmluvní manu, skutečný pokrm z 
nebe, kterým je Kristus (Jan 6,57-58) v kontrastu s pokrmem obětovaným modlám. 
Mohlo by se jednat též o souvislost s ovocem ze stromu života: „Kdo jí z tohoto 
chleba (= z Krista), bude žít na věčnost“ (Jan 6,51).

Dám mu bílý kamének … na starověkých soudních dvorech byly bílý a černý 
kamének používány pro záznam verdiktu poroty – černý kamének znamenal 
odsouzení, bílý kamének znamenal zproštění viny. Křesťan je tedy nyní zproštěn 
viny v Hospodinových očích díky dílu Ježíše Krista (Barclay). Ve starověkém světě 
bylo též rozšířeným obyčejem nosit talisman či amulet. Mohl to být jen třeba oblázek 
s tajným jménem. Bílý kamének byl též užíván jako znamení ke vstupu na jisté 
zvláštní události. Na základě těchto souvislostí zde pravděpodobně bílý kamének 
ukazuje k proměně verdiktu „vinen“ vyneseného světskou institucí vůči tomu, kdo 
vítězí, kvůli odmítnutí účastnit se modlářských hostin. A za druhé, bílý kamének je 
pozváním zúčastnit se Kristovy hostiny (19,9). Podporu pro myšlenku hostiny lze 
vidět z odkazu na manu (Beale). Beale si též všímá, že bílý kamének posiluje 
představu many jako nebeské odměny, neboť Stará smlouva zobrazuje manu 
podobnou kaménku bdelia78 (Ex 16,31; Nu 11,7).

Sanford prohlašuje o bílém kaménku toto: „Alchymisté rádi mluvili o „lapis lazuli“ či 
bílém kaménku (či azurově zbarveném nebo blankytně modrém“) a snažili se 
přebudovat sebe sama, aby se stali bílými kaménky, díky nimž by vlastnili veškerou 
moudrost a poznání79 ... a na ostrově Patmos, ať už Jan byl znalý alchymie nebo ne, 
byl určitě Duch svatý a Pán Ježíš Slíbil (2,17): „tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a 
dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo, 
než ten, kdo je dostává.“

V hebrejské kultuře byl kaménkem obdarován ten, komu byly odpuštěny velké 
hříchy. Nosit tento kamének bylo znamením, že se mu dostalo odpuštění. Ale Duch 
svatý možná říká i něco jako: „tomu, kdo vítězí, dám dokonalou duši; nikdo nemusí 
studovat alchymii, aby duši získal.“ Každý křesťan je zapojen do procesu, ve kterém 
je proměňován do podoby Ježíše Krista – tato proměna bude nakonec dokončena 
rychle, „v okamžiku“ (1.list Korintským 15,52) – a bude to dar, nikoli výdobytek 
alchymistické vědy či jejího moderního protipólu, humanismu hnutí Nové Doby80. 

Nové jméno … znát jméno boha znamenalo jej ovládat do té míry, že ho lidé mohli 
přivolat v době těžkostí. Mělo se za to, že pokud nikdo jiný nezná jméno na talismanu 
napsané, vede to ke dvojnásobnému účinku (Barclay). Lang si všímá, že Pergamon 
bylo pokoušeno k jezení poskvrněné stravy, ale ten, kdo překonal toto pokušení, 
bude moci jíst ze svaté stravy v nebi – bude moci jíst Krista, nyní ukrytého před lidmi. 
Každý, kdo se pevně držel Kristova jména, i když udělat to znamenalo smrt, dostane 
právo užívat v Jeho království nové jméno (Izajáš 62,2 říká, že Bůh dá svému lidu 
nové jméno). 

78Poznámka ČSP ke Genesis 2,6: Bdelium = vonná žlutavá průhledná pryskyřice (Comniphora Africana).
79Alchymie v tomto smyslu nemíchá lektvary, ale přirovnává různé typy kamenů k různým stadiím charakteru 
člověka na cestě k vnitřní proměně. Viz Carl Jung, sebrané spisy, 4. a 6. svazek. Dále o mědi a železe jako 
symbolech charakteru mluví i kniha Železný Jan (autor: Robert Bly, v češtině nakl. Argo 2000, kapitola 6).
80New Age.
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Kromě nového jména je ve Zjevení zmíněn nový Jeruzalém, (3,12; 21,2), nová píseň 
(5,9; 14,3), nové nebe a nová země (21,1), a ve 21,5 Bůh říká: „Hle, činím všechno 
nové.“ Ve všech těchto výskytech slova „nový“ je užito řecké kainos, což znamená 
nový kvalitou (jiné podstaty v kontrastu se starým – viz Vine, [70]) spíše než časově 
nový. 

Nové jméno bude vhodné pro novou pozici v Hospodinově novém stvoření a 
společenském řádu. Starý řád věcí pomine, svatí budou žít v novém těle – a nové 
jméno označuje zánik starého života, který žijeme v těle určeném pro zánik uprostřed 
pokaženého světa, a počátek nového, neporušitelného života. Novou píseň se 
dokázali naučit jen ti, kdy byli vykoupeni ze země a nové jméno je součástí odměny 
za věrnost Ježíši během života na staré zemi. Je zajímavé si všimnout, že Abram, 
Sáraj i Jákob obdrželi od Boha nové jméno, které upomínalo na proměnu jejich 
starého života v nový po dalším setkání s Bohem (Gn 17,5.15; 32,28).
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A.2. d) Dopis do Thyatir (2,18-29)

(Zj 2,18-29) „Andělu sboru v Thyatirech napiš: ‚Toto praví Syn Boží, který má 
oči jako plamen ohně a nohy podobné bronzu: 19 Znám tvé skutky a tvou 
lásku, věrnost a službu, tvou vytrvalost a tvé poslední skutky, hojnější než ty  
první. 20 Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně,  
vyučuje a svádí mé otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám.

 
21 

Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva.  22 
Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, do velkého soužení, jestliže se 
od jejích činů neodvrátí;

 
23 a její děti zahubím. A všechny sbory poznají, že já 

jsem ten, který zkoumá ledví i srdce, a každému z vás odplatím podle vašich 
skutků.

 
24 Vám ostatním v Thyatirech, kteří nemáte toto učení, kteří jste, jak 

oni říkají, nepoznali hluboké věci Satanovy, pravím: Nekladu na vás jiné 
břemeno; 25 pouze držte pevně, co máte, dokud nepřijdu.

26 Kdo vítězí a zachovává moje skutky až do konce, tomu dám vládu nad 
národy; 27 bude je pást železnou berlou a budou rozbíjeny jako hliněné 
nádobí,

 
28 jak jsem to i já přijal od svého Otce. A dám mu hvězdu jitřní. 29 

Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům.‘“

Klíčová věta: Pouze držte pevně, co máte, dokud nepřijdu.

Město Thyatiry se v dnešní době nazývá Achísar. Město leželo na obchodní cestě 
směrem na jih od hlavního města Pergama a v době napsání knihy Zjevení v něm 
začínalo velké období prosperity a růstu. Hlavní město Pergamon je městem, kde má 
svůj trůn Satan, had. V Thyatirách bylo známo více řemeslnických dílen než v 
jakémkoli jiném městě Malé Asie. Dochované nápisy zmiňují: práci se dřevem, práci 
s plátnem, oděvníky, koželuhy, práci s kůží, pálení hlíny, hrnčíře, pekaře, obchodníky 
s otroky, kováře pracující s bronzem (Ramsay). Z města Thyatir pochází žena Lydie, 
prodavačka purpurových látek (Sk 16,14).

2,18 „Andělu sboru v Thyatirech napiš: ‚Toto praví Syn Boží, který má oči jako 
plamen ohně a nohy podobné bronzu: – Zde se Ježíš jasně označuje za toho, kdo je 
podobný Synu člověka (ze Zj 1,13), tj. za Božího Syna. Má oči jako plamen ohně a 
nohy podobné bronzu … zopakování popisu z 1,14-15. Sbor v Thyatirách se 
nacházel ve městě, kde byl uctíván Bůh Apollón, o kterém se věřilo, že to byl Diův 
syn. Nyní tedy přichází zpráva od pravého „Božího Syna“. Thyatiry byly centrem 
výroby obrázků se vševědoucím okem – malých skleněných obrázků, které se stále 
dnes prodávají turistům (Hill). Bylo zde centrum výroby purpurového barviva a ve 
světské literatuře tohoto období se nachází řada odkazů na řemeslnické dílny, které 
vyráběly látky (Swete, citovaný Walvoordem). Lydie byla obchodnicí s purpurovými 
látkami (viz Sk 16,14). Tyto látky nosili jen bohatí lidé (Lk 16,19; Zj 17,4).

2,19 Znám tvé skutky a tvou lásku, věrnost a službu, tvou vytrvalost a tvé poslední  
skutky, hojnější než ty první. – Srovnejme tento sbor se sborem v Efesu, kde ztratili 
svou první lásku, a sborem v Sardách, který byl téměř mrtvý: zde v Thyatirech vedla 
jejich láska (agapé) ke službě a jejich víra k vytrvalosti – dělali více než na počátku, 
jejich víra nebyla mrtvou, nýbrž rostoucí vírou (1 Tes 1,3). 

2,20 Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, vyučuje a 
svádí mé otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám. – Navzdory své 
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rostoucí lásce a víře tolerovali zlo ve formě ženy Jezábel ve svém středu. Která si 
říká prorokyně … ale ve skutečností je falešnou prorokyní (Jezábel je přepis 
hebrejského :ízevel, což je ironické, znamená totiž cudná (řecky zodyatés)). Vyučuje 
a svádí mé služebníky … srovnejme tento sbor se sborem v Efesu, kde netolerovali 
zlé lidi (2,2) – v Efesu měli pravdu, ale neměli lásku, kdežto v Thyatirech měli lásku, 
ale neměli pravdu – ztratili lásku k pravdě a svolili k falešnému učení ve sboru, což 
vedlo k nečistým skutkům. Nebránili pravdu jim svěřenou – vedoucí sboru nechránili 
své stádo jako ti v Efesu. Láska nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z 
pravdy (1 Kor 13,6). Chyba v učení vede k nemravnosti, ale pravda vede ke 
zbožnosti (Tt 1,1). Aby smilnili a jedli maso obětované modlám … stejné hříchy jako 
v Pergamu. Jezábel přinesla do Achabova života modlářství, vybízela ho ke zlu 
(1.kniha Královská 21,25-26), obzvláště k modlářství, a pronásledovala proroky 
(2.kniha Královská 9,7). Všimněme si, že je užita (stejně jako Balaám v dopise do 
Pergama) starosmluvní postava, aby oživila daný obraz. Zde Pán Ježíš používá 
starosmluvní postavu Jezábel, protože tak prorokyni v Thyatirech vidí Bůh. Jezábel 
zabíjela skutečné Hospodinovy proroky (1.kniha Královská 18,4) a svým učením 
přinášela duchovní smrt těm, kdo ji následovali.

Protože sexuální nemravnost a jezení masa obětovaného modlám jsou zmíněny ve 
Sk 15,20 a 1 Kor 6,18; 8,1, měli bychom tyto věci brát doslova. Jíst maso obětované 
modlám bylo pokušením pro řemeslnické dílny, které měly slavnosti s jídlem 
obětovaným modlám a snad i doprovázené sexuální nemravností. Opět je zde 
varování vůči duchovním kompromisům. Jakub 4,4 varuje, že přátelství se světem je 
nepřátelstvím vůči Bohu, formou duchovního modlářství. V 18,4 jsou věřící vyzváni, 
aby vyšli z Babylonu a neměli podíl na jeho hříchu a trestu. Ježíš netoleruje hřích, 
protože chce, aby jeho nevěsta byla čistá (viz 14,4-5 a též Ef 5,27), viz též komentář 
ke 2,14.

2,21 Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. – Vidíme 
zde Hospodinovu trpělivost a reakci lidí. Odložení trestu neznamená, že trest 
nakonec nepřijde (xxxx).

2,22 Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, do velkého soužení, jestliže se od 
jejích činů neodvrátí; – S ní cizoloží … nepáchají cizoložství s Jezábel fyzicky, ale 
následují jejího příkladu. Dostane splaceno za své skutky (23) stejně jako ti, co ji 
následují … jedná se o podmíněný soud, kterému se mohou vyhnout, pokud učiní 
pokání. Všimněte si kontrastu mezi ložem cizoložství a lůžkem soužení (Ladd). 
Thyatiry byly známé pro své purpurové plátno, které má oblečeno též smilnice 
Babylon ve Zj 17,4. Jestliže se od jejích činů neodvrátí … ve Zj 18,4 Bůh přikazuje 
svému lidu, aby z Babylonu vyšli, aby neměli podíl na jeho hříchu a jeho ranách.

2,23 a její děti zahubím. A všechny sbory poznají, že já jsem ten, který zkoumá ledví 
i srdce, a každému z vás odplatím podle vašich skutků. – Tento trest povede k tomu, 
že všechny sbory poznají, že Ježíš vidí vše a zajímá se o vše, co dělají. „Jsem ten, 
který zkoumá ledví a srdce“ … to říká ten, „který má oči jako plamen ohně (verš 18)“. 
On oplatí každému podle jeho skutků (Ž 62,13; Iz 62,11; Jer 17,10; Mt 16,27; 1 Kor 
4,5; Zj 20,12; 22,12), v tomto verši je soud nad jejími skutky součástí tohoto života. 
Podobné verše později ve Zjevení se odkazují na soud nad pozemskými skutky, 
který proběhne po smrti (Zj 20,12 … každý člověk bude po smrti souzen na základě 
skutků, které dělal; Zj 22,12 … každý obdrží odměnu za skutky ve svém pozemském 
životě, což naznačuje důležitost skutků učiněných dnes). To je jedno z 
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nejdůležitějších poselství knihy Zjevení (viz též 14,13, kde „jejich skutky jdou s nimi“): 
Své skutky si bereme s sebou a budeme souzeni, a odměněni nebo potrestáni.

2,24 Vám ostatním v Thyatirech, kteří nemáte toto učení, kteří jste, jak oni říkají,  
nepoznali hluboké věci Satanovy, pravím: Nekladu na vás jiné břemeno; – Na ty, kdo 
vzdorují sexuální nemravnosti a jezení potravy obětované modlám a nečiní 
kompromisy se světem, Ježíš nevkládá žádné další břemeno, viz Sk 15,28. Naučit se 
hluboké věci Satanovy znamená změřit hloubku zkaženosti a ocenit Boží milost.

2,25 pouze držte pevně, co máte, dokud nepřijdu. – Jen jim dává pokyn, aby se 
drželi toho, co už mají (své skutky, lásku a víru, svou službu a vytrvalost), dokud 
nepřijde, tj. do druhého příchodu Krista nebo do smrti, cokoli z toho nastane dříve 
(Hebr 3,14). Též sboru ve Filadelfii říká, aby se drželi toho, co mají, aby jim nikdo 
nevzal jejich korunu (3,11). Srovnejte s Janovou výzvou z jeho 2.listu 1,8: „Dávejte si 
pozor, abyste nepřišli o to, na čem jsme pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu“.

2,26 Kdo vítězí a zachovává moje skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy; 
– Toto je jediné místo, kde vítězení je vyjádřeno děláním konkrétních skutků Boží 
vůle (kdo vítězí … dále viz poznámky ke Zj 2,7 (str. 101-102)). A zachovává moje 
skutky až do konce … věřící musí následovat příkladu Ježíše Krista, který plnil 
Otcovu vůli až do konce, až na kříž (Jan 4,34; 6,38; Mt 26,39). Tomu dám vládnout 
nad národy … ve 20,4 vidíme, jak svatí mají moc nad národy, když mučedníci 
vládnou s Kristem po tisíc let. V Mt 10,22 jsme napomínáni, abychom během 
pronásledování stáli pevně až do konce, abychom byli zachráněni. Náznak moci 
svatých nad národy vidíme i v 1 Kor 6,3, kde svatí soudí i anděly, ve Zj 5,10, kde 
vládnou nad zemí, a v Mt 19,28, kde soudí dvanáct kmenů Izraele. Je zde i ozvěna 
Žalmu 2,8: „Požádej mne a dám ti národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou i 
končiny země.“ dále verš 9 tohoto žalmu je citovaný v následujícím verši. 

2,27 bude je pást železnou berlou a budou rozbíjeny jako hliněné nádobí, – Tato 
citace mesiášského Žalmu 2,9 je použita ještě ve Zj 12,5 o Ježíši při jeho narození a 
ve Zj 19,15, když Kristus přijde znovu. Pást železnou berlou znamená roztříštit, zničit 
národy spíše než jen příkře vládnout. Lang si všímá, že v Thyatirech vládla falešná a 
svádějící prorokyně. Ten, kdo odolal této tyranii a udržel si právo na korunu Krista 
jako hlavy jeho církve, se stane sám vládcem v den Kristův. Máme Ježíše jako svůj 
vzor a toho, kdo vítězí – viz též dopis do Laodiceje, ve kterém ti, kdo vítězí, usednou 
na jeho trůn, stejně jako on zvítězil a usedl se svým Otcem na trůn (3,21).

2,28 jak jsem to i já přijal od svého Otce. A dám mu hvězdu jitřní. – Jitřní hvězda se 
odkazuje na Ježíše Krista samotného (viz Zj 22,16, kde je Ježíš zobrazen jako jasná 
jitřní hvězda); také 2.list Petrův 1,19 mluví o druhém Kristově příchodu slovy 
„rozbřeskne se den a jitřenka vzejde ve vašich srdcích.“ Izajáš 14,12 mluví o jitřní 
hvězdě jako o „synovi úsvitu“, ale má na mysli Lucifera. Jedná se též o titul Mesiáše, 
viz Num 24,17. Jitřní hvězda je obrazem přiblížení se dne, kdy se Ježíš objeví jako 
„slunce spravedlnosti“ (Vine, [70]). I další místa v Bibli popisují spravedlivé jako zářící 
hvězdy (Dan 12,3; Fp 2,15).

2,29 Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům.‘“ – Všichni máme věnovat pozornost 
tomu, co se zde píše.
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Tradičními nepřáteli křesťana jsou svět, tělo a ďábel, ale zde jsme varováni ještě 
před čtvrtým nepřítelem, a sice před falešnými učiteli (nebo falešnou prorokyní, která 
může být ještě skrytější než její mužský protipól). Co se týká využití dnes, jsme 
varováni, že uvnitř církve se objeví falešní proroci a učitelé, kteří budou svádět Boží 
lid k sexuální nemravnosti (viz Mt 7,15; 24,24; 2.list Petrův 2,1; 1.list Janův 4,1). 
Falešní učitelé jsou nepřáteli uvnitř církve, pronásledování je nepřítelem 
přicházejícím z vnějšku. Pronásledování je jasně vidět, ale svádění zevnitř je 
mnohem rafinovanější – všimněme si Ježíšových slov „ona vyučuje a svádí mé 
služebníky, aby smilnili“ (verš 20). Svádění odvádí Boží lid (Kristovy služebníky) od 
pravdy, snaží se působit na naše tělo. Musíme se mít na pozoru (Mk 13,23), i 
vyvolení Boží mohou být sváděni (Mt 24,24). Příkladem těchto falešných učitelů v 
církvi dnes jsou ti, co vyučují, že sex mezi křesťany stejného pohlaví je právoplatný.
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A.2. e) Dopis do Sard (3,1-6)

(Zj 3,1-6) „Andělu sboru v Sardách napiš: ‚Toto praví ten, který má sedm 
duchů Božích a sedm hvězd: Znám tvé skutky; máš jméno, že žiješ, ale jsi  
mrtvý.  2 Buď bdělý a upevni to, co ještě zbývá a je na umření, neboť jsem 
nenalezl tvé skutky úplné před mým Bohem. 3 Připomínej si, jak jsi mé slovo 
přijal a slyšel, zachovávej je a učiň pokání. Neprobudíš-li se, přijdu jako zloděj,  
a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. 4 Máš však v Sardách 
několik osob, které neposkvrnily svá roucha; ti budou se mnou chodit v bílých 
šatech, protože jsou toho hodni. 5 Kdo vítězí, takto se bude oblékat do bílých 
šatů a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž vyznám je před svým 
Otcem a před jeho anděly. 6 Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům.‘“

Klíčová věta: Buď bdělý a upevni to, co ještě zbývá a je na umření. 

Sardy (Sart) byly asi 50 mil81 východně od Smyrny a 30 mil82 jihovýchodně od Thyatir. 
Bylo to bohaté město a většina města praktikovala uctívání pohanských bohů 
prostřednictvím tajemných kultů a tajných náboženských společností. Byl zde 
velkolepý chrám bohyně Artemis. Lidé z města byli modláři, kteří uctívali boží matku 
Cybelu, včetně orgií během slavností na její počest (Walvoord). Obyvatelé Sard si 
mysleli, že jsou v bezpečí, ale dvakrát v průběhu jejich historie padla akropole83 do 
rukou nepřátel kvůli nedostatečné ostražitosti jejích obránců (Mounce).

3,1 „Andělu sboru v Sardách napiš: ‚Toto praví ten, který má sedm duchů Božích a 
sedm hvězd: Znám tvé skutky; máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý. – V této zprávě 
není žádná pochvala, protože nebylo co chválit. V 1,16 jsme viděli, že Ježíš drží ve 
své pravici sedm hvězd, což je sedm andělů sedmi sborů. V 5,6 je Ježíš vykreslen 
jako ten, kdo má sedm očí, což je sedm duchů Božích vyslaných do celého světa – 
číslo sedm naznačuje úplnost. Znám tvé skutky … Ježíš je ten, kdo zná stav své 
církve, on zná své ovce (Jan 10,14). Máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý … ten, který 
má sedm duchů Božích, vidí do jejich srdce a považuje je za mrtvé, zatímco svět je 
vidí jako živé (viz komentář k 1,4). Kontrast mezi slovem „živý“ a „mrtvý“ je ostrým 
napomenutím, které je má probudit. Měli u sebe vnější formu náboženskosti, ale 
ztratili vnitřní skutečnost Krista v sobě. V dalším verši uvidíme, že nejsou úplně mrtví, 
ale že usnuli.

3,2 Buď bdělý a upevni to, co ještě zbývá a je na umření, neboť jsem nenalezl tvé 
skutky úplné před mým Bohem. – Duchovně usnuli, Kristus je vidí jako mrtvé, a tak 
jim přikazuje, aby se vzbudili84. Lepší překlad říká „buďte bdělí“ či „ukažte, že jste 
bdělí“ (Mounce). Byli jako pět panen, které si s sebou vzaly své lampy na setkání s 
ženichem, ale nevzaly si olej (což zde znamená Ducha svatého). Když přišel ženich, 
nebyly připraveny (Mt 25,1-13). Musíme být připraveni na návrat Ježíše Krista, o 
kterém se mluví v následujícím verši (viz též Mt 24,42 a násl.). Nenalezl jsem tvé 
skutky úplné … nedosáhli Hospodinova standardu dokonalých skutků – zmínka o 
poskvrněných šatech ve verši 4 znamená, že zde hraje roli hřích, nebo minimálně 
promeškání Boží milosti85.

8180 km.
8248 km.
83Hrad či pevnost nad městem.
84Tato myšlenka plyne z anglického volného překladu „wake up“ = vzbuď se.
85Viz Hebrejům 2,3: zanedbání Hospodinovy záchrany.
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3,3a Připomínej si, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a učiň pokání. – 
Připomínej si … měli pamatovat na slovo evangelia, které jim přineslo záchranu, 
poslouchat je a činit pokání (1 Kor 15,2). Zřejmě zapomněli na význam evangelia a 
přestali růst a nést ovoce (Kol 1,4-6). Znovu potřebovali slyšet dobrou zprávu o své 
záchraně a nově reagovat na její obsah. Historizující interpretace poukazuje na 
Luthera a jeho příklad, když nově uslyšel evangelium a byla vytvořena živá církev. 
Jak jsi mé slovo slyšel … klíčem pro jejich situaci je uslyšet nově Boží slovo, viz 2.list 
Petrův 1,9. Zachovávej je … také potřebují to slovo poslechnout, aby byli nejen 
posluchači, ale i činiteli slova (list Jakubův 1,22). Učiň pokání … musí činit pokání ze 
svých dřívějších postojů, změnit je, probudit se86 a upevnit to, co ještě zbývá.

3,3b Neprobudíš-li se, přijdu jako zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe 
přijdu. – „Přijdu jako zloděj“ je zmínkou jeho nečekaného druhého příchodu (viz 
16,15; 1.list Tesalonickým 5,2-4; 2.list Petrův 3,10). Varuje svou církev, aby byla 
bdělá, viz varování v Mt 24,42: buďte bdělí, „protože nevíte, v který den váš Pán 
přijde.“ To je pro ně upozorněním na nedostatečnou ostražitost Sard, jež byly dvakrát 
nečekaně poraženy nepřáteli. Může se též jednat o zmínku Ježíšova nečekaného 
příchodu na křesťany, aby je soudil (Mounce), ale spíše je zde v centru pozornosti 
Ježíšův druhý příchod (viz varování v Mt 24,36 - - 25,46). Měli bychom zde vidět 
výstrahu pro církev, aby byla vzhůru při jeho návratu. což je v souladu s poselstvím 
knihy Zjevení, jež má zajistit, aby byla církev na jeho návrat připravena (1,3; 16,15; 
18,4; 19,7; 22,7.12-14).

3,4 Máš však v Sardách několik osob, které neposkvrnily svá roucha; ti budou se 
mnou chodit v bílých šatech, protože jsou toho hodni. – Těchto několik osob v 
Sardách neučinilo kompromisy se světem. Bílé šaty označují svatost, bílá roucha 
nosí velké množství lidí v nebi (7,9) a do bílého kmentu je oblečena nebeská 
armáda, která doprovází Ježíše Krista při jeho návratu. Křesťané v Laodicejí jsou 
vedeni k tomu, aby nakoupili bílé šaty a přikryli svoji nahotu (3,18). V 19,8 je zářivě 
čistý kment obrazem spravedlivých skutků svatých. Proto je poskvrněné roucho 
poukazem na hřích. V souvislosti se svým druhým příchodem Ježíš Kristus říká: „Hle, 
přicházím jako zloděj; blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby nechodil nahý a 
neviděli jeho nahotu“ (16,15).

3,5 Kdo vítězí, takto se bude oblékat do bílých šatů a jeho jméno nevymažu z knihy 
života, nýbrž vyznám je před svým Otcem a před jeho anděly. – Kdo vítězí … viz 
poznámky ke Zj 2,7, str.101-102. Bude se oblékat do bílých šatů … bude mu 
odpuštěno, bude svatý a čistý, stejně jako čtyřiadvacet starších. Jeho jméno 
nevymažu z knihy života … ohledně knihy života viz Ž 69,29; Fp 4,3; Mt 10,32; Lk 
12,8-9; Ž 13,8; 17,8; 20,12.15; 21,17. Už v Exodu 32,32 žádá Mojžíš, aby bylo jeho 
jméno vymazáno z knihy života, pokud Bůh neodpustí Izraeli jeho hřích. Kniha 
Zjevení je o dvou skupinách lidí – o těch, jejichž jméno je zapsáno v knize života, a o 
těch, jejichž jméno tam není zapsáno. Lang si všímá, že Sardy byly poskvrněné a 
umírající. Každý, kdo se udržel od poskvrny, nyní bude chodit v čistých bílých šatech 
ve dnech slávy. Ten, kdo přemohl duchovní smrt, nikdy neztratí duchovní život, jeho 
jméno zůstane napsáno v knize života. Je zde varování, že pokud se tito lidé 
neprobudí, jejich jméno bude vymazáno z knihy života.

86Být bdělí.
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Johnson zmiňuje, že ve starověkých městech byla jména občanů zaznamenána v 
kartotéce až do jejich smrti; potom byla vymazána či vyškrtnuta z knihy živých (Iz 
4,3). Existují jisté důkazy o tom, že pokud někdo byl za svého života usvědčen ze 
zločinu, jeho jméno mohlo být odstraněno z městské kartotéky. Během prvního 
století byli křesťané oddaní Kristu v neustálém nebezpečí, že budou označeni za 
politické či společenské buřiče, a pak zbaveni svého občanství. Ale Kristus jim nabízí 
věčné a bezpečné občanství ve svém trvalém království, pokud mu zůstanou věrni. 
MacArthur chápe „knihu života“ jako knihu živých (Ž 69,28), a tak být vymazán z této 
knihy se vztahuje ke smrti.

Ježíš zde hrozí, že vymaže něčí jméno z knihy života, tj. to vzbuzuje otázky ohledně 
jistoty věřícího – ovšem při odpovědi na tuto otázku musíme též mluvit o souvisejícím 
učení o vytrvalosti svatých. Kniha Zjevení je voláním po vytrvalosti do konce, či až na 
smrt (2,10; 12,11). Bible jasně říká, že „Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním 
také žít. Jestliže vytrváme, budeme s ním i kralovat. Zapřeme-li ho, i on nás 
zapře“ (2.list Timoteovi 2,11-12). Jeho jméno vyznám před svým Otcem a před jeho 
anděly … „Pravím vám: Ke každému, kdo by se ke mně přiznal před lidmi, se i Syn 
člověka přizná před Božími anděly. Kdo mne však před lidmi zapře, ten bude zapřen 
před Božími anděly“ (Lukáš 12,8-9). „Kdo vytrvá do konce, bude zachráněn“ (Matouš 
10,22). Nesmíme zapomenout na varování v listu Hebrejům 3,14: „Vždyť jsme se 
stali účastníky Krista, pokud ten původ jistoty zachováme pevný až do konce“. I když 
tyto verše většinou mluví o vytrvalosti uprostřed pronásledování, o pronásledování v 
Sardách nic nevíme. Též zde není zmínka ani o druhém vnějším nepříteli, a sice 
falešných učitelích – tedy nebezpečí bylo zejména vnitřní, a to díky lenosti a 
nedostatku píle (Hebrejům 6,11-12) a   promeškání Hospodinovy záchrany 
(Hebrejům 2,3). Sbor v Sardách zapomněl na naději, ke které byli zachráněni (2.list 
Petrův 1,9; Kol 1,23; Hebr 3,6; 6,11; 10,23). Stali se duchovně ospalými, žili svým 
minulým nadšením, ale potřebovali se probudit. Vhodně k nim mluví zaslíbení z 
Marka 13,36: „Bděte tedy, aby nepřišel neočekávaně a nenalezl vás spící.“

Těm, kdo se trápí tím, že bude jejich jméno vymazáno z knihy života, navrhuji radu z 
2.listu Petrova 1,10-11: „Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat svoje povolání a 
vyvolení; neboť budete-li to činit, nikdy nepadnete. Tak vám bude bohatě poskytnut 
vstup do věčného království našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista“. „To“ znamená 
odkaz na věci zmíněné v 2 Pt 1,1-8, kde je řečeno, abychom vynaložili veškeré úsilí 
přidat ke své víře ctnost, poznání, sebeovládání, vytrvalost, zbožnost, bratrskou 
náklonnost a lásku.

3,6 Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům.‘“ – Všichni si máme pozorně všímat 
toho, co Duch praví sborům.
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A.2. f) Dopis do Filadelfie (3,7-13)

(Zj 3,7-13) „Andělu sboru ve Filadelfii napiš: ‚Toto praví ten Svatý, ten Pravý,  
který má klíč Davidův; když on otevírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo 
neotevře: 8 Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebou otevřené dveře,  
které nemůže nikdo zavřít. Neboť máš malou moc, a přece jsi zachoval mé 
slovo a nezapřel jsi mé jméno. 9 Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo 
o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a 
pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.  
10 Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já zachovám tebe v hodině 
zkoušky, která má přijít na celý obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele  
země. 11 Přijdu brzy.

 
Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze.  

12 Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjde 
ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového 
Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i své nové jméno. 13 Kdo 
má uši, slyš, co Duch praví sborům.‘“

Klíčová věta: Máš malou moc, a přece jsi zachoval mé slovo a nezapřel jsi mé 
jméno.

Filadelfie (dnešní Alapehir) odvozuje své jméno od Atalla II. (159-138 př.n.l.), jehož 
pravdivost a oddanost vůči svému bratru Eumenovi mu přineslo přívlastek 
Philadelphus (= milující bratra). Protože Filadelfie byla na hlavní obchodní cestě, byly 
zde otevřené dveře pro evangelizaci.

3,7 „Andělu sboru ve Filadelfii napiš: ‚Toto praví ten Svatý, ten Pravý, který má klíč  
Davidův; když on otevírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře: – Ten 
Svatý, ten Pravý … učedníci v 6,10 též nazývají Pána jménem „Panovník svatý a 
pravý“. Ježíš má klíč Davidův, což je citací Izajáše 22,22, což je absolutní moc a 
autorita nad tím, kdo vejde do Božího království (Viz Zj 1,18). Když on otevírá, nikdo 
nezavře … správce paláce Eljakím, který měl být oblečen do roucha autority  a jemuž 
byl dán klíč Davidův (Iz 22,20-22; 36,3), je ten kdo rozhoduje o tom, kdo bude přijat u 
krále. Kristova moc je v kontrastu s malou mocí lidí ve Filadelfii. Jméno města 
znamená „bratrská láska“ (philadelphos: philos = milující, adelfon = bratra)

3,8 Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebou otevřené dveře, které nemůže  
nikdo zavřít. Neboť máš malou moc, a přece jsi zachoval mé slovo a nezapřel jsi mé 
jméno. – Je zde jen pochvala a žádné pokárání. Ježíš je tím, kdo se prochází mezi 
sbory a vidí vše. Filadelfia byla na hlavní obchodní cestě, a tak dávala věřícím 
otevřené dveře k evangelizaci sousedních regionů. I když byli jen malou skupinou s 
nepatrnou silou, dveře, které jim dal Bůh, byly jen jejich a nikdo tyto dveře nemohl 
zavřít (Hill). Zachoval jsi mé slovo … zachovali svou víru a nezapřeli Ježíše, a ten 
proto způsobí, že najdou uznání u svých nepřátel. Ramsay zdůrazňuje, že „otevřené 
dveře“ jsou Pavlovou metaforou pro dobrou příležitost k misionářské práci, viz Sk 
14,27; 1. list Korintským 16,9; 2.list Korintským 2,12; Koloským 4,3.

Pro „otevřené dveře“ lze uvést alternativní vysvětlení: V souvislosti s předchozím 
veršem jim Pán Ježíš otevřel dveře do věčného Mesiášova království jako odměnu 
za jejich věrnost (Mounce, viz též Thomas). To vše navzdory pomluvám od falešných 
Židů, kteří si činili nárok na království pouze pro sebe, verš 9.
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3,9a Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a 
nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; – O 
synagoze Satanově se mluví též ve zprávě do Smyrny (2,9) – tito Hebrejové 
následují Satana, jehož jméno je Pomlouvač, v tom, že pomlouvají Boží lid. Je jasné, 
že Hebrejové trápili tuto prvotní církev, jak to lze vidět i v knize Skutků – Sk 13,45; 
14,2; 17,5; 18,6; 25,7. Hebrejové v té době byli jediní, kdo byli vyloučeni z povinnosti 
uctívání císaře jako boha.

3,9b a poznají, že já jsem si tě zamiloval. – Tato úžasná pravda o Kristově lásce k 
nám je centrem naší víry (Zj 1,5; 3,19; Ef 5,2). Tito Hebrejové považovali sami sebe 
za jediný Boží lid, a tedy za jediné, které Bůh miluje – proto pohrdali křesťany ve 
Filadelfii, považovali je za pohany vyloučené z Hospodinových smluv. Ježíš zde říká, 
že on obhájí své vyvolené a prokáže těmto pomlouvačům, kdo je opravdu jeho lidem. 
Nezapomeňme, že Filadelfia v řečtině znamená „bratrská láska“ - Ježíš Kristus 
prokáže, kdo jsou jeho skuteční bratři. Slovo „zamiloval“ zde užité je égapésa (od 
agapaó), což ukazuje na Kristovu lásku k jeho lidu, ve které vydává87 sám sebe a 
kterou prokázal tím, že za ně zemřel (1,5). Ve Staré smlouvě existuje řada míst, kde 
Bůh obhajuje svůj lid před jeho nepřáteli (Iz 43,4; 45,14; 49,23; 60,14).

3,10 Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já zachovám tebe v hodině zkoušky,  
která má přijít na celý obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele země. – Hodina 
zkoušky … zmíněna v Danielovi 12,1 a Markovi 13,19 a je dost dobře možné, že 
tato hodina zkoušky je popsána podrobněji v kapitolách 7 až 19 knihy Zjevení. Má 
přijít na celý obydlený svět … hodina zkoušky je určena světu, nikoli církvi, která 
bude před ní uchráněna duchovně, i když ne fyzicky. Zachovám tebe … duchovní 
ochrana církve je patrna v označení 144 tisíc (7,3), viz též Hospodinovu péči o ženu 
na poušti (12,6.14). Význam slova „zachovat“ (tereó) je „střežit“, „dohlížet na něco“ - 
tento verš tedy mluví o ochraně v hodině zkoušky. Tatáž řecká vazba „uchránit vás 
před“ je užita v Janově evangeliu 17,15: „zachovej je od zlého“. Nejlepším příkladem 
této situace je pátá polnice, kdy je kobylkám výslovně řečeno, aby škodily jen těm, 
kteří nemají na čele Boží pečeť (9,4; srovnejte s Iz 18,3). Toto zaslíbení se netýká 
jen sboru ve Filadelfii, ale všech, kteří splňují požadavek tohoto zaslíbení, tj. všech, 
kdo jsou vytrvalí (viz 1,9; 13,10; 14,12). Aby vyzkoušela obyvatele země … stejně 
jako Satan zkouší církev ve Smyrně prostřednictvím pronásledování (2,10), i Bůh 
zkouší svět skrze těžkosti. Obrat „obyvatelé země“ (11,10) je podobný obratu „ti, kteří 
přebývají na zemi“ (14,6), má vždy na mysli svět, nikoli církev (Zj 6,10; 8,13; 11,10; 
13,8.14; 17,8).   

3,11 Přijdu brzy.
 
Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze.   – „Přijdu 

brzy“ … zmínka o Kristově druhém příchodu, viz též Zj 3,3. Drž pevně, co máš … 
podobně jako v Tyathirách, Ježíš nevkládá na křesťany ve Filadelfii žádné jiné 
břemeno, než držet se toho, co už mají (Zj 2,24-25; srovnejte 2.list Janův 1,8). Věnec 
vítěze … věnec (stephanos) zde znamená věnec vítěze spíše než královský věnec 
(diadém), tj. mají se držet toho, co už mají, aby jim nikdo nevzal jejich vítězství.

3,12a Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjde 
ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového 
Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha,– Zde máme hojná zaslíbení pro 
ty, kdo vítězí (viz dále poznámky ke Zj 2,7, str.101-102). Svého Boha … Ježíš 
čtyřikrát mluví o něčem, co se týká „jeho Boha“, což je v Bibli zvláštní výraz 
87Viz též poznámka pod čarou ke slovu agapaó k verši Zj 2,4.
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(srovnejte: Jan 20,17; Zj 3,2). Církev je sloupem pravdy a „svatyní mého Boha“. Ve 
Zj 14,1 má 144 tisíc na čele napsáno jméno Krista a jméno Boha. Jméno města 
svého Boha … novým Jeruzalémem je církev, která sestupuje z nebe (Zj 21,2). V 
Ezechielově vidění se město jmenuje „Hospodin tam přebývá“ (Ez 48,35; srovnejte 
se Zj 21,3; 22,3). Hospodinovým chrámem bude Nový Jeruzalém, protože tam bude 
Bůh přebývat. Zde se říká, že kdo vítězí, bude trvale přebývat (bude sloupem) v 
Novém Jeruzalémě, bude patřit Bohu a Kristu, kteří jej budou důvěrně znát. Lang si 
všímá, že synagoga Satanova byla protivníkem křesťanů ve Filadelfii, ale každý, kdo 
se k této vzpouře nepřidal, dostane trvalé místo v Hospodinově chrámu. Ten, kdo 
nezapře Kristovo jméno na zemi, ponese jeho jméno navždy.

3,12b i své nové jméno. – Totéž jako nové jméno napsané na bílý kamének (Zj 2,17), 
což označuje zvláštní blízkost (Zj 22,4). Podobně jako Nový Jeruzalém existuje též 
nové nebe a nová země a budou zpívat novou píseň – proto budou mít i nové jméno. 
Po zničení Filadelfie zemětřesením v roce 17 n.l. městu pomohl císař Tiberius. Jako 
vyjádření vděčnosti si Filadelfie změnila jméno na Neoceasarea (= nové město 
císaře), takže v tom sboru věděli, co to znamená dostat nové jméno – ovšem jejich 
nové jméno bude k poctě jejich Krále, nikoli k poctě císaře.

3,13 Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům.‘“ – Všichni křesťané mají věnovat 
pozornost zprávě poslané do Filadelfie.
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A.2. g) Dopis do Laodiceje (3,14-22)

(Zj 3,14-22) „Andělu sboru v Laodiceji napiš: ‚Toto praví Amen, svědek věrný 
a pravý, původ Božího stvoření: 15 Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký.  
Kéž bys byl studený nebo horký!  16 Takto však, že jsi vlažný, a nejsi studený 
ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. 17 Neboť říkáš: Jsem bohatý, zbohatl  
jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný a chudý, slepý a 
nahý. 18 Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné, a tak zbohatl,  
bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty, a mast k pomazání  
svých očí, abys viděl. 19 Já usvědčuji a kárám ty, které miluji; buď tedy horlivý 
a učiň pokání. 20 Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel  
dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. 21 Kdo vítězí, tomu 
dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým 
Otcem na jeho trůn. 22 Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům.‘“

Klíčová věta: Já usvědčuji a kárám ty, které miluji; buď tedy horlivý a učiň pokání. 
Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a 
budu s ním večeřet a on se mnou.

Sbor v Laodiceji (Laodiké) byl též adresátem listu Koloským (Kol 4,16). Nesetkali se 
s Pavlem osobně (Kol 2,1), jejich sbor možná založil Epafras (Kol 4,11-12). Město 
mělo výnosný obchod z produkce vlněných látek a poté, co bylo roku 60 n.l. zničeno 
zemětřesením, bylo schopné se znovu vybudovat bez pomoci zvnějšku (Walvoord). 
Mělo věhlasnou lékařskou školu a vyrábělo oční mast (Mounce). Získávalo vodu z 
horkých pramenů vzdálených téměř 6 mil88 - v okamžiku, kdy se voda dostala do 
Laodiceje, byla už vlažná. Bylo zde také centrum bankovnictví. Sbor církve žil v této 
zámožné společnosti a postoje občanů města se promítly i do něj.

3,14 „Andělu sboru v Laodiceji napiš: ‚Toto praví Amen, svědek věrný a pravý, původ 
Božího stvoření: – Ježíš Kristus je Amen, protože v něm je jistota naplnění 
Hospodinových zaslíbení (2 Kor 1,20). To je často užito jako opakované souhlasné 
vyjádření Božího lidu na oslavnou řeč a znamená to „tak se i staň“, „ať se tak 
stane“ (Zj 1,6-7; 7,12; 19,4). Svědek věrný a pravý … viz 1,5 a 19,11 (jezdec na 
bílém koni je Kristus, jehož další jméno je Věrný a Pravý. Původ Božího stvoření … 
kniha Zjevení ukazuje, že Kristus je vládcem Hospodinova stvoření. V 1,5 je Kristus 
vládcem králů země, což je prokázáno později v textu (6,15; 19.19-21). NASB89 

uvádí: „počátek Hospodinova stvoření“, což lépe harmonizuje s knihou Zjevení, viz 
též Kol 1,16; Zj 13,8; 21,6; 22,13.

3,15 Znám tvé skutky; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký! – 
Ten, který se prochází mezi sbory, vidí jejich skutky. Nejsi studený ani horký … vodní 
zásoba přicházela do Laodiceje ze vzdáleného zdroje horkých pramenů, a voda 
přicházela už vlažná. Možná existuje větší naděje pro studeného antikřesťana, jako 
byl Saul, než pro tyto vlažné křesťany, kteří ztratili svůj hlad po Bohu.

3,16 Takto však, že jsi vlažný, a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. – 
Doslova se je chystá vyzvracet z úst – to ukazuje Kristovu nechuť nad těmito 
vlažnými křesťany. Lék je vysvětlen ve verši 18, kde jim Kristus radí, aby nakoupili 
zlato, bílé šaty a mast. 
88Téměř 10 km.
89New American Standard Bible.
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3,17 Neboť říkáš: Jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý,  
politováníhodný a chudý, slepý a nahý. – Jejich materiální bohatství je zaslepilo vůči 
jejich duchovní chudobě a úpadku. Svět pronikl do církve – srovnejte jejich postoje s 
postoji ženy smilnice, která říká „jsem královna a nejsem vdova, jistě mne nepotká 
žal“ (18,7). Často bývá zmiňováno, že Laodicea se pyšnila třemi věcmi: finančním 
bohatstvím, rozsáhlým textilním průmyslem a oblíbenou mastí na oči, která byla 
vyvážena do světa (Mounce). Sbor církve se považoval ve svých vlastních očích za 
bohaté, ale v očích Krista byli chudí. V Ozeáši 12,9 se Efrajim vychloubá: „Jak jsem 
zbohatl, získal jsem majetek. Ve všem mém výtěžku mi neshledají provinění, které 
by bylo hříchem.“ Srovnejte Laodicejské se sborem ve Smyrně, kteří žili v těžkostech 
a chudobě, ale v očích Krista byli bohatí.

Jejich postoj je podobný postoji farizeů, kteří se považovali za zdravé, ale ve 
skutečnosti byli nemocní (Matouš 9,10-13). Mysleli si, že vidí, ale byli slepí (Jan 
9,40-41; Mt 15,14). I když křesťané v Laodiceji nejsou farizeji, jejich postoje jsou 
podobné, a proto je Kristus napomíná. Jejich stav je nebezpečný, protože si jej 
neuvědomují.

3,18a Radím ti, – Kristova rada je trojí: mají nakoupit zlata, aby se stali bohatými a 
přestali být ubohými, politováníhodnými a chudými; mají si koupit bílé šaty, aby 
přikryli svou nahotu; a mají si koupit mast na protření svých slepých očí, aby viděli.

3,18b abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné, a tak zbohatl, – To znamená 
zdarma nakoupit evangelium (Iz 55,1; Zj 21,6), skutečné bohatství bez placení – 
záchranu, která je zadarmo. Ve 22,6 Bůh nabízí žíznivým, aby se zdarma napili z 
pramene vody života, ve 22,17 pozvání žíznivým předává církev, aby si zadarmo 
vzali dar vody života. Laodicejští se spoléhali na své vlastní bohatství bez víry v 
Krista. Zlato představuje víru v Krista, viz 1.list Petrův 1,7, místo víry v jejich vlastní 
bohatství, které se kazí a hyne. Toto zlato mohou získat jen od Krista. Své pozemské 
bohatství si nemohou vzít s sebou po smrti, ale jejich skutky víry půjdou s nimi 
(14,13).

3,18c bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty, – Na začátku byli 
Adam s Evou nazí, ale nestyděli se (Gn 2,25), ale po pádu se za svou nahotu začali 
stydět a ušili si z fíkových listů šaty, aby tuto nahotu zakryli (Gn 3,7). V 16,15, při 
druhém příchodu Krista, Pán Ježíš volá „blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby 
nechodil nahý a neviděli jeho nahotu“. Ve 3,4-5 ti v Sardách, kteří neposkvrnili svá 
roucha, budou chodit s Kristem oblečeni v bílých šatech, protože jsou toho hodni. V 
Laodiceji už neměli šaty žádné, byli nazí, a musí přijít ke Kristu, aby dostali šaty, 
kterými přikryjí své hříchy. Velekněz Jóšua byl v Zach 3,3-4 oblečený ve špinavých 
šatech, ale dostal slavnostní šaty a jeho vina byla odňata. Tyto šaty jsou bílé šaty 
spravedlnosti (Iz 61,10). V knize Zjevení bílé odění znamená spravedlnost (6,11; 
7,9.14; 19,8.14). V 7,14 je řečeno, že „vyprali svá roucha a vybílili je v krvi 
Beránkově.“

3,18d a mast k pomazání svých očí, abys viděl. – Dokonce si ani neuvědomují svou 
nahotu a potřebují otevřít své duchovní oči, aby mohli vůbec spatřit svou situaci. 
Laodicea byla známá pro svou oční mast. Tuto mast zde ovšem musí koupit od 
Krista.
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3,19 Já usvědčuji a kárám ty, které miluji; buď tedy horlivý a učiň pokání. – Jeden z 
něžných řádků knihy Zjevení. Ty, které miluji … Pán kárá ty, které miluje a kteří jsou 
jeho dětmi (Přísloví 3,12; Hebrejům 12,5-8). Všimněme si, že navzdory své 
politováníhodné situaci nepřestali být součástí církve Kristovy (a totéž platí i pro 
ostatní sbory). Řecké slovo pro „miluji“ je zde fileó, ve všech ostatních případech je 
užito agapaó (1,5; 2,4.19; 3,9; 12,11; 20,9), tedy kromě další zmínky slova fileó ve 
22,15 o těch, kdo milují lež.

3,20 Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu 
a budu s ním večeřet a on se mnou. – Tluču … gramatický čas naznačuje 
neustávající klepání. Kdo by uslyšel … to mluví ke všem, ale též ke každému zvlášť. 
Každý jednotlivě potřebuje uslyšet Kristovo klepání, tj. jeho hlas, otevřít dveře svého 
srdce a nechat Krista vejít. Budu s ním večeřet … jídlo je výrazem blízkého 
společenství s Kristem (Jan 14,23) a očekáváním pozdější nebeské hostiny při 
svatební večeři Beránkově (9,9). Ježíš řekl, že kdokoli slyší jeho hlas a věří Bohu, 
má už věčný život a nebude odsouzen, ale přešel ze smrti do života (Jan 5,24). Ten, 
kdo paří Bohu, slyší Boží hlas (Jan 8,47).

3,21 Kdo vítězí, tomu
 
dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a 

usedl se svým Otcem na jeho trůn. – Tento verš zdůrazňuje jednu z klíčových 
myšlenek knihy Zjevení: Ježíš zvítězil jako Beránek, když byl poslušný až na smrt na 
kříži a dal sebe sama jako příklad toho, kdo vítězí (více ke slovu „vítězí“ viz 
poznámky ke Zj 2,7 na str. 101-102). Získal vítězství, protože byl poslušný a šel 
zemřít na kříž (Fp 2,8-9), a proto byl pak vyvýšen jako Lev z pokolení Judova. Kniha 
Zjevení demonstruje, že stejná poslušnost až k smrti je žádána od svatých, které 
přemáhá šelma (13,7) a jsou umučeni, protože odmítli uctívat obraz šelmy (13,15), 
ale později v knize Zjevení je vidíme jako vítěze (15,2) nad šelmou, jejím obrazem a 
číslem jejího jména. Petr též ukazuje na Krista jako na příklad toho, kdo 
nespravedlivě trpěl, dokonce i smrt na kříži (1.list Petrův 2,13-25; 3,9 a násl.), ale kdo 
„přišel do nebe, byli mu podřízeni andělé, vlády a moci, a je na pravici Boží“ (1 Pt 
3,22). Tomu dám usednout se mnou na můj trůn … ti, kdo s ním trpí, budou s ním i 
vládnout (5,10; 20,4-6; 22,5). Lang si všímá, že Laodicea byla chudým bláznem 
sedícím ve špíně, ale chlubila se bájným bohatstvím. Ti z nich, kdo se pokořili a 
překonali tuto politováníhodnou nabubřelost, budou nyní večeřet s Pánem na zemi a 
v budoucnu sedět s ním ve slávě na jeho trůnu.

3,22 Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům.‘“ – Všichni máme věnovat pozornost 
tomu, co se v těchto zprávách církvi píše.
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Scéna B: Nebe a sedm pečetí svitku (4,1 - - 8,1)

B.1. Trůn v nebi (4,1-11)
B.2. Beránek a svitek (5,1-14)
B.3. Prvních šest pečetí rozlomeno (6,1-17)
B.4. Mezihra : 144 tisíc a zástup vykoupených (7,1-17)
B.5. Sedmá pečeť rozlomena (8,1)

13.Scéna  B:  Nebe a sedm pečetí svitku (4,1 - - 8,1)

B.1. Trůn v nebi (4,1-11)

(Zj 4,1-11) Potom jsem uviděl: Hle, otevřené dveře v nebi, a ten první hlas,  
který jsem uslyšel jako zvuk polnice mluvící se mnou, říkal: „Vystup sem a 
ukážu ti, co se má stát potom.“  2 Ihned jsem se ocitl v Duchu. A hle, v nebi  
stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. 3 A ten, kdo na něm seděl, byl na pohled 
jako kámen jaspis a karneol; a kolem trůnu duha na pohled jako smaragd.

4 Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů a na těch trůnech sedělo  
čtyřiadvacet starších, oblečených do bílých šatů a na hlavách zlaté věnce.  
5 Z trůnu vycházely blesky, hlasy a hromy. Před trůnem hořelo sedm ohnivých 
pochodní, to jest sedm duchů Božích. 6 A před trůnem bylo něco jako skelné 
moře, podobné křišťálu. Uprostřed trůnu a kolem trůnu čtyři živé bytosti plné 
očí zpředu i zezadu. 

7 První bytost byla podobná lvu, druhá bytost byla podobná býku, třetí bytost  
měla tvář jako člověk a čtvrtá bytost byla podobná letícímu orlu. 8 Ty čtyři živé  
bytosti měly každá po šesti křídlech, dokola i uvnitř plno očí. A bez přestání  
dnem i nocí říkají: „Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh Všemohoucí, ten, který byl a 
který jest a který přichází.“ 

9 A kdykoli ty živé bytosti vzdají slávu a čest a díky Sedícímu na trůnu,  
Žijícímu na věky věků,  10 padne těch čtyřiadvacet starších před Sedícím na 
trůnu a pokloní se Žijícímu na věky věků; pak hodí své věnce vítězů před trůn 
a říkají: 11 „Hoden jsi, Pane a Bože náš, Svatý, přijmout slávu a úctu i moc,  
neboť ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.“

Jan vidí v nebi otevřené dveře a je pozván, aby tam vystoupil a podíval se, co se má 
stát poté, co byly vysloveny konkrétní zprávy sedmi sborům. Tímto je uveden nový 
obraz, který představuje budoucnost z pohledu nebe, zatímco předchozí oddíl se 
zabýval aktuální situací církve. Lidská historie je nyní zobrazena z pohledu toho, kdo 
je jejím počátkem i koncem. Můžeme vidět historii v jejím vlivu na církev, tj. na Boží 
lid, a na svět. Nacházíme Boha, jak sedí na trůnu v samotném středu nebe a je 
obklopen živými bytostmi a staršími, kteří mu vzdávají právoplatnou úctu jako 
Stvořiteli. Je příhodné, že naše vidění budoucích věcí začíná pohledem na Boha, 
který má moc. V kapitole 4 je Hospodinův trůn zmíněn desetkrát – to ukazuje na 
Hospodinovu svrchovanost a vyvýšenost. Cílem tohoto vidění je ukázat, že Bůh má 
vládu nad historií, a obzvlášť nad historií církve. Stejně jako prolog ke knize Job, i 
kniha Zjevení nám dovoluje zahlédnout neviditelnou říši nebe a najít zde Boha, jak 
sedí na trůnu. Pak v kapitole 5 zahlédneme, jak na tomtéž trůnu sedí Beránek, který 
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zvítězil, a přijímá uctívání od celého vesmíru. V kapitole 12 pak uvidíme Satana 
svrženého z nebe na zem, jak vede válku proti svatým skrze dvě šelmy jako své 
posluhovače. Zjevení odpovídá na otázku, která je během pronásledování pokládána 
nejčastěji: „Kde je Bůh uprostřed toho všeho?“, když Hospodinovi nepřátelé působí 
zdáním mocnosti, jež poráží církev. Tedy na začátku těchto nebeských vidění vidíme 
Boha, který má v rukou celý vesmír. Někteří autoři tvrdí, že od tohoto okamžiku až do 
kapitoly 21 zde nevidíme církev (viz Walvoord), ale k tomu dále viz komentář u verše 
Zj 4,1.

Ohledně dalších souvislostí s biblickým textem viz Ex 19,25-27; ohledně stánku a 
jeho vybavení a předmětů v něm, viz Hebrejům 9,1-8.

Srovnání pozemského chrámu s nebeskou svatyní:

Stará smlouva kniha Zjevení
nejsvětější místo (Ex 26,30-35) Hospodinův trůn (4,2)
sedmiramenný svícen (Ex 25,31-40) sedm ohnivých pochodní před trůnem (4,5)
bronzová nádrž (Ex 30,18) skelné moře (4,6)
cherubové nad slitovnicí (Ex 25,17-21) čtyři živé bytosti (4,6)
kněží starší (králové a kněží) (4,4)
oltář pro zápalnou oběť (Ex 31,9) oltář (6,9-11)
oltář pro kadidlo (Ex 31,8) zlatý oltář před trůnem (8,3-5)
schrána smlouvy schrána smlouvy (11,19)

Jedním z klíčových témat kapitol 4-5 je chvála v nebi – uctívání Boha jako Stvořitele 
a Beránka jako zachránce, Vykupitele. To je v ostrém kontrastu s modlářstvím, které 
probíhá na zemi v kapitolách následujících. Tři rány zmíněné při šesté polnici jsou 
namířeny proti těm, kdo uctívají modly a démony (9,18-20). Ve Zj 13,4 a násl. verších 
jsou lidé nuceni, aby uctívali draka, šelmu a její obraz. Ale ve Zj 14,7 je lidstvu 
řečeno, aby „vzdali slávu tomu, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod“. První 
miska hněvu je vylita na ty, kteří „měli cejch šelmy a klaněli se jejímu obrazu“ (16,2). 
Modláři jsou ti, co skončí v ohnivém jezeře (21,8) a mimo Nový Jeruzalém (22,15). 

4,1a Potom jsem uviděl: Hle, otevřené dveře v nebi, a ten první hlas, který jsem 
uslyšel jako zvuk polnice mluvící se mnou, říkal: – Jsem uviděl … tento úvod je 
podobný začátku Ezechielových vidění: „otevřela se nebesa a spatřil jsem Boží 
vidění.“ On též byl ve vyhnanství. Podobně i Jan uvidí v 19,11 otevřené nebe. 
„Potom“ se týká toho, co Jan viděl po vidění vzkříšeného Krista a zprávách sedmi 
sborům. První hlas, který jsem uslyšel jako zvuk polnice … hlas Krista nebo anděla. 
Nyní jej Kristus pozývá, aby vystoupil do nebe a z pohledu nebe spatřil, co se má 
brzy stát. Je důležité myslet na to, že vize o budoucnosti, které Jan spatřil, se týkají 
pozemských událostí (pečetí, polnic, misek) z nebeské perspektivy.

4,1b „Vystup sem – Tato slova bývají spojována s vytržením církve, což bývá 
zdůvodňováno tím, že slovo „církev“ (řecky ekklésia) se už v knize Zjevení 
neobjevuje, kromě verše 22,16 v závěru celé knihy. Ale „vystup sem“ bylo řečeno 
pouze Janovi, a ani Jan nevystoupil do nebe fyzicky, ale v duchu, jak bude vidět z 
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následujícího verše. Komentátor dispenzačního výkladového směru Walvoord říká 
toto: „Pozvání pro Jana „vystup sem“ je natolik podobné tomu, které církev očekává 
při vytržení, že mnozí spojili tyto dvě věci dohromady. Z kontextu je ovšem jasné, že 
zde se nejedná o konkrétní zmínku o vytržení církve, protože ani Jan nebyl 
konkrétně přenesen do nebe; stále se nacházel ve svém fyzickém těle na ostrově 
Patmos. Do nebeských míst byl přenesen pouze dočasně.“

Hospodinovi vyvolení a jeho svatí jsou určitě zmiňováni i dále v knize Zjevení (7,3; 
13,7.10; 14,12), i když není užito slovo „církev“. Například dva svědkové jsou 
popsáni jako dva svícny (11,4) a my už víme, že svícen je symbolem pro církev – jim 
je též řečeno „vystup sem“ (11,12) a to je mnohem pravděpodobnější zmínka o 
vytržení. I když slovo „církev“ se objevuje až ve 22,16, slovo „svatí“ se nachází mezi 
5,8 a 19,8 dvanáctkrát. Strauss si všímá, že Jan uslyšel Pánův hlas, jak mluví jako 
zvuk polnice, a srovnává tuto zmínku s 1.listem Korintským 15,52. Ovšem Janovo 
pozvání se týká přijetí zjevení, kdežto pozvání církve v listu do Korintu se týká 
konečné záchrany (Thomas). Johnson říká, že slovo „církev“ v knize Zjevení vždy 
znamená pouze historických sedm sborů v Malé Asii, a nikoli univerzální Kristovo 
tělo. Protože ovšem se 4,1 - - 22,15 týká věřících jako celku, nebylo by moudré 
zužovat význam slova „církev“ v tomto textu (srovnejte též s 3.listem Janovým, verše 
6 a 9-10).

4,1c a ukážu ti, co se má stát potom.“ – Jan nyní spatří budoucnost z pohledu nebe, 
aspoň tak je prezentován zbytek knihy Zjevení. Ukážu ti … Ježíš je ten, kdo ukáže 
Janovi budoucnost – je vhodné, aby Ježíš Kristus, který je První a Poslední (1,17), 
Počátek i Konec (22,13), ukázal Janovi budoucí věci, protože jen on je může s 
jistotou vědět. Též je zde možné vidět připomínku, že tato kniha přichází od Ježíše, 
aby ukázal svým služebníkům, co se má brzy stát (1,1). Předchozí tři kapitoly, zprávy 
sedmi sborům, byly napsány církvi Janovy doby a sdělovaly věci, které jsou, nyní ve 
čtvrté kapitole začíná sdělení ohledně toho, co se má stát potom (1,19)90. Tento styl 
je použitý i jinde: při uvedení otevírání pečetí (6,1), při soudu nad velkou smilnicí 
(17,1), při uvedení nevěsty Beránkovy (21,9). Biblická kniha Amos říká, že Panovník 
Hospodin nedělá nic, co by prve nesdělil svým služebníkům prorokům (Amos 3,7). 
Kniha Zjevení je částečně i proroctvím o budoucích věcech.

4,2a Ihned jsem se ocitl v Duchu. – Mohl být v nebi pouze v duchu, protože nebe 
není fyzickým místem, a tak tam nemohl být fyzicky91. Byl též v duchu i v den Páně, 
ve kterém jeho vidění začala (1,10). Pavel byl také ve třetím nebi a neví, zda to bylo 
v těle či mimo tělo (2 Kor 12,2).

4,2b A hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. – Osoba na trůnu není 
jmenována, ale ve verši 11 je nazvána „Pánem a Bohem“. Bůh sedí na svém 
nebeském trůnu, má tedy v moci budoucnost – je svrchovaným pánem nad 
stvořením. Svrchovanost Boha znamená, že zlé plány člověka a ďábla nemohou 
zhatit Hospodinovy plány. Stejně jako Ďábel, i Jidáš s Pilátem se spikli, aby ukřižovali 
Ježíše – měli zlé plány, ale Bůh si je použil k naplnění svých vlastních záměrů 
vykoupení padlého lidstva (Skutky 4,27-28).

90Viz též poznámka pod čarou na str. 91.
91Dosti silný výrok na pečlivého teologa – asi by bylo moudřejší prozkoumat biblické odkazy o povaze nebe. 
Poněvadž Ježíš Kristus odešel do nebe v těle, fyzicky, lze rozumně očekávat, že nebe je fyzické místo, i když je 
možné, že tam platí jiná pravidla či zákony než v našem světě.
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Vidění budoucích věcí začíná Bohem, který má veškerou vládu a moc – to bude 
podrobněji vykresleno ve zbytku knihy Zjevení. Hospodinovi nepřátelé budou 
nakonec potrestáni a Boží lid bude ospravedlněn. Není zde detailní popis Boha, 
protože to je nemožné – On přebývá v nepřístupném světle, nikdo z lidí jej nespatřil a 
nemůže spatřit (1.list Timoteovi 6,16). Obraz Boha na trůnu je vzat z Izajáše 6,1 a 
Ezechiele 1,26. Hodně žalmů též mluví o Bohu, jak sedí na svém trůnu. Není to 
náhoda, že jak žalmy, tak kniha Zjevení jsou plné uctívání Boha, neboť jej spatřují, 
jak kraluje v nebesích (Ž 9,7; 11,4; 45,6; 47,8 atd.). 

4,3a A ten, kdo na něm seděl, byl na pohled jako kámen jaspis a karneol; – Není zde 
podrobný popis toho, kdo sedí na trůnu. Byl na pohled jako … Pavel nám připomíná, 
že Bůh „přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže 
spatřit“ (1.list Timoteovi 6,16), a proto je popis využívající obrazy drahých kamenů a 
duhy příhodným popisem. Jaspis se objevuje jako obraz Boží slávy v Novém 
Jeruzalémě, jehož „jas je jako kámen jaspis“, 21,11.

4,3b a kolem trůnu duha na pohled jako smaragd. – Duha je připomínkou 
Hospodinovy smlouvy s Noem a všemi lidmi (Gn 9,11), která ukazuje na jeho 
milosrdenství. V Ezechieli 1,28 duha představuje  Boží slávu. Ladd dodává, že „Trůn 
i s jeho září obklopovala duha, která místo aby obsahovala všechny barvy spektra, 
byla smaragdově zelená“.

4,4 Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů a na těch trůnech sedělo čtyřiadvacet  
starších, oblečených do bílých šatů a na hlavách zlaté věnce. – Okolo toho trůnu 
čtyřiadvacet jiných trůnů … část analogického obrazu se nachází v Danieli 7,9-14, 
kde zasedl nebeský dvůr a v jeho čele Věkovitý. Tento verš představuje čtyřiadvacet 
starších (presbyteros, G4245). Jejich bílé šaty naznačují jejich čistotu, zlaté věnce na 
hlavách ukazují na jejich královskou úlohu, která odpovídá jejich pozici na trůnu. 
Vládnou s Kristem, stejně jako církev (2.list Timoteovi 2,12). Tito starší by mohli být 
představiteli starosmluvní i novosmluvní církve, jak naznačuje číslo 24, tj. dvanáct 
kmenů Izraele a dvanáct apoštolů. Jsou uváděny následující důvody:

i. Starší je role v církvi spíše než role andělů a vyskytuje se jak v SS, tak v NS. 
Chilton zdůrazňuje, že nikde v Bibli není titul „starší“ použit jinak než pro lidi, 
a od nejranějších dob to bylo označení těch, kdo vedou církev a jsou jejími 
zástupci (viz Ex 12,21; 17,5-6; 18,12; 24,9-11; Num 11,16-17; 1 Tim 3,1-7; Tt 
1,5-9; Hebr 13,17; Jk 5,14-15).

ii. Jsou oblečeni do bílých šatů stejně jako církev (3,5; 7,14).

iii. Později se píše, že mají harfy (5,8) stejně jako církev (15,2).

iv. Zpívají novou píseň (5,9) stejně jako církev (14,3).

v. Sedí na trůnech podobně jako církev, Efeským 2,6: „Bůh nás probudil k životu 
a spolu s ním posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši“. 

vi. Číslo 24 zahrnuje jak starosmluvní, tak novosmluvní církev, viz Zj 21,12-14. 

vii. Starší sedí na trůnech. Dvanáct apoštolů má též sedět na trůnech a soudit 
dvanáct kmenů Izraele (Matouš 19,28). Chilton si všímá, že v knize Zjevení 
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už jsme se dozvěděli, že křesťané vládnou společně s Kristem (1,6), obdrží 
věnec života (2,10; 3,11), že jim byla dána vláda spolu s Kristem nad národy 
(2,26-27), že ti, co odpadli, se jim budou muset poklonit (3,9), a že usednou s 
Kristem na jeho trůnu.

viii. Viz též dvacet čtyři kněžských předáků a dvacet čtyři skupin zpěváků, kteří 
sloužili v Hospodinově chrámu (1.Paralipomenon, kap. 24 a 25). Pojetí 
čtyřiadvaceti vedoucích chval je známým rysem starosmluvního uctívání 
(Chilton).

ix. Starší mají na hlavě korunu, která je symbolem jejich královské role. Svatí 
podobně obdrží věnec vítěze (2,10; 3,11; 1 Pt 5,4) neboli korunu vítěze 
(stephanos … viz 2,10; 3,11; též i 12,1; 1 Kor 9,25) spíše než královskou 
korunu (diadéma … viz 12,3 o drakovi). Také podobně jako církev i starší 
chválí Boha (11,1). Velekněží též nosili korunu (Zach 6,11), a v Nové 
smlouvě jsou dokonce všichni věřící kněžími, a tedy všichni ponesou korunu. 
O andělech se nikde nepíše, že by nosili korunu, až na draka (12,3 … diadém 
= královská koruna).

x. Chilton poukazuje na to, že Jan zde spojil dohromady dva obrazy: a) starší 
sedí na trůnech, a proto jsou králi; b) je jich čtyřiadvacet, a tedy jsou kněžími 
(srovnejte s 1,6).

Ovšem základním faktem proti předchozím argumentům je to, že ve Zj 19,1-7 se 
starší i svatí vyskytují společně, i když poté už o starších nic nevíme. Je proto 
pravděpodobnější, že starší jsou členy nebeského dvora. Lang uvádí některé z 
následujících důvodů, proč starší nejsou zástupci církve:

i. Jeden ze starších mluví s Janem – pokud by starší představovali církev, 
nemělo by to smysl.

ii. Nevěsta by seděla na trůnu ještě před svatbou.

iii. Nevěsta by byla posazena na trůn dříve než Beránek.

iv. Starší se ve viděních objevují společně s Janem (5,5; 7,13), živými bytostmi 
(4,9-10 atd.), anděli (5,11; 7,11) i svatými (5,8; viz též 19,1-7), a proto jsou 
odlišní ode všech těchto skupin.

v. Starší jasně rozlišují mezi sebou a vykoupenými, a proto nemohou sami být 
vykoupenými lidmi. Ve Zj 5,9 starší zpívají novou píseň a mluví o 
vykoupených jako o nich, nikoli o nás92. 

vi. Starší jsou zmíněni odděleně od prvotin ve Zj 14,1-5.

vii. Starší nejsou těmi, kdo přišli z velikého soužení, protože tato slova říká jeden 
ze starších – starší tedy seděli na trůnu ještě před velkým soužením93 (7,13).

92Rossova poznámka k anglickým překladům: Verze KJV chybně užívá „nás“, kdežto např. NASB uvádí „je“.
93Tento argument hraje roli, pokud „velké soužení“ označuje celé období novosmluvní církve mezi prvním a 
druhým příchodem Ježíše Krista – viz dále kapitola 7.
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viii.Starší nejsou součástí skupiny, která má podíl na prvním vzkříšení, protože 
ohledně této skupiny mluví s Bohem (11,16-18).

ix. Ve Zj 19,1-10 jsou starší odlišeni od nevěsty Beránkovy, protože uctívají Boha 
ještě dříve, než je Beránkova svatba oznámena.

Starší tedy pravděpodobně jsou součástí nebeské rady, nebeského dvora (Jer 
23,18-22; Ž 89,7-8; 107,32). Rada je orgánem rádců, se kterými by konzultoval král 
své záležitosti (Skutky 25,12) a jednal by s nimi ve své nebeské vládě. V Bibli jsou 
jasné zmínky o satanských vládách, silách a mocnostech (Ef 6,12; 1.list Petrův 3,22; 
Kol 2,15), a proto je pravděpodobné, že v nebi jsou též podobné kategorie jednotek, 
které vykonávají Hospodinovu vládu (Ef 3,10). Koloským 1,16 se vztahuje na trůny v 
nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, které byly stvořeny Kristem a pro Krista.

Zdá se zcela jasné, že starší i živé bytosti (viz Zj 4,6) jsou zapojeni do nebeského 
uctívání. V knize Zjevení se vyskytuje sedm scén nebeské chvály:

oddíl popis starší živé bytosti
4,8-1 uctívání Boha na trůnu ano ano
5,8-13 uctívání Beránka ano ano
7,9-12 velké množství ano ano
11,15-18 sedmá polnice ano ne
14,1-3 144 tisíc ano ano
15,2-4 vítězství nad šelmou ne ne
19,1-8 haleluja ano ano

4,5a Z trůnu vycházely blesky, hlasy a hromy. – Tyto blesky a hromobití ukazují na 
Hospodinovu přítomnost, viz například Hospodinovo sestoupení na horu Sinaj (Ex 
19,11-20; dále 2 Sam 22,13), a též Zj 11,19 při otevření Hospodinova chrámu. Když 
anděl shodil kadidelnici naplněnou ohněm z oltáře dolů na zem, nastalo hromobití, 
blesky a zemětřesení (8,5). Při sedmé misce nastaly též blesky, hlasy, hromy a silné 
zemětřesení (16,18).

4,5b Před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní, to jest sedm duchů Božích. – Ve 
Staré smlouvě byl svícen se sedmi lampami používán k osvětlování stolu ve svatyni 
s chlebem Hospodinovy přítomnosti, Ex 26,33-35; 25,37; 40,22-25; Nu 4,7; 8,2; 2 Par 
13,11; He 9,2. Lampy používaly olej, který je symbolem Ducha svatého (Nu 4,9; 1 
Sam 16,13. Podobný obraz se nachází v Zach 4,2 a následujících verších – je zde 
svícen se sedmi světly a sedmi nálevkami a dvěma olivovníky, které dodávají olej pro 
lampy. V odpovědi na otázku „Co mají tyto věci znamenat?“ Pán Bůh říká: „Ne mocí 
ani silou, ale mým Duchem“. A ve verši 10 se o lampách praví: „Těch sedm jsou 
Hospodinovy oči obzírající celou zemi.“ Sedmero duchů je též zmíněno ve Zj 1,4; 
3,1; 5,6. Sedm je číslem úplnosti. V Izajáši 11,1-4 se nachází sedm označení Ducha 
Kristova. Přísloví 20,27 říká: „Duch člověka je lampou od Hospodina, prozkoumává 
nejhlubší nitro“. Duch svatý osvěcuje Boží věci (což byly věci na stolu ve svatyni, Ex 
31,8) a činí je pro nás reálnými: Duch svatý „z mého bere a vám to oznámí“ (Jan 
16,15); a zejména nám odkrývá Ježíše Krista – on je ten pravý chléb, který přichází z 
nebe (Jan 6,41.58).
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4,6a A před trůnem bylo něco jako skelné moře, podobné křišťálu. – Toto skelné 
moře odděluje Boha a zbytek stvoření, viz též Ex 24,10 (když Mojžíš a vůdcové lidu 
viděli Boha, pod jeho nohama bylo něco jako chodník ze safíru, jasný jako samotná 
obloha). Ezechiel též viděl klenbu třpytící se jako led nad hlavami bytostí, nad 
kterými se nacházel trůn (Ez 1,22). Skelné moře se objevuje v 15,2, ale nyní je 
smíšené s ohněm. Pozemskou analogií v chrámu byla bronzová mísa pro umytí 
rukou a nohou, Ex 30,18, a též bronzové moře v Šalomounově chrámu, které užívali 
kněží na umývání (2 Par 4,6). To naznačuje, že nikdo a nic nečistého se nemůže 
přiblížit k Bohu, aniž by to bylo obmyto. Čistota na základě tohoto obmytí je patrná z 
toho, že moře bylo jasné jako křišťál, což znamená, že do blízkosti trůnu není 
vpuštěno nic  a nikdo poskvrněný. Obraz vyvyšuje Hospodinovu svatost, jeho čistotu 
a oddělenost od jeho stvoření.

4,6b Uprostřed trůnu a kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zpředu i zezadu. – Tyto 
živé bytosti střeží Hospodinovy věci (Gn 3,24); jsou to Serafové (Iz 6,1-3), vysoký řád 
andělů, kteří se nacházejí blízko Bohu a jeho trůnu, vidí jeho svatost, a proto jej 
uctívají, viz Ex 25,18; Ezech 1,5.13.18. Někteří vykladači si myslí, že tyto bytosti 
představují obecně veškeré stvoření, což je možné díky jejich označení jako „živých 
bytostí“ a jejich popisu – a jsou čtyři, což ukazuje na všechny světové strany 
(podobně první čtyři polnice a misky hněvu ovlivní zemi, moře, řeky a celý vesmír.

4,7 První bytost byla podobná lvu, druhá bytost byla podobná býku, třetí bytost měla  
tvář jako člověk a čtvrtá bytost byla podobná letícímu orlu. – Ezech 1,10 a 10,14 
uvádí podobný popis čtyř bytostí. Tento popis se pravděpodobně týká jejich 
charakteristických vlastností. Jsou silné jako lvi, zapojeni do služby jako býci, jsou 
inteligentní jako lidé a rychlí jako orlové (Hendriksen). Řecká fráze užitá pro „živou 
bytost“ je zóon (živé zvíře), zatímco slovo užito pro šelmu v kapitole 13 je thérion 
(divoká šelma) – šelma je podobná levhartu, medvědu a lvu, ale rouhá se Bohu, 
zatímco živé bytosti Boha uctívají.

4,8 Ty čtyři živé bytosti měly každá po šesti křídlech, dokola i uvnitř plno očí. A bez 
přestání dnem i nocí říkají: „Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh Všemohoucí, ten, který byl  
a který jest a který přichází.“ – Šest křídel se vztahuje na připravenost k poslušnosti, 
oči se vztahují na ostražitost. Také hlásají jeho věčnou existenci, „který byl a který 
jest a který přichází“, jedinečnou pro Boha. všechny bytosti na nebi i na zemi vděčí 
za svou existenci tomu, že Bůh je v jistém časovém okamžiku stvořil, kdežto Bůh 
existuje od věčné minulosti. Svatý, svatý, svatý … Hospodinova klíčová 
charakteristika, viz Iz 6,2-3. Serafové jsou blízko trůnu, a tak vidí Hospodinovu slávu, 
a tedy nepřetržitě ohlašují Hospodinovu svatost. Jeho svatost znamená oddělenost, 
jinakost, odlišnost od veškerého stvoření a všech bytostí – naprostá čistota a 
dokonalost jeho všech dalších vlastností. Toto je první z mnoha písní v knize Zjevení. 

Živé bytosti se objevují i na dalších místech knihy Zjevení: uvádějí první čtyři pečeti 
(Zj 6,1); jedna z nich dává sedmi andělům sedm misek Božího hněvu (15,7); živé 
bytosti a starší společně uctívají Boha (Zj 4,9; 5,14; 19,4).

4,9-11 A kdykoli ty živé bytosti vzdají slávu a čest a díky Sedícímu na trůnu, Žijícímu 
na věky věků,  10 padne těch čtyřiadvacet starších před Sedícím na trůnu a pokloní  
se Žijícímu na věky věků; pak hodí své věnce vítězů před trůn a říkají: 11 „Hoden jsi,  
Pane a Bože náš, Svatý, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci,  
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z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.“ – V tomto nebeském obraze vidíme, jak 
stvořené bytosti uctívají v nebi Boha jako Stvořitele. To je v kontrastu s modlářstvím 
lidí na zemi později v knize Zjevení. Starší se vždy připojují k uctívání společně se 
živými bytostmi (Zj 5,8). Uctívají Boha – Sedicího na trůnu, Žijícího na věky věků. 
Hodí před trůn své věnce vítězů, aby jej uznali jako nejvyššího vládce. Přiznávají, že 
Bůh je   hoden   přijmout slávu a úctu i moc  , protože je Stvořitel. Bůh je ten, kdo je 
hoden naší chvály, protože je dokonalý ve všech svých vlastnostech, nic lepšího 
nikde neexistuje – při modlářství uctíváme něco nebo někoho, kdo je toho hoden 
méně než Bůh.

Starší jako představitelé církve uctívají Boha jako Stvořitele – právě toto obyvatelé 
země odmítají dělat a místo toho dávají přednost modlářství (viz Zj 9,20-21; 14,7; 
16,9). „Koho uctíváš?“ je jedním z klíčových témat knihy Zjevení (5,14; 9,20; 14,7.9; 
19,10; 22,9). V nebi je uctíván Bůh, protože On je věčný Stvořitel – a lidé na zemi jej 
mají též takto ctít (14,6-7). Ten, kdo učinil svět, má nad ním moc, je na trůnu. Ježíš je 
též představen jako vládce Hospodinova stvoření (Zj 3,14). Bůh je zmiňován jako 
Stvořitel ještě ve Zj 10,6 a Zj 14,7, kde anděl oznamuje, že přišel čas Božího soudu a 
přikazuje lidem, aby se báli Boha a ctili ho, protože on je Stvořitelem – to je 
evangelium v té nejjednodušší formě (Skutky 14,15; 17,24). Izajáš 57,15 mluví o 
Vznešeném a Vyvýšeném, který přebývá ve věčnosti – ve svém odvěkém plánu se 
Bůh rozhodl stvořit nebe a zemi a všechno, co je v nich. Každá stvořená bytost vděčí 
za svou existenci Bohu a jeho radostnému záměru a rozhodnutí. Koloským 1,16 též 
dává důraz na to, že jsme byli stvořeni skrze něho a pro něho. Jan chce dvakrát 
uctívat anděla, ale pokaždé je mu řečeno, aby uctíval Boha (19,10; 20,8-9).
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B.2. Beránek a svitek (5,1-14)

(Zj 5,1-14)  A na pravici Sedícího na trůnu jsem spatřil svitek popsaný zevnitř i  
zvenčí, zapečetěný sedmi pečetěmi. 2 A uviděl jsem silného anděla, který 
hlásal mocným hlasem: „Kdo je hoden otevřít ten svitek a rozlomit jeho 
pečetě?“ 3 A nikdo v nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl otevřít ten svitek a 
dívat se do něho. 4 Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden 
svitek otevřít a dívat se do něj. 

5 Ale jeden ze starších mi říká: „Neplač. Hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, 
kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho sedm pečetí.“  6 A tu jsem spatřil,  
že uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a uprostřed těch starších stál  
Beránek jako zabitý; měl sedm rohů a sedm očí, což jest sedm duchů Božích,  
vyslaných do celé země.

 
7 I přišel a vzal ten svitek z pravice sedícího na 

trůnu. 

8 A když ho vzal, čtyři živé bytosti i čtyřiadvacet starších padlo před 
Beránkem; každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby 
svatých. 9 A zpívají novou píseň: „Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho 
pečeti, protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, 
jazyka, lidu a národu 10 a učinil jsi je králi a kněžími našemu Bohu; a budou 
kralovat na zemi.“ 

11 I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých  
bytostí a těch starších, jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců, 
12 a říkali mocným hlasem: „Hoden jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a 
bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení.“ 

13 A všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí i na moři, všechno,  
co je v nich, jsem slyšel volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi  
dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věků!“ 14 A ty čtyři živé bytosti říkaly:  
„Amen.“ A starší padli na tvář a poklonili se.  

Při čtení této kapitoly bychom měli mít na paměti Filipským 2,5-11: 

(Filipským 2,5-11) Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši.  
6 Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, 7 nýbrž sám 
sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se 
ukázal v podobě člověka, 8 ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti  
na kříži.

9 Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé 
jméno, 10 aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i  
na zemi i pod zemí,

 
11 a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš  

Kristus je Pán.

Někteří autoři poukazují na to, že mezi kapitolami 4 a 5 existuje řada paralel: 
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Kapitola 4 Kapitola 5
Bůh na trůnu (4,2) Beránek na trůnu (5,6)
sedm duchů Božích (4,5) sedm duchů Božích (5,6)
živé bytosti obklopují trůn (4,6) živé bytosti obklopují trůn (5,6)
čtyřiadvacet starších uctívá Boha (4,11) starší uctívají Beránka (5,9)

Měli bychom si všimnout, že uctívání Boha v kapitole 4 a Beránka v kapitole 5 je 
důkazem toho, že Beránek je Bohem. Chvála je jedním z témat obou kapitol a má 
ukazovat, že pouze Bůh a Beránek mají být uctíváni. Bůh proto, že je Stvořitelem, a 
Beránek proto, že je Zachráncem, Vykupitelem. Ani šelma, ani andělé nemají být 
uctíváni, pouze Bůh (viz 14,7.9; 19,10; 22,9). Na rozdíl od Daniele 12,4.9 nemá být 
svitek zapečetěn, ale jeho pečeti jsou otvírány (Zj 5,1 - - 6,1).

5,1 A na pravici Sedícího na trůnu jsem spatřil svitek popsaný zevnitř i zvenčí,  
zapečetěný sedmi pečetěmi. – Svitek odhaluje Boží vůli pro tento svět; v římské říši 
byla výkonná moc dosvědčená sedmi lidmi, z nichž každý připojil k dokumentu svou 
pečeť. Tyto pečeti dokládají tajnost dokumentu. Tento svitek byl popsaný zevnitř i 
zvenčí – je zde velké množství textu. Svitek odhaluje úplný Hospodinův plán 
záchrany pro celou lidskou historii od doby Kristova kříže až po konec času na 
věčnosti. Hospodinův plán záchrany je plně vykonán ve Zj 21,6, když Bůh prohlašuje: 
„Stalo se“. Poté, co vytvořil nové nebe a novou zemi, vidíme Nový Jeruzalém, 
nevěstu Beránkovu, Bůh oznamuje, že bude přebývat s lidmi, že starý řád věcí 
pominul a nakonec říká: „Stalo se“. Zapečetěný sedmi pečetěmi … sedm pečetí 
představuje úplnost tohoto Hospodinova plánu. V Ezechieli 2,9-10 též vidíme, že 
když Ezechiel dostal od Boha pověření, dostal svitek proroctví se slovy nářku, pláče 
a bědování, který byl z obou stran popsaný, a měl jej uvádět ve známost lidem. Ve Zj 
10,2 a následujících verších má silný anděl malý svitek, který má Jan sníst, a pak jej 
jako proroctví uvádět ve známost lidem (10,8-11). Malý svitek se vztahuje na slova 
proroctví knihy Zjevení. Prorokům zůstal Hospodinův plán záchrany zapečetěn, ale 
poté, co Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých, je tento plán odhalen Hospodinovým 
služebníkům, nejprve Pavlovi a potom všem lidem, zejména svatým (Ř 16,25-26; Ef 
1,9-10; 3,1-6; Kol 1,25-27). Ovšem svitek je zapečetěn sedmi pečetěmi, které musí 
být otevřeny dříve, než bude obsah odkryt a vykonán. Zbytek knihy Zjevení se týká 
otevírání pečetí a odkrývání obsahu svitku. Kapitola 5 se týká oprávněnosti toho 
jediného, který může svitek otevřít a odhalit jeho obsah.

Jednou z klíčových otázek výkladu je, zda obsah svitku se týká toho, co nastalo při 
otevírání jednotlivých pečetí, nebo spíše toho, co je popsáno po otevření poslední 
pečeti.

5,2 A uviděl jsem silného anděla, který hlásal mocným hlasem: „Kdo je hoden otevřít  
ten svitek a rozlomit jeho pečetě?“ – Kdo je hoden rozlomit pečetě a odhalit osud 
lidstva? To není oprávněn učinit jen tak někdo. Tato slova předcházejí toho 
Jediného, který je hoden. Bůh ovšem tyto pečeti neotevře – osud lidstva musí 
dokončit člověk; ale který člověk je hoden tohoto čestného úkolu? Jen jeden člověk v 
historii lidstva byl a je toho hoden. Ten, kdo překonal jako zástupce lidí síly zla. Ten, 
kdo těšil Boha v každé oblasti svého života, a kdo byl poslušný až k smrti na kříži. Ve 
22,10 je Jan vyzván, aby nezapečeťoval slova této knihy, protože čas (jejího 
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naplnění) je blízko – podobně někdo musí rozlomit pečeti svitku a svitek otevřít, aby 
jeho obsah mohl být skutečně naplněn.

5,3 A nikdo v nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl otevřít ten svitek a dívat se do 
něho. – V celém stvoření se nenašel nikdo (v nebi, na zemi nebo pod zemí, srovnejte 
Filipským 2,10), kdo by byl hoden svitek otevřít. Zanedlouho bude „všechno stvoření, 
které je v nebi, na zemi, pod zemí i na moři“, chválit toho, kdo  je oprávněn svitek 
otevřít (Zj 5,13). Svitek nemůže být přečten, dokud nebudou pečeti rozlomeny (Iz 
29,11).

5,4 Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden svitek otevřít a dívat se 
do něj. – Plakal, protože to znamenalo, že Hospodinův plán nebude naplněn, dokud 
se nenajde někdo, kdo bude oprávněn svitek otevřít a odhalit jeho obsah, aby se ten 
mohl stát realitou.

5,5 Ale jeden ze starších mi říká: „Neplač. Hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, 
kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho sedm pečetí.“ – Jeden ze starších uvádí 
toho, kdo je oprávněn svitek otevřít, tj. uskutečnit Hospodinovy záměry; uvádí dědice 
všech království světa (viz 11,15, Johnson). „Lev z kmene Judova“ se vztahuje ke Gn 
49,9 a je titulem Ježíše Krista, který pochází z pokolení Judova a ve svém těle 
fyzicky vystoupil do nebe. Ježíš je kořen Davidův a současně i potomek Davidův (Iz 
11,1.10; Jer 23,5; Zach 3,8; 6,12; Mt 1,1; 22,42; Zj 22,16) – to pravděpodobně 
zdůrazňuje jeho lidský původ z královského rodu, i když Johnson dodává, že se 
jedná o označení Mesiáše. Ježíš zvítězil jako člověk (3,21; „zvítězil“ je překlad téhož 
řeckého slova nikaó jako překlad „přemohl“), a tak je oprávněn otevřít svitek (viz verš 
9). Zvítězil jako člověk (Fp 2,8), obzvlášť na kříži, kde odzbrojil síly a mocnosti (Kol 
2,15); byl zabit, ale nyní sedí s Bohem na trůnu, vyvýšen „nad každou vládu, autoritu, 
mocnost i panstvo“ (Ef 1,20-21) a proto má moc otevřít svitek s osudem lidí. Později 
ve verši 13 vidíme důsledek jeho vítězství, když „všechno stvoření, které je v nebi, na 
zemi, pod zemí i n  moři, a všechno, co je v nich,“ zpívá chvály Bohu a Beránkovi. On 
je tím druhým Adamem poté, co první Adam selhal. Je vhodné, aby Beránek byl 
představen jako ten, kdo má moc rozlomit pečeti svitku a otevřít jej, protože v 1,1 
jsme viděli, že Bůh dal zjevení svému Synu. Ve verši 7 budeme číst: „I přišel a vzal 
ten svitek z pravice sedícího na trůnu.“ Tato kniha je zjevením – Beránek má moc 
rozlomit pečeti, otevřít svitek a odhalit jeho obsah, který je ve prospěch církve. 
Chilton zdůrazňuje, že Ježíš je Beránkem spíše díky dílu, které vykonal, než díky 
tomu, kým je.

5,6a A tu jsem spatřil, že uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a uprostřed těch 
starších stál Beránek jako zabitý; – Jan očekává, že spatří lva, a místo toho vidí 
Beránka, který má výzor jako zabitý. Toto je první zmínka o Beránkovi – slovo 
„Beránek“ se v knize Zjevení vyskytuje třicetkrát. Je to jasný odkaz na Ježíše Krista. 
Jak Jan, tak Petr mluví o Ježíši jako o Beránku Božím (Jan 1,29.36; 1 Pt 1,19). „Hle, 
Beránek Boží, který snímá hřích světa“ (Jan 1,29). Pavel označuje Ježíše za 
velikonočního Beránka, který byl za nás obětován (1 Kor 5,7). Beránek měl výzor 
zabitého (to je odkaz na ukřižování Ježíše Krista), ale nyní zde stojí, protože vstal z 
mrtvých. V jednom brilantním výrazu Jan vykresluje centrální téma Nové smlouvy – 
vítězství skrze oběť (Mounce). Beránek Boží je naznačen i v Gn 22,7 – když se 
Abraham chystá obětovat Izáka, ten se ptá, kde je beránek k zápalné oběti. Abraham 
odpovídá: „Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu“. Ježíš Kristus je tím 
beránkem pesachu (Ex 12,3-21) – když anděl smrti viděl krev beránka na veřejích 

131



dveří domu Izraelců, minul ten dům a namísto toho pobíjel prvorozené Egypťany. 
Izajáš 53,3 a následující verše je jednou z mnoha mesiášských zmínek o beránkovi 
ve Staré smlouvě a pravděpodobně tou nejdůležitější – popisuje Mesiáše, který „jako 
beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel“ (Iz 
53,7). Ve Zj 13,8 máme zmínku o Beránku zabitém od založení světa – to znamená, 
že smrt Ježíše Krista jako výkupné oběti byla odvěkým Hospodinovým záměrem 
(Mounce). Adamův hřích Boha nepřekvapil.

Ježíš stojí uprostřed trůnu (podobně i 7,17). Štěpán, první mučedník, viděl Ježíše 
Krista stojícího po pravici Boží (Sk 7,55). Zj 3,21 mluví o Ježíši, jak sedí na trůnu 
svého Otce poté, co zvítězil. Beránek zde je symbolem pro Ježíše Krista – žádný 
vykladač Bible nezpochybňuje, že Beránek je Ježíš Kristus. Johnson si všímá, že 
„zabitý“ je překladem doslovného „s uřezaným hrdlem“, což spojuje Mesiáše se 
starosmluvním beránkem pesachu. Zde tedy Jan spojuje starosmluvního Davidova 
královského Mesiáše s trpícím služebníkem proroka Izajáše (Izajáš, kapitoly 42 až 
53).

Jako zabitý … obraz beránka se vztahuje na život a smrt Ježíše Krista při jeho 
prvním příchodu, když přišel na zem jako bezmocné dítě a zemřel mučivou smrtí na 
kříži. Zemřel v dřívějším věku, a tak je použit obraz beránka spíše než ovce. Symbol 
beránka též ukazuje na jeho nevinnost. Mluví o jeho pokoře (Filipským 2,5-8), a o 
několik veršů později bude mluvit i o jeho vyvýšení (Filipským 2,9-11). Když přijde 
Ježíš Kristus na zem znovu, přijde jako lev, Pán pánů a Král králů. Goldsworthy 
uzavírá, že pokud chceme spatřit Lva jako svého zachránce a nikoli jako soudce, 
musíme v něm nejdříve uvidět Beránka, tj. toho, kdo zemřel na kříži za náš hřích. 
Když pak přijde ve své slávě, kterou má už nyní a která je v knize Zjevení zobrazena, 
budeme jako On, poněvadž jej spatříme takového, jaký opravdu je (1.list Janův 3,2). 
V knize Zjevení lze tu a tam (1,13-18) vyvýšeného Krista spatřit – to máme nyní 
přijmout vírou, ale bude to otevřeně zjeveno světu, až se Kristus vrátí na zem (1,7; 
6,12-17; 19,11-21). 

V předchozím verši jeden ze starších prohlásil, že zvítězil lev z kmene Judova, a 
přesto vidíme nyní Beránka jako toho, který na sobě nese známky zabitého. To 
ilustruje jednu z lekcí, které Bůh chce naučit svůj lid v knize Zjevení – že vítězství je 
dosaženo skrze oběť a smrt. Proto později v knize Zjevení uvidíme, že šelmě je 
dovoleno vést válku proti svatým a přemoci je (13,7) – podobně jako když Ježíš byl 
ukřižován bezbožnými lidmi, což vykresluje zjevnou porážku, ale poté vstal z hrobu, 
smrt jej nemohla udržet ve své moci. Uvidíme, že svatí přemáhají ďábla skrze krev 
Beránka a skrze slovo svého svědectví a nemilují svou duši do té míry, že by se 
zalekli smrti (12,11). Křesťané ve Smyrně byli věrní až na smrt, ale dostanou věnec 
života (2,10). Stejně jako Kristus byl poslušný až do smrti na kříži, a proto jej Bůh 
vyvýšil, tak ti, kdo jsou poslušní až do smrti, budou vládnout společně s Kristem (Mt 
10,22; 2 Tim 2,12; Zj 2,26; 20,6). Jak to naznačuje Ř 8,36, křesťané, kteří následují 
svého Pána, jsou jako ovce určené na porážku – ale ani to nás neoddělí od Kristovy 
lásky (a kniha Zjevení je komentářem této skutečnosti).

Jak se z Beránka stal Lev? Poslušností až k smrti. Pokořil se, ale Bůh jej vyvýšil nad 
každé jméno, které bylo kdy komu položeno. Stejně i jeho služebníci vítězí, když jsou 
věrní až k smrti. Když se pokoříme pod mocnou ruku Boží, on nás povýší.
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5,6b měl sedm rohů a sedm očí, což jest sedm duchů Božích, vyslaných do celé 
země. – To není obyčejný Beránek. Sedm rohů je symbolem naprosté moci a síly (Dt 
33,17); sedmička je číslem úplnosti a roh znamená sílu či moc (1 Sam 2,10; Ž 18,3; 
Zach 1,18-21). Srovnejte s drakem ve Zj 12,3 a s šelmou, která má deset rohů (Zj 
13,1) – viz též šelma u proroka Daniele, která má deset rohů (Dan 7,7 a násl.). Též 
šelma ze země má dva rohy jako Beránek (Zj 13,11). Sedm očí je sedm duchů 
Božích, vyslaných do celé země – Duch svatý zkoumá ducha člověka (Přísloví 
20,27). Srovnejte se sedmi duchy před jeho trůnem (1,4) a sedmi lampami hořícími 
před trůnem, což je sedm duchů Božích (4,5). Tento obraz pochází ze Zach 4,2.10. 
Tentýž oddíl je použit u dvou svědků ve Zj 11,4, aby demonstroval, že tito svědkové 
jednají v moci Ducha. Zlatý svícen se sedmi lampami představuje Ducha svatého, 
sedm světel je sedm Hospodinových očí, které obzírají celou zemi (Zach 4,10). 
Svícen se sedmi lampami byl umístěn naproti stolu s chlebem Hospodinovy 
přítomnosti před svatyní svatých (Ex 26,35) a představuje Božího Ducha. Ve Zj 1,14 
a 19,12 jsou Kristovy oči zobrazeny jako plamen ohně. Ježíš Kristus přijal Ducha v 
hojnosti, bez odměřování (Jan 3,34). Johnson vidí „sedm duchů Božích, vyslaných 
do celé země“ jako symbolický odkaz na Ducha svatého, kterého Kristus vyslal na 
svět (1,4; 4,5; viz podobný pohled na Ducha v Janově evangeliu 14,26; 15,26; 
16,7-15).

5,7 I přišel a vzal ten svitek z pravice sedícího na trůnu. – Beránek je jediný, kdo 
může mít tento blízký přístup k Bohu, on je hoden přijmout ten svitek (viz verš 9). 
Jako dokonalý bezhříšný člověk a jako Bůh má oprávnění přistoupit k Bohu v náš 
prospěch (1 Tim 2,5). On může vzít svitek z Hospodinovy ruky, protože stojí po 
Hospodinově pravici – a „byli mu podřízeni andělé, vlády a moci“ (1 Pt 3,22). Když 
byl Štěpán mučen, viděl Ježíše, jak stojí po Boží pravici (Skutky 7,55-56, viz též Ef 
1,20-22; Kol 3,1; He 1,3). He 1,13 říká: „Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé 
nepřátele za podnož tvých nohou“. V knize Zjevení nacházíme nejprve vidění Krista 
po pravici Boží, pak jeho nepřátele, a nakonec zničení těchto nepřátel. Událost v 
tomto verši zrcadlí původ knihy Zjevení samotné: „Zjevení, které Bůh dal Ježíši 
Kristu, aby ukázal svým otrokům, co se má brzy stát“ (1,1). Viz též Jan 3,35: „Otec 
miluje Syna a všechno dal do jeho rukou.“ Dále J 5,20-23; Mt 11,27. Bůh dal Kristu 
povření vykonal Jeho dílo záchrany – dílo vykoupení na kříži je završeno, ale jeho 
nepřátelé ještě poražení nejsou. Ježíš má vládnout, dokud nepřátelé nebudou 
poraženi (1 Kor 15,24-28; He 10,13); pak předá vládu nad královstvím Otci. Zbytek 
knihy Zjevení ukazuje, jak Kristovi nepřátelé bojují proti církvi a nakonec jsou 
poraženi.

5,8a A když ho vzal, čtyři živé bytosti i čtyřiadvacet starších padlo před Beránkem; 
každý měl harfu – Padli na zem před Beránkem, který je hoden vzít svitek od Boha a 
otevřít jej. Uctívají Beránka, stejně jako uctívali toho, kdo sedí na trůnu ve 4,9-11; to 
ukazuje na božství Beránka. Uctívání Boha je jedním z několika poselství knihy 
Zjevení. Jako představitelé církve mají starší harfy stejně jako svatí (Zj 15,2). Harfa je 
symbolem chvály (Ž 33,2). Jako představitelé církve předkládají před Boha modlitby 
svatých (viz 5,8b).

5,8b a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých. – Starší, kteří představují 
církev, též drží zlaté misky s kadidlem (Lev 2,1-2; 16,12-13), což jsou modlitby 
svatých (Ž 141,2). Ve stanu setkávání byl kadidlový oltář v nejsvětější svatyni 
společně se zlatem obloženou schránou smlouvy (He 9,3-4). Modlitby Božího lidu 
souvisí s Hospodinovými záměry se zemí, které se začínají odvíjet při otevírání 
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pečetí svitku. Viz též otevření sedmé pečeti a zlatou kadidelnici, do které dostal 
anděl kadidlo k uctívání, a postavil ji společně s modlitbami svatých na zlatý oltář 
před trůnem (8,3). Tam tedy lze nalézt přímou souvislost mezi modlitbami svatých a 
Hospodinovou reakcí – tou reakcí je sedm polnic, a navíc anděl bere kadidelnici, plní 
ji ohněm z oltáře a vrhá dolů na zem (8,5). Polnice a misky Hospodinova hněvu 
(15,7) jsou odpovědí na modlitby Božího lidu – on ospravedlní své vyvolené (Lk 
18,6), viz též třetí miska hněvu (16,5-6).

5,9a A zpívají novou píseň: – Starší zpívají novou píseň, podobně jako ji zpívá 144 
tisíc ve Zj 14,3 a chválí toho, kdo vykoupil lidi Bohu. Jedná se o novou píseň, protože 
Ježíš Kristus jen nedávno zemřel, byl ukřižován, opět vstal a vystoupil do nebe. To je 
zcela nová událost v historii nebe, před vtělením Ježíše Krista tuto píseň nebylo 
možné zpívat. Nová píseň je zmíněna v Žalmu 33,3; 96,1; 144,9. Starší jasně 
rozlišují mezi sebou a vykoupenými, a tak nemohou být sami těmi vykoupenými. 
Mluví o tom, že Kristus vykoupil „je“ (= lidi), nikoli „nás“ (viz 5,9c)94.

5,9b „Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit – On je 
hoden vzít a otevřít ten svitek, protože byl poslušný Boží vůle až do smrti, a to smrti 
na kříži (Fp 2,8). Starší odpovídají na andělovo volání (5,2) „Kdo je hoden otevřít ten 
svitek a rozlomit jeho pečetě?“ Ve verši 12 andělé potvrzují „ano, je hoden“, a 
všechno stvoření odpovídá ve verši 13 (He 2,9: „Je ověnčen slávou a ctí, protože 
okusil smrti“). 

5,9c a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu – Sám 
Ježíš Kristus prolil svou krev, a tak vykoupil lidi Bohu ze Satanova království (Zj 
14,4). Církev byla koupena Kristovou krví (1 Kor 6,19; Sk 20,28; 1 Pt 1,18). Jsou 
vykoupeni „z každého kmene, jazyka, lidu a národu“. To je jeden z velkých klíčů k 
evangelizaci – hlásat evangelium v každé z těchto čtyř kategorií. Viz Daniel 7,13-14, 
kde Ježíš Kristus přistupuje k Věkovitému a dostane „vládu a čest i království a 
všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat“. Všimněte si všezahrnující 
charakteristiky vykoupených – jsou zde zmíněny čtyři kategorie, což ukazuje na 
všechny čtyři světové strany. Tento obrat je též použitý o obyvatelích země (Zj 11,9; 
13,7; 14,6), z nichž nakonec někteří též budou zachráněni. Vidíme zde, že Ježíš 
vykoupil lidi Bohu (zaplatil za ně výkupné), a proto je též oprávněn odhalit a naplnit 
Hospodinův plán pro lidstvo tak, že rozlomí pečeti svitku. Johnson si všímá, že 
Ježíšova smrt zajistila záchranu všeobecně pro všechny třídy lidí a národy na zemi 
(srovnejte se 7,9).

5,10 a učinil jsi je králi a kněžími našemu Bohu; a budou kralovat na zemi.“ – Zde je 
zopakováno Zj 1,6. Je to Ježíš, kdo svou smrtí učinil svaté králi a kněžími, kteří 
slouží Bohu. Byli zachráněni z království tmy a přeneseni do království Syna (Kol 
1,13). Budou sloužit Bohu; jako jeho lid jsou jeho služebníky (1,6; 7,15; 22,3). To, že 
„budou kralovat na zemi“, se možná vztahuje k vládě Krista a svatých po tisíc let, viz 
20,4.6. Další zmínka o vládě svatých s Kristem v knize Zjevení se týká Nového 
Jeruzaléma (22,5). V Římanům 5,17 ti, kteří přijali dar Boží milosti, budou vládnout v 
životě skrze Ježíše Krista – vláda v životě se týká dneška, nikoli budoucnosti.

5,11 I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí  
a těch starších, jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců, – Nyní přichází 
řada na mnohé anděly, aby chválili Beránka, protože mají menší důležitost než čtyři 
94Anglický překlad KJV užívá nesprávně „nás“, kdežto například NASB překládá „je“.
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živé bytosti a starší, kteří jsou blíže trůnu. Srovnejte s popisem v Dan 7,10: „Tisíce na 
tisíc mu slouží a myriády myriád stojí před ním“.

5,12 a říkali mocným hlasem: „Hoden jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a 
bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení.“ – Ve 4,11 starší uctívají Boha 
jako toho, kdo je hoden (jako Stvořitele), nyní andělé uctívají Beránka jako toho, 
který je hoden (jako Vykupitel, Zachránce, viz verš 9). Po starších a živých bytostech 
se i andělé přidávají ke chválení Beránka v sedminásobné oslavě (zmiňují sedm 
věcí, které má Beránek přijmout: moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a 
dobrořečení). Ve verši 4 je Kristus hoden, protože zvítězil jako člověk, zástupce lidí v 
nebi, druhý Adam. Zcela naplnil Hospodinovu vůli na zemi, a tak umožnil, že lidé 
budou moci vejít do nebe. Nyní dostává svou odměnu, je ověnčen slávou a ctí (He 
2,9). Andělé uctívají Ježíše Krista jako Boha; také Jan bude vyzván, aby neuctíval 
anděla, který mu předává zjevení, ale Boha (Zj 19,10).

5,13a A všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí i na moři, všechno, co 
je v nich, jsem slyšel volat: – Pak se zbylé stvoření na zemi i pod zemí (jsou míněni 
mrtví) připojuje k uctívání Beránka. Nejen vykoupení, ale nakonec každé stvoření 
uzná Ježíše Krista jako Pána. Zde je naplněn dopis Římanům 14,11 (což je citace 
Izajáše 45,22) a Fp 2,10. To potvrzuje jednotu Bible, zejména soulad knihy Zjevení s 
ostatními novosmluvními knihami. Knihu Zjevení musíme číst s NS i SS na mysli. Je 
tím zdůrazněno, že Beránek, nikoli šelma, je hoden chvály a cti.

5,13b „Tomu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky 
věků!“ – Chvála bude trvat na věky věků, protože Bůh a Beránek budou žít věčně. 
Zde je čtyřnásobný proud chvály – z andělské sedminásobné oslavy zde chybí 
bohatství, moudrost a síla. Všimněte si, že zde jsou chváleni Bůh i Beránek 
společně. Toto spojení Boha i Beránka se objevuje na řadě dalších míst knihy 
Zjevení:

hněv Beránka a toho, který sedí na trůnu (6,16);

Beránek je bude pást a Bůh jim setře každou slzu z očí (7,17);

kralování se ujal Bůh, přišla svatba Beránkova (19,6-7);

svatyní a světlem je Bůh a Beránek (21,22-23);

zdrojem řeky života je Bůh a Beránek (22,1);

trůn Boha a Beránka (22,3);

5,14 A ty čtyři živé bytosti říkaly: „Amen.“ A starší padli na tvář a poklonili se. – Stejně 
jako v 5,8, starší i nyní padají při uctívání Beránka na tvář – on je hoden nejvyšší 
chvály, na rozdíl od šelmy ve 13,4. Padli na tvář a poklonili se Beránkovi stejným 
způsobem, jako ve 4,10 vzdali čest Bohu – to ukazuje, že Beránek je Bohem, 
protože jen Boha máme uctívat (14,7; 19,10; 22,9). To, jak uctívají Boha a Beránka 
starší, reprezentuje uctívání církve (viz Zj 5,8, kde starší drží zlaté kadidelnice 
naplněné modlitbami svatých). Poté, co je mu vzdána čest, rozlomí Beránek pečeti 
svitku (6,1).
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B.3. Prvních šest pečetí rozlomeno (6,1-17)

(Zj 6,1-17) I uviděl jsem, když Beránek otevřel jednu ze sedmi pečetí, a 
uslyšel jsem, jak jedna z těch čtyř živých bytostí řekla hromovým hlasem:  
„Pojď!“ 2 A uviděl jsem, a hle, bílý kůň; a ten, který na něm seděl, měl luk a byl  
mu dán věnec; a vyšel vítězící, a aby zvítězil.
 
3 Když otevřel druhou pečeť, uslyšel jsem, jak ta druhá živá bytost řekla:  
„Pojď!“ 4 A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý; a tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno,  
aby vzal ze země pokoj a aby se lidé navzájem zabíjeli; a byl mu dán veliký 
meč. 

5 A když otevřel třetí pečeť, uslyšel jsem, jak třetí živá bytost řekla: „Pojď!“ A 
uviděl jsem, a hle, černý kůň; a ten, který na něm seděl, měl ve své ruce 
vahadlo. 6 A uslyšel jsem cosi jako hlas uprostřed těch čtyř živých bytostí,  
který řekl: „Mírka pšenice za denár a tři mírky ječmene za denár. Olej a víno 
nezdražuj.“ 

7 A když otevřel čtvrtou pečeť, uslyšel jsem hlas čtvrté živé bytosti, jak řekla:  
„Pojď!“ 8 A uviděl jsem, a hle, kůň plavý; a jméno toho, který na něm seděl,  
bylo Smrt, a Hádes ho doprovázel. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby 
zabíjeli mečem, hladem, smrtí a šelmami země. 

9 A když otevřel pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše
 
zabitých pro Boží  

slovo a pro svědectví, které věrně drželi.
 
10 A ti zvolali mocným hlasem: „Jak 

dlouho ještě, Panovníku, svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat za naši krev 
ty, kdo bydlí na zemi?“

 
11 A každému z nich bylo dáno bílé roucho a bylo jim 

řečeno, ať odpočinou ještě krátký čas, dokud se nenaplní počet jejich 
spoluotroků a jejich bratrů, kteří mají být zabíjeni jako oni. 

12 A když otevřel šestou pečeť, uviděl jsem, že nastalo veliké zemětřesení,  
slunce zčernalo jako žíněný pytel a měsíc úplně zkrvavěl. 13 A nebeské 
hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník zmítaný vichrem shazuje své pozdní  
fíky; 14 a nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek, a každá hora i každý 
ostrov se pohnuly ze svého místa. 15 Králové země i velmoži a vojevůdci,  
boháči a mocní, každý otrok i svobodný, se ukryli do jeskyň a do horských 
skal

 
16 a říkali těm horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří  

toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka!
 
17 Neboť přišel veliký den 

jejich hněvu; kdo bude moci obstát?“ 

Poté, co přijal svitek z Hospodinovy pravice a byl uctíván ode všeho stvoření, 
Beránek nyní otevírá jednotlivé pečeti, aby odhalil obsah svitku. Je svrchovaný nad 
pozemskými událostmi. Sedm pečetí, podobně jako sedm polnic, je rozděleno do tří 
skupin na čtyři, dvě a jednu. Otevření každé z prvních čtyř pečetí je uvedeno vždy 
jednou ze čtyř živých bytostí. Každá ze čtyř živých bytostí přivádí jezdce na koni, a 
přitom čtvrtý jezdec je shrnutím předchozích tří: „Byla jim dána moc nad čtvrtinou 
země, aby zabíjeli mečem, hladem, smrtí a šelmami země“ (verš 8). Tito jezdci jsou 
všeobecně známí jako čtyři jezdci apokalypsy. Moc těchto jezdců je omezena na 
čtvrtinu země – u polnic později (kapitoly 8 a 9) bude omezení na jednu třetinu země, 
zkáza misek (kapitoly 15 a 16) bude neomezená. Pátá pečeť odhaluje ty, kdo byli 
zabiti pro slovo Boží a pro své svědectví (tedy to je pronásledovaná církev). Šestá 
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pečeť odhaluje Pánův Den, který přináší hněv Beránka na obyvatele země. Při 
rozlomení sedmé pečetě nastává ticho (Zj 8,1). 

Sedm pečetí shrnuje lidskou historii z hlediska nebe a církve. Dochází obecně k 
válkám, hladu, moru, konkrétně církev prožívá pronásledování; pak nastává konec a 
přináší hrůzy pro svět, což je pravděpodobným vysvětlením ticha po rozlomení 
sedmé pečeti.

To, co tyto pečeti popisují, se podobá znamení konce věků popsanému Ježíšem v 
Matoušově evangeliu, kapitole 24. Nastanou války, hlad a zemětřesení (Mt 24,6-8), 
pronásledování (Mt 24,9-14), nebeská tělesa se zachvějí (Mt 24,29) a „Potom se 
ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny 
země“ (Mt 24,30). Po rozlomení sedmi pečetí může být svitek přečten a uvidíme více 
podrobností, ale to nastává až v kapitole 8. Sedm pečetí vykresluje soužení, které je 
ve velké míře způsobené lidmi (války, hlad a pronásledování), ale Bůh je má pod 
kontrolou. Sedm polnic bude popisovat katastrofy seslané Bohem s cílem přesvědčit 
lidi, aby činili pokání. Sedm misek Božího hněvu se týká konečného vylití 
Hospodinova hněvu na lidstvo, které neučinilo pokání. Fakt, že sedm pečetí otvírá 
Kristus, naznačuje, že on je Pánem budoucnosti – to by mělo být útěchou pro svaté, 
kteří budou vystaveni vlivu prvních pěti pečetí.

Beale zcela správně pokládá otázku, zda pokud Bůh i Ježíš Kristus panují nad těmito 
zlými jezdci, „je možné udržet víru v Kristovu spravedlnost a svatost, když je tak 
blízce spojen s příčinou, která v konečném důsledku vyslala tyto čtyři satanské posly 
zkázy“ (Beale, str.388). To je známý teologický problém – proč Bůh dovoluje utrpení 
a zlo. Proč Bůh dopouští hlad, válku, nemoci a smrt? Nestačí jen říct, že Bůh jen 
pasivně souhlasí s utrpením, protože to náš text nepřipouští – jednotlivé pečeti totiž 
otvírá Beránek. Cílem knihy Zjevení je jasně svatým sdělit, že Ježíš je Pánem, který 
vede pozemské události. Jak to zmiňuje Beale – konečným cílem těchto ran je 
vytříbit víru věřících a potrestat nevěřící. Prvek trestu je jednoznačně zmíněn jen při 
páté a šesté pečeti (viz 6,10), až později dostává trest prominentní místo, zejména u 
misek hněvu, které přinášejí Hospodinovy pohromy (16,6), a u zkázy smilnice je vidět 
odplata za to, že smilnice zabíjela Hospodinovy služebníky (19,2). Součástí odpovědi 
je i to, že Hospodinův konečný cíl vidíme v Novém Jeruzalémě, kde už nebude smrt, 
pláč, zármutek a bolest (21,4). Nebude tam hlad ani žízeň (7,17), což je kontrast s 
hladomorem u třetí pečeti. Dvakrát je nám řečeno, že „Bůh jim setře každou slzu z 
očí“ (7,17; 21,4). Utrpení Hospodinova lidu je dočasné a lehké ve srovnání s věčnou 
slávou, která čeká všechny, co zůstanou věrní až k smrti (2 Kor 4,17-18; srovnejte se 
Zj 2,10).

B.3. a) První pečeť rozlomena (6,1-2)

6,1a I uviděl jsem, když Beránek otevřel jednu ze sedmi pečetí, – Poté, co jej  uctívá 
celé stvoření, ale obzvlášť církev, začíná Ježíš Kristus otvírat pečeti svitku. Jan s 
očekáváním pozoruje, jak Beránek otvírá první pečeť. Ježíš zatím neotevřel svitek, 
nejprve musí rozlomit jeho pečeti. Otvírá pečeti, aby nám dovolil zahlédnout budoucí 
běh historie, který svatým nemá zůstat ukrytý (1,1; 22,6.10). Bůh svěřil Ježíši v 1,1, 
aby odkryl své církvi budoucí věci: „Ježíšovo svědectví je Duch proroctví“ (19,10). 
Měli bychom si všimnout, že všechny pečeti láme Beránek, což znamená, že on 
ovládá události naznačené sedmi pečetěmi – to by měla být pro církev velká útěcha.
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6,1b a uslyšel jsem, jak jedna z těch čtyř živých bytostí řekla hromovým hlasem:  
„Pojď!“ – Každou z prvních čtyř pečetí uvádí jedna ze čtyř živých bytostí. Hrom 
zdůrazňuje daný příkaz: „Pojď!“ První jezdec je zavolán na scénu. Beránek není 
pasivní, ale aktivně přináší události do naší historie.

6,2 A uviděl jsem, a hle, bílý kůň; a ten, který na něm seděl, měl luk a byl mu dán 
věnec; a vyšel vítězící, a aby zvítězil. – Obraz prvního jezdce apokalypsy je vzat ze 
Zacharjáše 1,8; 6,1-8, kde se mluví o čtyřech vozech, z nichž každý je tažený koňmi 
jiné barvy – to jsou čtyři nebeské větry, které stály před Pánem celé země. Čtyři 
jezdci pokrývají směry všech světových stran, tj. mají dopad na celou zemi. Někteří 
vidí v jezdci na bílém koni stejného jezdce jako v 19,11, tedy Krista (např. 
Hendriksen), ale to není jisté – jezdec v 19,11 má meč, ale zde má jezdec luk. 
Pravděpodobně se jedná o luk, kteří měli při svých výbojích Parthové – to byli jediní 
lukostřelci na koních ve starověkém světě. Věnec je věncem vítězství (stephanos), 
odlišným od královské koruny (diadéma) šelmy (13,1) nebo Krista (19,12), i když 
„syn člověka“ má na hlavě věnec vítěze ve 14,14. Věnec vítěze je vhodná odměna 
pro toho, kdo vyšel, aby vítězil, dobýval. 

Čtvrtý jezdec shrnuje první tři jezdce a je jasně zlý, tedy první jezdec označuje spíše 
touhu dobývat, která je běžnou příčinou válek (což je dopad otevření druhé pečeti) a 
hladu (což je dopad třetí pečeti). Čtvrtá pečeť zobrazuje smrt mečem, hladem, 
epidemií a šelmami. Všimněme si také, že při otevření šesté pečeti dopadá hněv 
Beránka na krále, velmože, vojevůdce a mocné (mezi jinými), kteří mají na svědomí 
války. Zjevení 19,18 též zobrazuje krále, vojevůdce, mocné a koně s jezdci, jejichž 
maso jedí ptáci letící prostředkem nebe. Čtyři jezdci pokrývají všechny čtyři světové 
strany a vytvářejí tak celek, který dopadá na celou zemi, podobně jako první čtyři 
polnice a první čtyři misky hněvu. První čtyři pečeti jsou uvedeny živými bytostmi, 
další už ne. První jezdec představuje dobývání, což je nejsrozumitelnější výklad 
textu, i když fakt, že je to jezdec na bílém koni, způsobuje výkladové problémy, 
přestože Jan pravděpodobně měl na mysli vozy ze Zacharjáše 1,8; 6,3, kteří též jsou 
taženi bílými koňmi. Další říkají, že Kristu nemohou poroučet jiné nebeské bytosti, a 
proto jezdec představuje dobývání Božím slovem, jak o tom prorokoval Kristus 
(Marek 13,10) – ovšem pozor na 14,15, kde někdo „jako syn člověka“ je vyzván ke 
shromáždění sklizně. Existuje též verš, ve kterém je šíp přirovnán k Božímu slovu (Iz 
49,2: „učinil má ústa jako ostrý meč, ukryl mne ve stínu své ruky, učinil mne 
zaostřeným šípem, skryl mne ve svém toulci“).

Grimsrud argumentuje, že bílý kůň označuje triumfální bitvu, protože čtyři jezdci 
představují válku a zlo s ní spojené: bitvu, rozkoly, hlad a nemoci. Všímá si: 
„Dobývání je v knize Zjevení zmíněno jedenáctkrát ve smyslu vítězství věrných 
svědků či svědka (jednou v každém ze sedmi dopisů, v 5,5 o Beránkovi a ve 12,11 a 
15,2 o věrných služebnících). Třikrát je užito o násilném dobývání – zde, v 11,7 o 
šelmě, která zabije dva svědky, a ve 13,7, kde šelma vede válku proti svatým a 
přemáhá je. Ve všech „dobývajících“ oddílech Kristus a jeho následovníci vítězí tak, 
že zemřou; Satan a zlé síly vítězí tak, že zabíjí.“

Johnson spojuje jezdce na bílém koni s antikristem a jeho silami, které chtějí 
přemáhat následovníky Krista. Pak by každá z prvních čtyř pečetí představovala 
konflikt namířený proti křesťanům s cílem je prozkoušet a rozlišit od falešných 
učedníků (verš 10). Říká dále, že tato linie výkladu není nutně v protikladu s faktem, 
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že pečeti se též vztahují také na soud lidstva obecně. Ovšem protože pátá pečeť 
zdůrazňuje nářek mučených křesťanů, pravděpodobně rozměr pronásledování 
křesťanů je zahrnut i v prvních čtyřech pečetích. Každá z nich uvádí do pohybu 
události, které odliší pravou víru od falešné. Zničení Jeruzaléma lze také vidět z této 
perspektivy (Lk 21,20 a následující verše): bílý jezdec vyjíždí, aby dobýval, a když 
tak činí, na nevíru Izraele dopadá soud (Lk 21,22-23), zatímco současně jsou 
prověřováni i věřící, aby bylo odděleno zrno od plev (Lk 21,12-19).

Další vidí v prvním jezdci obecně dobývání a konkrétně antikrista (například 
Preacher's Outline & Sermon Bible) s následující argumentací:

i. Antikrist je ten, kdo oklamává lidi, proto se objevuje v bílém oděvu (Mt 24,5; 2 
Tes 2,11).

ii.  Nese věnec (stephanos = korunu dobyvatele), nikoli královskou korunu 
(diadém) jako Kristus ve Zj 19. Ovšem ve Zj 14,14 i „někdo podobný Synu 
člověka“ sedí na oblaku a nese zlatý věnec dobyvatele na hlavě.

iii. Luk je symbolem dobývání. Ve SS je luk vždy symbolem vojenské moci (Ž 
46,10; Jer 51,51; Oz 1,5).

iv. Abychom byli důslední, musíme jezdce na bílém koni dát do vztahu s 
následujícími třemi jezdci, a ti jsou všichni ničiví.

v. Všimněte si, že tento jezdec už má luk, ale věnec teprve dostává a vyjíždí, 
aby dobýval, je tedy jen padělkem Krista, falešným Kristem:

a) Jezdec na bílém koni má luk, ale Kristus luk nemá; válečná zbraň není 
součástí Kristovy bytosti.

b) Jezdec na bílém koni dostává věnec, ale Kristus nemá věnec – ten 
dostal korunu věčného krále při svém nanebevstoupení.

c) Jezdec na bílém koni vyjíždí, aby dobýval, ale Kristus neustále dobývá 
lidská srdce. Bílý jezdec má luk a v jistém časovém okamžiku dostává 
věnec – a od té chvíle začíná dobývat (srovnejte s malým rohem 
Daniele 7; s mužem hříchu a šelmou a vládcem obnovené Římské říše 
ve Zj 13; s ohavností zpustošení v Mt 24,15). 

Ovšem jezdec na bílém koni jako Kristus, který dobývá národy, je lépe v harmonii s 
knihou Zjevení jako celkem. Pokud je Kristus tímto jezdcem, pak dobývat znamená 
šířit evangelium, svatí, které vidíme při páté pečeti, se zde vyskytují díky následnému 
pronásledování, které vypukne díky hlásání evangelia. Hendriksen argumentuje, že 
jezdec na bílém koni je Kristus, protože

i. V 5,5 je Kristus zobrazen jako ten, kdo vítězí a dobývá. 

ii. Kůň je bílý, kterážto barva je spojena se svatými a nebeskými věcmi – např. 
bílé roucho, bílý oblak, bílý trůn, bílý kamének, apod., proto tento jezdec 
nemůže být Ďábel nebo Antikrist.
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iii. Jezdec nese věnec, což je v harmonii se 14,14, kde Kristus nese zlatý věnec.

iv. Slovo „vítězit“ či „přemáhat, dobývat“ (nikaó) se až na dvě výjimky (11,7; 13,7) 
vztahuje na Krista nebo věřící, viz 3,21b. Srovnejte Jan 16,33 se Zjevením 
3,21b; viz též Zj 5,5; 6,2.  

v. Srovnejte jezdce na bílém koni s jezdcem v 19,11, což je jasně Kristus. V 5,5 
Kristus zvítězil na kříži, v 6,2 vítězí skrze evangelium a v 19,11 zvítězí ve 
velkém dni soudu, kdy bude mít na hlavě mnoho diadémů.

vi. Myšlenka dobývajícího Krista je v souladu s účelem knihy Zjevení, viz bod v) a 
1,13 a následující verše, dále viz 2,26-27; 3,21; 5,5; 6,16; 11,15; 12,11; 14,1 a 
násl.; 14,14 a násl.; 17,14; 19,11 – obzvlášť viz 17,14: „Ti budou válčit s 
Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán Pánů a Král králů, a ti, 
kteří jsou s ním, jsou povolaní, vyvolení a věrní“.

vii. Jezdec na bílém koni v 6,2 je v souladu s Mt 10,34, kde Ježíš Kristus říká, že 
nepřišel, aby na zem uvedl pokoj, ale meč, čímž má na mysli pronásledování. 
Za jezdcem na bílém koni jede jezdec na rudém koni, který nese meč, a u 
páté pečeti vidíme pod oltářem duše zabitých mučedníků.

viii.Srovnejte se Žalmem 45,4-6 a He 1,8 citujícím žalm, kde je jezdcem na koni 
Syn. 

ix. Srovnejte se Zach 1,8 a násl., viz též Ab 3,8-9; Iz 41,2.

Shrneme-li naši diskusi ohledně bílého jezdce a jeho vztahu k dalším pečetím, 
existuje následujících pět pohledů:

(a) První jezdec představuje touhu po dobývání, a je tedy nedílnou součástí čtyř 
zlých jezdců, jejichž dopad shrnuje čtvrtý jezdec v 6,8. Tito čtyři jezdci jsou 
každý uvedeni jednou ze živých bytostí a vytvářejí jeden literární celek 
(Beale). Dobývání s sebou přináší válku, hlad a smrt. To je to nejpřirozenější 
čtení textu. Ovšem bílá barva je obvykle spojována s dobrými, nikoli zlými 
věcmi – nicméně zde možná označuje vítězství (Lenski), protože jezdec nese 
věnec vítěze.

(b) Zajít o krok dále znamená říci, že jezdec je Antikrist, který přináší do světa 
zmatek a bídu, jak to naznačuje druhý, třetí a čtvrtý jezdec. Pátá pečeť pak 
ukazuje následné pronásledování křesťanů Antikristem, šestá pečeť ukazuje 
konec a Kristův návrat.

(c) Prvním jezdcem je Kristus, který dobývá mocí evangelia – následující pečeti 2 
až 5 představují různé formy pronásledování, ke kterým dochází v důsledku 
hlásání evangelia během první pečeti. Je snad vhodné, aby Kristus, který je 
Počátek i Konec, přišel na bílém koni jak na začátku, tak na konci vidění o 
budoucnosti. Ovšem Beránek též otvírá pečeti, a zdá se nepravděpodobné, že 
by současně byl povolán do akce jednou ze čtyř živých bytostí.

(d) Prvním jezdcem je Boží slovo (viz Lenski). To je v souladu s jezdcem na bílém 
koni v kapitole 19, jehož jméno je Boží Slovo, a též v souladu s Mt 24,14 a 
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celkovým výkladem šesti pečetí u Matouše 24 (viz výkladové poznámky za 
veršem 6,8). Je hlásáno evangelium a v tomtéž období nastávají z různých 
příčin války, hladomor a smrt. Tento výkladový pohled dává největší smysl s 
ohledem na knihu Zjevení jako celek, protože k pronásledování dochází kvůli 
Božímu slovu, jak to ukazují mučedníci u páté pečeti, kteří byli zabiti pro Boží 
slovo (6,9). Viz též dva svědkové, kteří jsou zabiti, protože prorokují (11,7) a 
viz ti, co byli popraveni pro Boží slovo (20,4). V Iz 49,2 prorok Izajáš 
přirovnává sám sebe k zaostřenému šípu ukrytému ve stínu Hospodinovy 
ruky, což má souvislost s jeho ústy podobnými naostřenému meči – a to je 
Boží slovo. Pánova armáda (17,14), stejně jako Kristus, jede na bílých koních 
(19,14), a skrze tuto armádu je hlásáno evangelium. Evangelium se též šíří po 
celé zemi, podobně jako války, hlad a smrt.

(e) Jezdec s lukem a šípy představuje Partské nájezdníky (Boring, Bruce, 
Fiorenza, Keener, Krodel, Koester) -- tito lučištníci jezdili na koních a 
ohrožovali Římskou říši od východu. Takto by pravděpodobně obraz pochopili 
posluchači v prvním století n.l.

B.3. b) Druhá pečeť rozlomena (6,3-4)

6,3-4 Když otevřel druhou pečeť, uslyšel jsem, jak ta druhá živá bytost řekla: „Pojď!“  
4 A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý; a tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno, aby vzal ze  
země pokoj a aby se lidé navzájem zabíjeli; a byl mu dán veliký meč. – Jedná se o 
válku nebo pronásledování? Ve světle Mt 24,6-7 a v souladu se čtvrtým jezdcem, 
který shrnuje předchozí tři, se výklady spíše přiklání k válce. Lidé zabíjejí jeden 
druhého, zabíjení svatých není zmíněno výslovně. Ve zbytku knihy Zjevení její autor 
jasně vykresluje pronásledování, ale zde tomu tak není. Někteří vykladači ve 
prospěch výkladu pronásledování citují Mt 10,34 („Nepřišel jsem na zem uvést pokoj, 
ale meč“). Srovnejte též se šestou polnicí (Zj 9,15), kde je třetina lidstva zabita jezdci 
na koních. Kůň ohnivě rudý … červená barva jezdce odpovídá jeho poslání prolévat 
krev. Byl mu dán veliký meč … mečem je kratší bojový meč Římanů (machaira). 
Všimněte si, že jezdec dostal moc působit, aby se lidé navzájem zabíjeli („byl mu 
dán“ naznačuje Hospodinův souhlas). 

Na druhé straně, Hendriksen přesvědčivě argumentuje, že se zde jedná o zabíjení 
věřících, a nikoli obecně o válku:

i. Jezdec přinášející pronásledování následuje jezdce na bílém koni, kterým je 
Kristus a evangelium.

ii. Cituje Mt 10,34 („Nepřišel jsem na zemi uvést pokoj, ale meč (machaira)“).

iii. Slovo „zabíjel“ (sfadzó) v Janově užití vždy mluví o zabíjení věřících, až na 
13,3, kde zabitá hlava náleží šelmě. Srovnejte: 1.list Janův 3,12 (byl zabit 
Ábel), Zjevení 5,6.9.12 (byl zabit Beránek), 6,9 (zabití mučedníci pod oltářem), 
13,8 (byl zabit Beránek), 18,24 (byli zabiti svatí).

iv. Když je rozlomena pátá pečeť, zjevuje duše zabitých svatých, což odpovidá 
zabíjení svatých při rozlomení druhé pečeti.
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v. Meč machaira ve svých biblických výskytech označuje nůž pro zabíjení obětí, 
jako např. u obětování Izáka.

vi. Kniha Zjevení je napsána věřícím, kteří jsou zabíjeni, tj. pronásledování, nikoli 
války stojí v jejím zorném poli. Kdykoli se objeví jezdec na bílém koni (Kristus 
a evangelium), následuje též jezdec na rudém koni (viz Mt 5,10-11; Lk 21,2; 
Sk 4,1; 5,17, atd.) - viz Štěpán, Pavel, Publius a Polykarp, atd.

B.3. c) Třetí pečeť rozlomena (6,5-6)

6,5 A když otevřel třetí pečeť, uslyšel jsem, jak třetí živá bytost řekla: „Pojď!“ A uviděl  
jsem, a hle, černý kůň; a ten, který na něm seděl, měl ve své ruce vahadlo. – Černý 
kůň … černá barva by mohla signalizovat uschlou či spálenou vegetaci, viz Pláč 
5,10. K vážení potravin je užito vahadlo (Ezech 4,16). Toto vahadlo může zde 
představovat nespravedlnost, protože se dotkne jen těch, kdo jsou chudí.

6,6 A uslyšel jsem cosi jako hlas uprostřed těch čtyř živých bytostí, který řekl: „Mírka  
pšenice za denár a tři mírky ječmene za denár. Olej a víno nezdražuj.“ – Zde je 
vykreslen hladomor či nedostatek. Mírka pšenice je dostatečná strava pro jednoho 
člověka, nikoli však pro celou jeho rodinu. Je k dostání strava pro chudé (ječmen), 
luxusních položek, jako je víno a olej, se nedostatek nedotkne. Olivy i víno mají 
hlubší kořeny, a tak jsou schopné přestát suché období. Walvoord si všímá, že 
hladomor je důsledkem válek. To je situace dnešního třetího světa v kontrastu se 
zeměmi západu, kdy na západě máme většinu luxusních komodit, ale ve třetím světě 
je stěží dostatek základních potravin (hlad, nespravedlnost). Babylon je odsouzen za 
svůj nadměrný přepych (Zj 18,3). Obchodníci v Babylonu obchodují s olejem, vínem 
a pšenicí, ale ječmen zmíněný není, protože to je strava chudých, nikoli přepych. 
Hladomor je též jednou z charakteristik vedoucích ke konci časů (Mt 24,7).

Hlad též může způsobit politickou nerovnováhu, a to je též příčina válek – ovšem 
pravděpodobněji je hladomor důsledkem válek. Při první pečeti je zmíněno dobývání, 
při druhé pečeti války. Při čtvrté pečeti jsou lidí zabíjeni mečem, hladem, epidemiemi 
a divokými zvířaty. Velký hlad byl předpovězen za vlády Klaudia (Sk 11,28).

Hendriksen dodává, že těmi chudými, kteří si mohou dovolit jen ječmen, jsou 
křesťané. Z knihy Zjevení se dovídáme některé konkrétní životní podmínky lidí té 
doby:

i. Křesťané nemohli zůstat členy výrobních a obchodnických cechů, protože to 
zahrnovalo účast na modloslužbě a sexuální nemorálnosti (viz dopisy do 
Pergama a Thyatir) – proto bylo obtížné vydělat si na živobytí.

ii. Ti, kdo neměli znamení šelmy, nemohli kupovat ani prodávat (13,17).

iii. Chudší lidé obecně měli blíže k tomu, že se stali křesťany (Jk 2,5; srovnejte s 
1 Kor 1,26).

Druhý a třetí jezdec působí společně ve svém úkolu pronásledovat Boží lid a šířit 
útisk, nespravedlnost a ekonomické těžkosti v průběhu staletí existence církve. V 
listu Římanům 8,35 je nám připomínáno, že hlad nás neodloučí od Kristovy lásky: 
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„Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo 
hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?“

B.3. d) Čtvrtá pečeť rozlomena (6,7-8)

6,7-8a A když otevřel čtvrtou pečeť, uslyšel jsem hlas čtvrté živé bytosti, jak řekla:  
„Pojď!“ 8 A uviděl jsem, a hle, kůň plavý; – Plavý kůň ... je žlutavě zelený (řecké 
chlorós přineslo naše slovo chlór), jako barva mrtvého člověka. Tento kůň shrnuje 
činnost přechozích tří – zabíjení mečem, hladem, morem a šelmami země. Též je 
zde podobnost se Zj 13,10, kde se mluví o tom, že šelma pronásleduje Boží lid ve 
formě zajetí či zabíjení mečem.

6,8b a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt, a Hádes ho doprovázel. – Hádes 
je sídlem duchů zemřelých, a proto vždy doprovází smrt. Smrt i Hádes jsou zde 
personifikováni, podobně jako ve Zj 20,13. Ale Ježíš Kristus má nad oběma moc, viz 
1,18.

6,8c Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, smrtí95 a 
šelmami země. – Byla jim dána moc … moc, kterou dostali, nebyla všeobsahující, ale 
omezená, byla to jen moc nad čtvrtinou země. Srovnejte s polnicemi, kdy byla pobita 
třetina země, a miskami hněvu, které mají univerzální dopad na celou zemi. Viz též 
Jeremjášovy čtyři druhy ničitelů (Jer 15,2) a Ezechielovy čtyři hrozné soudy (Ez 
5,12.17; 14,21), kde v LXX96 je užito totéž slovo rhomfaia pro meč. Byla jim dána moc 
= Bůh vede celý tento proces. Aby zabíjeli … slovo „zabíjeli“ zde užité není jako 
obětní zabíjení u druhé pečeti. Mečem … slovo rhomfaia (nikoli machaira) je užito 
pro meč; rhomfaia je dlouhý těžký meč a vztahuje se obecně na válku (Hendriksen). 
Toto jsou obecné rány dopadající na lidstvo, ovšem jsou též symbolem všech 
těžkostí, které ovlivňují věřící a zbytek světa v současnosti. Kristus si tyto rány 
používá pro církev, aby ji posvěcoval a šířil své království (Hendriksen), srovnejte s 
Římanům 8,35. Ve Zj 18,8 je Babylon zničen ohněm a hladomorem.

Jak rozumět čtyřem jezdcům apokalypsy? Neexistuje zde snadný výklad, ale (podle 
Billy Grahama) mají velmi blízký vztah k Mt 24, obzvlášť když se zaměříme na 
rozlomení páté pečeti, která mluví o pronásledování svatých, a šesté pečeti, která je 
ekvivalentní s veršem Mt 24,29. Pečeti knihy Zjevení lze považovat za komentář či 
podrobnější rozbor Matouše 24, což je světová historie z pohledu nebe.

Tento oddíl, a vlastně i celý zbytek knihy Zjevení, je komentářem k Římanům 
8,28-39:

(Ř 8,28-39) Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k  
dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí.

 
29 Neboť ty,  

které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho 
Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími;

 
30 které předem určil,  

ty také povolal; a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty  
také oslavil. 31 Co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? 

95Poznámka překladu ČSP k verši,8, slovu „smrtí“: Lze chápat jako konkrétní prostředek smrti, tj. „smrtelnou 
nemocí“ (též i Zj 2,23), např. morem, což odpovídá hebrejské slovní vazbě.
96LXX je znak pro Septuagintu, řecký překlad Staré smlouvy z poloviny 3. stol. př.n.l.
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32 On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám 
spolu s ním nedaroval všechno? 33 Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? 
Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje!

 
34 Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť  

Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a 
přimlouvá se za nás! 

35 Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost,  
pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? 36 Jak je 
napsáno: ‚Celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás za 
ovce určené na porážku.‘

 
37 Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze 

toho, který si nás zamiloval.
 
38 Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život,  

ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, 39 ani 
výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od 
Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

 
Porodní bolesti (Mt 24,8) jsou klíčovým veršem – bolesti rodičky jsou častější a 
intenzivnější s přicházejícím porodem; podobně války, hlad, falešní proroci (konče 
Antikristem) se vyskytují až do příchodu Krista. Vidění v knize Zjevení jsou detailnější 
a podrobnější, když čteme další a další kapitoly. Pečeti jsou proto součástí 
Hospodinova plánu s církví a lidskou historií. 

Čtyři jezdce apokalypsy lze ilustrovat na tom, že Kristus je Pánem nad událostmi, 
které dobře znali Janovi současníci (Caird):

60 n.l. zemětřesení

62 n.l. porážka římské armády od Parthů na východní frontě

64 n.l. pronásledování křesťanů po požáru Říma

68 n.l. sebevražda Neronova, po které následoval politický chaos

70 n.l. čtyřletá válka mezi Židy a Římany zcela zpustošila Jeruzalém a 
zanechala jej v troskách

79 n.l. výbuch Vesuvu, který zničil Neapol a vytvořil mrak tak temný, že lidé se 
obávali, že nastal konec světa; když sopečný prach zakryje oblohu,
měsíc z pohledu pozemského pozorovatele dostane rudou barvu

92 n.l. vážný hladomor způsobený nedostatkem obilí

81-96 n.l. vláda Domiciána, který zavádí kult panovníka, nastává pronásledování

95 n.l. vznik knihy Zjevení

Stejně jako u sedmi polnic i sedmi misek hněvu, první čtyři pečeti ničí zemi, ale 
poslední tři pečeti mají duchovní dopad – ovlivňují ducha a tělo člověka.
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B.3. e) Pátá pečeť rozlomena (6,9-11)

6,9a A když otevřel pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše – V kapitole 5 (verše 
6,9,12) jsme viděli obraz zabitého Beránka, nyní vidíme ty, kteří následují Beránka a 
jsou zabiti pro svou poslušnost slova Božího a pro svědectví, které zachovali až do 
smrti (viz Smyrna a svědek Antipas, nebo též 11,7; 12,11; 17,6). Totéž řecké slovo 
zabitý (esfagmenos, od sfadzó = zabíjím), které doslova znamená „uťatý“ (tj. s 
useknutou hlavou) je užito o Kristu i těchto mučednících, kteří jdou ve stopách svého 
Pána. Podobně i později (20,4) uvidíme duše zabitých … těch, kteří byli popraveni 
pro své svědectví o Ježíši a pro Boží slovo. Posloupnost prvních čtyř pečetí je 
přerušena popisem těchto mučedníků při páté pečeti, protože svým mučednictvím 
někteří z nich činili možná pokání ze svých cest (Caird) – a bude následovat šestá 
pečeť, kdy přijde Kristus se svým soudem a už bude pozdě na pokání. Oltář je v nebi 
před trůnem (8,3) – ve SS byla krev obětních zvířat vylita při zápalné oběti pod oltář 
(Lev 4,7). To naznačuje, že jejich mučednická smrt je považována za oběť na 
nebeském oltáři (viz nůž machaira pro zabíjení obětí při druhé pečeti). Vydali svoje 
těla jako živou oběť Bohu (Římanům 12,2). Jan vidí jejich duše – jsou tedy naživu, 
což znázorňuje, že lidé mohou zabít tělo, ale nemohou zničit duši (Mt 10,28).

6,9b zabitých pro Boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi. – To je jedno z 
hlavních témat knihy Zjevení: kdykoli jsou lidé věrní Božímu slovu a svědčí o Kristu 
svými slovy i skutky, přichází pronásledování (zabitých … viz též verš 9a). Hlavní 
výzvou knihy Zjevení je „buď poslušný až k smrti – tak zvítězíš nad silami zla a 
získáš (věčný) život“. Pro svědectví … řecké slovo označující mučedníka (martys) 
znamenalo původně „svědek“. Viz též 11,7, kde poté, co dva svědkové dokončili 
svoje svědectví, je šelma z moře napadne, přemůže a zabije. Vidíme, že šelma vede 
válku proti svatým a zabíjí je (13,7), šelma ze země vytváří obraz šelmy z moře a 
zabíjí všechny, kdo odmítají uctívat tento obraz (13,15), a smilnice Babylon je zpita 
krví svatých (17,6). Ti, kteří uctívají šelmu a její obraz a obdrží její cejch, jsou určeni 
do věčných muk (14,9 a násl.). Ve Zj 20,4 též vidíme duše těch, kteří byli popraveni 
pro své svědectví o Ježíši Kristu a pro slovo Boží. Které věrně drželi … ti se 
nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na své čelo či ruku. Toto 
pronásledování a mučednictví odpovídá slovům Ježíše Krista v Mt 24,9 („pak vás 
budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet“), Mt 24,14 („Toto evangelium 
království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy 
přijde konec.“), a též Mt 10,21; 5,11; J 15,20. Svědectví mučedníků jejich slovy, 
skutky i smrtí je součástí Božího plánu.

6,10 A ti zvolali mocným hlasem: „Jak dlouho ještě, Panovníku, svatý a pravý,  
nebudeš soudit a trestat za naši krev ty, kdo bydlí na zemi?“

 
 – Jak dlouho ještě? … 

tento výkřik se v Bibli objevuje několikrát, viz Ž 79,10; 119,84. Je to Bůh, který 
potrestá jejich krev, jim pomsta nepatří (Dt 32,43; Ř 12,19). Za naši krev … jejich 
nářek je voláním po spravedlnosti, nikoli po odplatě – stejně jako krev Ábelova volala 
k Bohu po spravedlnosti (Gn 4,10). Toto volání Bůh vyslyší ve Zj 16,5-7, kde je vylita 
třetí miska hněvu na zem jako spravedlivý trest za zabíjení proroků a svatých, a ve Zj 
19,2, když Bůh trestá velkou smilnici, která zabíjela a na jejích rukou je krev 
mučedníků (viz též Zj 18,24). Nebudeš soudit a trestat … ve Zj 19,2 je užito totéž 
řecké slovo „eksedikésen“ (potrestal, viz též Lk 18,3; Římanům 12,19; 2 Kor 10,6).

6,11 A každému z nich bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočinou ještě 
krátký čas, dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků a jejich bratrů, kteří mají být  
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zabíjeni jako oni. – Bílé roucho je rouchem spravedlnosti (Iz 61,10; viz též Zj 7,13). 
Čekání, „dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků a jejich bratrů, kteří mají být 
zabíjeni jako oni“, znamená, že celé pronásledování se děje pod Hospodinovým 
dohledem, který zná a určil počet těch, co mají být zabiti, stejně jako ví, kolik vlasů 
mají na hlavě. Existuje pevně určené číslo, které je pevně dané, podle dokonalé vůle 
a předzvědění Boha, viz Zj 7,4. Ještě krátký čas … anglický překlad NASB97 uvádí, 
že mají „odpočinout“, nikoli „čekat“ ještě o chvíli déle – ve 14,13 je o nich řečeno: „Ať 
odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi.“ Pronásledování se pro 
církev zdá zdržením, ale ve skutečnosti se jedná o pokrok evangelia, jak to vyjadřuje 
slavný Tertuliánův výrok „krev mučedníků je zárodkem církve“ (Hughes).

B.3. f) Šestá pečeť rozlomena (6,12-17)

Verš 14 má paralely na dalších místech knihy Zjevení: při sedmé misce „všechny 
ostrovy zmizely a hory nebyly k nalezení“ (16,17-21) a „před jeho tváří zmizela země 
i nebe“ (20,11-12). Jazyk pochází ze SS (Iz 13,9-13; 24,1-6; 34,1-4; Ezech 32,5-8; 
Joel 2,10-11.30-31; 3,15-16 Ab 3,6-11) i NS (Mt 24,29; Mk 13,24-26; Sk 2,19-20). 
Otázkou je, zda brát tyto věci doslova, protože ve verši 14 zmizely hory, aby nebylo 
možné se v nich schovat (verš 16). Některé ze starosmluvních odkazů mluví o 
zničení celých národů nepřáteli, a Mt 24,29 možná mluví o zničení Jeruzaléma v roce 
70 n.l. (verš Mt 24,16 má souvislost s oddílem Lk 23,28-31, jenž se vztahuje na 
zničení Jeruzaléma).

Na druhé straně, tento oddíl je jasnou apokalyptickou zmínkou o zničení a soudu, ať 
už lokálním, či globálním, a paralelní oddíl ze Zj 19 o soudu u velkého bílého trůnu 
ukazuje na globální rozsah, stejně jako to dělá popis lidí ve verši 15. Též země a 
vesmír jako celek jsou ovlivněny globálně: je ovlivněna země (zemětřesením), 
slunce, měsíc, hvězdy, obloha, hory i ostrovy (sedm položek  ve verších 12-14 
naznačuje univerzální, naprostý rozsah). „Veliký den jejich hněvu“ je zřejmě totéž 
jako „poslední den“. Ve Skutcích 2,20 Petr cituje Joele 2,28-32 s odkazem na to, co 
se dělo o Letnicích („slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev“). V Lk 23,30 Ježíš 
zmiňuje Ozeáše 10,8, když mluví o budoucím zničení Jeruzaléma („Tehdy řeknou 
horám: Přikryjte nás! A kopcům: Padněte na nás.“). Jasně je tedy zkáza Jeruzaléma 
prototypem konce světa.

6,12a A když otevřel šestou pečeť, uviděl jsem, že nastalo veliké zemětřesení, – 
Beránek otevírá šestou pečeť. Verše 13-14 se týkají velkých změn ve vesmíru, verše 
15-17 se týkají vlivu na obyvatele země. Druhý příchod Ježíše Krista bude 
doprovázen velikým zemětřesením (Iz 29,6; Ezech 38,19; Zach 14,4). Další výskyty 
zemětřesení v knize Zjevení:

i. Sedmá pečeť (8,5);
ii. dva svědkové jsou vzati do nebe (11,13);
iii. sedmá polnice (11,19);
iv. sedmá miska (16,18).

6,12b slunce zčernalo jako žíněný pytel a měsíc úplně zkrvavěl. – Tento oddíl je 
jasným proroctvím o druhém příchodu Ježíše Krista se soudem nad národy, jak je 

97A stejně tak i ČSP.
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obsaženo v Joelovi 2,30-31 a Mt 24,29, i když Chilton zmiňuje tyto události z hlediska 
zničení Jeruzaléma, který odmítl Krista. Možná bychom tedy mohli v tomto oddílu 
vidět zničení všech, kteří odmítli Krista, při druhém příchodu Krista. Vyskytují se zde 
některé prvky, které mluví o Pánu přicházejícím se svým soudem v konkrétním 
okamžiku historie, nikoli v poslední den – viz např. zničení Babylonu v Izajáši 13. 
Ovšem fakt, že celé slunce zčernalo a celý měsíc zkrvavěl, a nikoli jen třetina jako při 
čtvrté polnici (8,12), ukazuje na to, že se jedná o poslední soud (Beale). To je též 
vidět ze zmínek o sedmi dopadech na vesmír ve verši 12-14 a sedmi skupinách lidí 
ve verši 15 (též viz Beale).

6,13-14 A nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník zmítaný vichrem 
shazuje své pozdní fíky; 14 a nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek, a každá hora 
i každý ostrov se pohnuly ze svého místa. – Citace Izajáše 34,4; viz též Ab 3,6; Mi 
1,4. Tato znamení hlásají konec věků (Mt 24,29: „Ihned po soužení oněch dnů se 
zatmí slunce a měsíc nebude vydávat svou zář, hvězdy budou padat z nebe a 
mocnosti nebes se zatřesou.“). Není pochyb, že toto místo mluví o druhém příchodu 
Ježíše Krista. Všimněte si podobnosti se sedmou miskou Božího hněvu (16,20: 
„Všechny ostrovy zmizely a hory nebyly k nalezeni“). Dále existuje podobnost se 
soudním dnem, kdy „před jeho tváří zmizela země i nebe“ (20,11). Nebo až Kristus 
přijde se svým soudem, „rozbouří nebesa a rozkymácí se země ze svého místa -- v 
rozhořčení Hospodina zástupů a ve dni jeho planoucího hněvu.“ (Iz 13,13).

6,15 Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, každý otrok i svobodný, se 
ukryli do jeskyň a do horských skal – Verše 12-14 se zabývají narušením vesmíru, 
nyní ve verši 15 vidíme dopad příchodu Ježíše Krista na lidi na zemi. Nastává velká 
hrůza, Pánův den ovlivní všechny, od nejmocnějších až po ty nejmenší – viz 
podobný popis ve Zj 19,17-18, kde jsou všichni lidé shromážděni k veliké Boží 
hostině, což je jasný popis druhého příchodu Ježíše Krista. Utíkají do jeskyní, aby se 
ukryli před jeho hněvem (Iz 2,10.19.21; viz též Iz 13,6-8; 24,21; 34,12; Sof 1,14). 
Tento popis lidí v sedmi slovech (číslo úplnosti) mluví o všech, od těch 
nejmocnějších až po ty nejchudší.

6,16 a říkali těm horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho,  
který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! – všechny národy budou truchlit, až 
uvidí, jak se objeví Syn člověka (Mt 24,30). Padněte na nás … být pohřben horou 
bude žádostivější než vidět Boha  a prožít hněv Beránka (citováno z Ozeáše 10,8; 
viz též Iz 2,19-21). Jak Bůh, tak Beránek jsou zde spojeni se hněvem (viz též 14,10). 
Je zde také analogie s  tím, co řekl Ježíš ženám v Jeruzalémě, když ho vedli na kříž 
(Lk 23,28-31):

(Lk 23,28-31) Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou 
neplačte, spíše plačte nad sebou a nad svými dětmi. 29 Neboť hle, přicházejí  
dny, v nichž budou říkat: ‚Blahoslavené jsou neplodné, lůna, která nerodila, a 
prsy, které nekojily!‘

 
30 Tehdy začnou ‚říkat horám: Padněte na nás, a 

pahrbkům: Přikryjte nás!‘
 
31 Protože dělají-li toto se zeleným stromem, co se 

stane se suchým? 

I když mnoho vykladačů spojuje Mt 24 (a98 Mk 13 a Lk 21 a možná i zmínku Lk 
23,28-31) se sedmi pečetěmi, někteří vidí i souvislost se zničením Jeruzaléma v roce 
70 n.l., které je též jasně zobrazeno v těchto verších (Chilton). Z kontextu v knize 
98Doplněn odkaz na synoptické paralelní záznamy o budoucích věcech z Marka a Lukáše.
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Zjevení (dopad na celý vesmír a na všechny lidi) je ovšem jasné, že se mluví o 
posledním dnu.

Skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu … na rozdíl od hříšníků, kteří se chtějí 
ukrýt před Boží tváří, svatí budou vidět jeho tvář (22,4) a v tom městě bude Boží a 
Beránkův trůn (22,3).

6,17 Neboť  přišel veliký den jejich hněvu; kdo bude moci obstát?“ – Když Ježíš 
Kristus přijde podruhé, přinese svůj hněv vůči světu, nastane „velký den jejich  99   

hněvu“ (Ž 110,5; Iz 13,9; Sof 1,14 a násl.; Ř 2,5). Je to jedinečný den (Zach 14,7) – 
kdo bude moci obstát v den jeho hněvu? Malachjáš, Joel i Nahum pokládají tutéž 
otázku (Mal 3,2: „Kdo vydrží den jeho příchodu?“; Joel 2,11: „Hospodinův den je 
velký, velice hrozný. Kdo ho vydrží?“; Nahum 1,6: „Před jeho rozhořčením kdo 
obstojí, kdo obstojí před jeho planoucím hněvem?“). Odpovědí na otázku „Kdo bude 
moci obstát?“ je 144 tisíc označených v následujícím oddílu (obzvlášť 7,9), viz též 1 
Tes 1,10, kde je to Ježíš, kdo nás zachrání před přicházejícím hněvem. Hospodinův 
hněv se též objevuje při sedmé polnici (Zj 11,18); vůči těm, kdo uctívali šelmu 
(14,10); když jsou hrozny sklizeny do lisu Božího hněvu (14,19); u sedmi misek 
(15,1); při zničení Babylonu (16,19); u jezdce na bílém koni (19,15).

99Hněv Boha i Beránka.
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B.4. Mezihra: 144 tisíc a zástup vykoupených (7,1-17)

(Zj 7,1-17) Potom jsem uviděl čtyři anděly stát na čtyřech úhlech země a držet  
čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zemi ani na moře ani na žádný strom. 2 A 
uviděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečetidlo 
živého Boha. Mocným hlasem zvolal na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno 
škodit zemi a moři: 3 „Neškoďte zemi, moři ani stromům, dokud neoznačíme 
otroky našeho Boha na jejich čelech!“ 4 A slyšel jsem počet označených: sto 
čtyřicet čtyři tisíce ze všech kmenů synů Izraele. 

5 Z kmene Juda je označeno dvanáct tisíc, z kmene Rúben dvanáct tisíc,  
z kmene Gád dvanáct tisíc. 6 Z kmene Ašer dvanáct tisíc,  
z kmene Neftalí dvanáct tisíc, z kmene Manases dvanáct tisíc.  
7 Z kmene Šimeón dvanáct tisíc, z kmene Lévi dvanáct tisíc,  
z kmene Isachar dvanáct tisíc. 8 Z kmene Zabulón dvanáct tisíc,  
z kmene Josef dvanáct tisíc a z kmene Benjamín je označeno dvanáct tisíc. 

9 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze  
všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu,

 
jak stojí před trůnem a před 

Beránkem,
 
oblečeni v bílá roucha, palmové ratolesti v rukou, 10 a volají  

velikým hlasem: „Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu, a 
Beránkovi.“  

11 A všichni andělé stáli kolem trůnu, kolem starších i těch čtyř živých bytostí,  
a padli před trůnem na tvář a poklonili se Bohu 12 se slovy: „Amen!  
Dobrořečení a sláva, moudrost i vděčnost, úcta a moc i síla náleží našemu 
Bohu na věky věků.

 
Amen.“ 

13 Jeden z těch starších na mne promluvil: „Kdo jsou a odkud přišli tito, kteří  
jsou oblečeni v bílá roucha?“ 

14 Řekl jsem mu: „Můj pane, ty to víš.“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přicházejí  
z velikého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově. 15 Proto 
jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho svatyni dnem i nocí; a ten, který 
sedí na trůnu, nad nimi roztáhne svůj stan.

 
16 Již nebudou hladovět ani žíznit,  

neublíží jim slunce ani jiný žár, 17 neboť Beránek, který je uprostřed trůnu, je  
bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z  
očí.“ 

Vidění 144 tisíc označených (7,1-8) a vidění velikého zástupu (7,9-17) tvoří mezihru 
mezi šestou a sedmou pečetí. Podobně nastane mezihra mezi troubením šesté a 
sedmé polnice (10,1 - - 11,14) a uvidíme popis svědčící církve – i zde máme 
vykreslenu církev. Žádná podobná mezihra se neobjevuje mezi šestou a sedmou 
miskou Božího hněvu. Vidění má dvě části: církev na zemi (144 tisíc) a církev v nebi 
(zástup vykoupených). Brighton dobře shrnuje tyto obrazy, když je popisuje slovy 
„církev bojující na zemi a církev vítězná v nebi“.
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B.4. a) Označení 144 tisíc (7,1-8)

Dříve než zazní sedm polnic, které slouží jako varování lidstvu, je církev označena, 
aby byla ochráněna před pohromami, které přicházejí na lidstvo. Číslo 144 tisíc je 
symbolické (viz zejména 21,12 a následující verše) – 144 tisíc symbolicky vyjadřuje 
starosmluvní i novosmluvní církev (Boží lid), nejen dvanáct kmenů Izraele. Nejedná 
se ani o vybranou skupinu hebrejských misionářů, kteří povstanou v poslední době. 
Je důležité si všimnout, že seznam označených ze dvanácti kmenů Izraele není jen 
pouhým seznamem, ale výčtem lidu (Malcolm Smith). Zde jsou důvody, proč těchto 
144 tisíc představuje církev:

i. V 7,3 jsou popsáni jako Hospodinovi otroci (služebníci), což je výraz, který 
označuje církev a je v knize Zjevení použitý více než jedenáctkrát (1,1.6; 5,10; 
6,11; 7,15; 19,2.5.10; 22,3.6.9). Kniha Zjevení byla napsána Hospodinovým 
služebníkům (1,1; 22,6).

ii. Novosmluvní církev je nazvaná Izrael Boží (Galatským 6,16). Jak Hebrejové, 
tak pohané jsou částmi Kristova těla a mají podíl na stejných zaslíbeních – 
církev je potomstvem Abrahama (Ef 3,6; Gal 3,6-9.28-29). Viz též list Jakubův 
1,1. Pohané se stali spoluobčany svatých v Izraeli (Ef 2,12)100.

iii. V mnoha starosmluvních seznamech je na prvním místě uveden Rúben jako 
prvorozený (Gn 35,23; 46,8; 49,3; Ex 1,2; 6,14; Nu 1,5.20; 13,4; 26,2 atd.) Zde 
je Juda uveden jako první namísto Rúbena. Ježíš je prvorozený z mrtvých 
(Kol 1,15) a pochází ze kmene Juda (He 7,14). Za svého chození po zemi se 
Ježíš podrobil vstupnímu rituálu jak Hebrejů (obřízka), tak křesťanů (křest). 
Juda nabídl sebe sama jako náhradu za svého bratra Benjamína (Gn 44,33), 
a je tedy prototypem Krista.

iv. Kmen Levi je uveden v tomto soupisu lidu, ale ve starosmluvních soupisech 
lidu Izraele normálně není uváděn (Nu 1,47) – kdežto svatí jsou označení jako 
kněží v 1,6; 5,10 a 20,6.

v. Josef, který je prototypem Krista (protože o něm není v Bibli řečeno nic 
negativního, viz poznámky k verši 8), je uveden v tomto soupisu místo 
Efraima.

vi. Dan a Efraim, kteří propadli modlářství, jsou ze soupisu vyloučeni, nahrazují je 
Levi a Josef – v církvi nejsou modláři (21,8; 22,13). Ireneus si myslí, že 
Antikrist přijde ze kmene Dan (a cituje přitom Jer 8,16).

vii. Malcolm Smith zdůrazňuje, že lidé uvedení ve starosmluvních soupisech jsou 
vykoupeným lidem (srovnejte s Ex 30,12).

viii.Číslo 144 (12 * 12, tj. SS * NS) se znovu objevuje (společně se 12 000) při 
popisu Nového Jeruzaléma ve Zj 21,12-17, což je jasně popis jak 
starosmluvní (dvanáct kmenů Izraele a dvanáct bran), tak novosmluvní církve 
(dvanáct apoštolů a dvanáct základních kamenů). Mohl by to být i popis církve 

100A též Ef 2,18-19.
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z Hebrejů a církve z pohanů, ale důraz zde leží na Božím lidu všech dob 
(úplné církvi).

ix. 144 tisíc se znovu objevuje ve 14,1, kde mají na svých čelech napsáno jméno 
Beránka a jméno Otce. V popisu Nového Jeruzaléma (22,3-4) též nacházíme 
Hospodinovy služebníky s jeho jménem na čele. 144 tisíc ve 14,1-5 je 
popsáno jako ti, co následují Beránka, zpívají novou píseň, jsou čistí a 
bezúhonní a byli vykoupeni ze země.

x. Milligan zdůrazňuje, že pokud označení Hospodinových služebníků 
pečetidlem je v kontrastu se znamením šelmy na všech, kteří následují šelmu, 
tak Hospodinova pečeť je na všech Hospodinových služebnících, nejen na 
některých.

xi. Bůh označuje veškerý svůj lid na ochranu proti pohromám polnic, nikoli jen 
některé – podobně jako veškerý Boží lid unikl egyptským ranám. Všichni, kteří 
potřeli veřeje a rám dveří krví beránka, unikli před andělem ničitelem (Ex 12).

xii. Chilton si všímá, že 1000 označovalo v Izraeli vojenskou jednotku (Nu 
10,2-4.35-36; 31,1-5, atd.), tj. zde se též jedná o vojenský výčet lidí 
připravených k boji. Viz též nebeská armáda těch, kdo následují jezdce na 
bílém koni v 19,14 (srovnejte s Fp 2,25; 2 Tim 2,3; Filemonovi 1,2).

Janova teologie jasně vidí církev složenou ze starosmluvních a novosmluvních 
svatých – Stará smlouva pokračuje v Nové smlouvě, kde jak Hebrejové, tak pohané 
jsou zachráněni na témže základě víry (Galatským 3,6-14). To je jasně vyjádřeno při 
popisu Nového Jeruzaléma, kde na branách jsou jména dvanácti kmenů Izraele a na 
dvanácti základních kamenech jsou napsána jména dvanácti apoštolů Beránkových. 
I tam, kde je starosmluvní Boží lid vykreslený jako „žena oděná sluncem, pod jejíma 
nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd“ (Zj 12,1), vidíme, že po 
porodu Krista se tato žena stává i novosmluvní církví (Zj 12,13). Z Nové smlouvy by 
mělo být jasné, že v církvi nezáleží na Hebreji či pohanu, protože všichni jsme 
součástí jednoho těla (Ef 3,6). Věřící z pohanů tím, že dosáhli Abrahamovy víry, jsou 
duchovně dětmi Abrahamovými a dědici stejných zaslíbení (Gal 3,6-9.28-29). Církev 
je jedním lidem, který kontinuálně přechází od Staré smlouvy k Nové smlouvě – 
ovšem označení pečetidlem před ranami polnic se týká spíše jen Nové smlouvy než 
NS i SS současně. Náš Pán má na zemi jen jedno tělo – Jan má bezpochyby na 
mysli i slova našeho Pána: „Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze 
jejich slovo věřit ve mne; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby 
i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty.“ (Janovo evangelium 
17,20-21; též viz Jan 17,11).

Existuje i obměna tohoto pohledu, kde namísto rozdělení na starosmluvní a 
novosmluvní svaté představuje 144 tisíc rozdělení na církev z Hebrejů a církev z 
pohanů. Hebrejská víra je spojena s Novou smlouvou tím, jak Hebrejové přijímají 
Pána Ježíše jako Mesiáše (a naštěstí tak činí řada Hebrejů). Podobně jako ve 
starosmluvní době byli věřící lidé i z pohanů, např. Rút, tak v novosmluvní době byli a 
budou věřící z Hebrejů. Buď jak buď, na 144 tisíc bychom měli pohlížet jako na 
úplnou církev a nejen jako na její část. Řada komentátorů vidí v počtu 144 tisíc 
Hebreje obrácené na křesťanství, v kterémžto případě by většina rozboru 
provedeného až dosud byla příhodná i pro tyto křesťany z Hebrejů, protože by byli 
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součástí Kristovy církve, a proto měli stejné rysy. Ovšem výskyt čísla „144“ spojuje 
tuto skupinu s Novým Jeruzalémem, v němž je jasně popsána celá církev složená ze 
všech svatých, jak starosmluvních, tak novosmluvních. A tedy nejpravděpodobnějším 
výkladem počtu „144 tisíc“ je celá církev.

(Římanům 11,25-32) Nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství --  
abyste nebyli moudří sami u sebe -- že část Izraele se zatvrdila, dokud 
nevejde plnost pohanů. 26 Bude však zachráněn celý Izrael, jak je napsáno: 
‚Ze Siónu přijde Vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnosti; 27 a to bude 
má smlouva s nimi, až odejmu jejich hříchy.‘ 28 Podle evangelia jsou 
nepřátelé kvůli vám; ale podle vyvolení zůstávají milovanými pro své otce. 
29 Vždyť dary milosti a Boží povolání jsou neodvolatelné. 30 Jako vy jste 
kdysi neposlouchali Boha, nyní však se vám dostalo milosrdenství pro jejich 
neposlušnost, 31 tak i oni nyní upadli v neposlušnost pro milosrdenství  
prokázané vám, aby také došli milosrdenství. 32 Bůh totiž všechny uzavřel  
pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval. 

7,1 Potom jsem uviděl čtyři anděly stát na čtyřech úhlech země a držet čtyři zemské 
větry, aby vítr nevál na zemi ani na moře ani na žádný strom. – Tento oddíl je 
odpovědí na otázku v 6,17: „Kdo bude moci obstát?“ Uvidíme, kdo bude moci obstát 
v den jeho velkého příchodu. Jen ti, co budou označení Hospodinovým pečetidlem, 
budou moci obstát v den jeho hněvu (1 Tes 1,10). „Potom“ se vztahuje na další 
obraz, který spatřil Jan, nikoli na to, že následující obraz by se musel chronologicky 
odehrát až poté, co se odehraje předchozí obraz. V tomto verši vidíme čtyři anděly s 
prvními čtyřmi polnicemi, kteří ovlivní celou zemi (viz kapitola 8), jak je vidět z 
číslovky „čtyři“ - čtyři úhly země = čtyři světové strany podle kompasu, což naznačuje 
univerzálnost tohoto soudu, který dopadne na celou zemi, obzvlášť první dvě polnice, 
které ovlivňují zemi, stromy, zelenou trávu a moře:

První polnice:
(Zjevení 8,7) Zatroubil první anděl. Nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a 
bylo to svrženo na zem. Třetina země shořela, třetina stromů shořela, veškerá 
zelená tráva shořela. 

Druhá polnice:
(Zjevení 8,8) Zatroubil druhý anděl. Něco jako veliká hora hořící ohněm bylo 
vrženo do moře. Třetina moře se obrátila v krev. 

7,2 A uviděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečetidlo  
živého Boha. Mocným hlasem zvolal na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi  
a moři: – Jiný anděl přichází od východu (ze strany sluneční), protože Hospodinova 
záchrana byla očekávána z tohoto směru (Ezech 43,1). Andělům bylo dáno škodit 
zemi a moři, což naznačuje, že Bůh je svrchovaným vládcem. Pečetidlo živého Boha 
… tiskne „pečeť“ (sfragis) či „vinětu“ (viz Vine, [70]), znak vlastnictví a bezpečí, zde 
spojen i s místem konečného určení (stejně jako v Ezech 9,4) – osoby, které budou 
označeny, jsou ochráněny před zkázou a určeny k odměně.

Slovo pečeť (řecky sfragis, sloveso sfragidzó = zapečeťuji) je užito: a) o Ježíši Kristu, 
kterému Bůh Otec vtiskl svou stvrzující pečeť (Jan 6,27); b) o Abrahamovi, který přijal 
znamení obřízky jako pečeť spravedlnosti z víry v době, kdy ještě nebyl obřezán 
(Římanům 4,11); c) o křesťanech, které Bůh zapečetil (1 Kor 1,22) svým Duchem 
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svatým pro den vykoupení (Efezským 1,13; 4,30); d) o pevném vlastnickém vztahu (2 
Tim 2,19). Totéž slovo je užito v knize Zjevení i o sedmi pečetích svitku (v kapitole 6), 
u zapečetění bezedné propasti (20,3), zapečetění toho, co promluvilo sedm hromů 
(10,4) a u výzvy nezapečeťovat slova knihy Zjevení (22,10). 

7,3 „Neškoďte zemi, moři ani stromům, dokud neoznačíme otroky našeho Boha na 
jejich čelech!“ – Sedm polnic, které zazní v 8,7 a následujících verších, jsou 
varováním pro nezachráněné lidstvo, nikoli pro svaté, kteří musí tedy předem být 
označeni, aby se odlišili od zbytku lidstva. Hospodinovi   služebníci   (ČSP: otroci)   mají 
být označeni – kniha Zjevení je napsána Hospodinovým služebníkům (1,1; 22,6). 
Křesťané jsou v knize Zjevení desetkrát označeni jako „otroci, služebníci“ a 
dvanáctkrát jako „svatí“. Mějme na paměti, že egyptské rány, které vykazují 
podobnost sedmi polnicím, neuškodily Božímu lidu, který byl ochráněný (Ex 9,4.26; 
10,23; 11,7; 12,23), Pán učinil rozdíl mezi Egyptem a Izraelem (Ex 11,7). To, že 
Hospodin zachránil svůj lid, je i zkušeností Noeho, Lota a Ester. Před svou smrtí se 
Ježíš modlil, aby jeho učedníci byli ochráněni mocí Otcova jména (J 17,11; srovnejte 
též se 14,1, kde jsou křesťané označeni jménem Boha i Beránka). V Janově 
evangeliu 17,15 se Ježíš modlí, aby učedníci nebyli vzati ze světa, ale zachováni od 
zlého.

Dokud neoznačíme otroky našeho Boha … obraz pečeti pochází z Ezech 9,4, kde 
jsou na čele označeni ti, co vzdychají a sténají nad ohavnostmi, které se páchají 
uprostřed Jeruzaléma – a tak jsou ochráněni před nastávajícím zabíjením. Pečeť je 
vlastnickou pečetí (jsou Hospodinovými služebníky), ale je též ochrannou známkou – 
při páté polnici je kobylkám řečeno, aby škodily jen těm, kdo nemají na čele Boží 
pečeť (Zj 9,4). Pečeť označuje ty, kdo patří Bohu (2 Tim 2,19: Pán zná ty, kdo jsou 
jeho). V 7,2 bylo užito „pečetidlo živého Boha“, ale jedná se též o pečeť Ducha 
svatého (Ef 1,13) jako vlastnickou pečeť (o pečeti více viz 7,2). 

Na jejich čelech … svatí byli označeni na čele, což představuje jejich mysl – 
připomíná to zlatý proužek  se slovy „SVATÝ HOSPODINU“, který nosil na čele 
velekněz (Ex 28,36-38), a tak byl označen jako ten, kdo je zasvěcený Hospodinu. 
Srovnejme to s nápisem, který má na čele žena smilnice (Zj 17,5): TAJEMSTVÍ 
BABYLON, TEN VELIKÝ, MATKA SMILNIC A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.

Ve Zj 14,1 je 144 tisíc vykresleno jako ti, co mají na čele jméno Boha i Beránka – 
jsou tedy třikrát zapečetěni Bohem Otcem, Synem i Duchem svatým. Podobně při 
křtu jsme pokřtěni ve jméno Otce, Syna i Ducha svatého (Mt 28,19). Na toho, kdo 
vítězí ve Filadelfii (Zj 3,12), „napíšu jméno svého Boha a jméno města svého Boha, 
nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i své nové jméno“. Těm 
kdo budou v Novém Jeruzalémě, Bůh slibuje, že na jejich čelech bude Beránkovo 
jméno (22,4). 

Označení pečetí je v kontrastu se znamením šelmy (cejchem) na pravé ruce nebo na 
čele pro označení těch, kteří patří šelmě a na které přichází Boží hněv (14,9-11; 
16,2). 

7,4 A slyšel jsem počet označených: sto čtyřicet čtyři tisíce ze všech kmenů synů 
Izraele. – Jan slyší počet označených … jedná se jasně o symbolické číslo, protože 
později vidí veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat (7,9). V NS je církev 
zobrazena jako Izrael Boží (Gal 6,16) a Abrahamovo potomstvo (Gal 3,29), protože 
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Abraham je otcem těch, kteří věří (Římanům 4,16). Sto čtyřicet čtyři tisíce … číslo 
144 se též vyskytuje ve Zj 21,17 v rozměru tloušťky hradeb Nového Jeruzaléma, což 
je jasný odkaz na úplnou starosmluvní i novosmluvní církev. 12 000 vidíme též ve Zj 
21,16 v délkovém rozměru Jeruzaléma – opět i zde se jedná o obraz Nového 
Jeruzaléma, jehož brány mají na sobě jména dvanácti kmenů Izraele a dvanáct 
základních kamenů hradeb má na sobě jména Beránkových apoštolů; tedy město 
sestává ze starosmluvních i novosmluvních svatých.

Ze všech kmenů synů Izraele … řada dispenzačních komentátorů zejména z 
Ameriky odděluje ve své teologii Izrael a církev – ale to není v souladu s 
novosmluvní teologií církve, protože 144 tisíc nejsou hebrejští konvertité posledních 
dnů, ale církev. Církev je pravý Izrael Boží – Bůh jedná ve světě skrze svou církev, a 
to ve Staré smlouvě skrze dvanáct kmenů Izraele a v Nové smlouvě skrze dvanáct 
apoštolů. Věřící Izrael či Hebrejové v posledních dnech mají své místo jako součást 
církve. 

Číslo 1000 představuje úplnost, a tedy 144 000 je obrazem veškerého Božího lidu 
Staré i Nové smlouvy. Číslo 144 000 nelze chápat doslovně, jedná se totiž o celou 
církev, nikoli její část. 144 = 12 * 12 = církev SS * církev NS, 1000 = 10 * 10 * 10, což 
znamená úplnost101. Symbolismus by měl být jasný z rozkladu čísla 144 000 na 
dvanáct kmenů, a z každého kmene je vzato přesně 12 000. Jméno Izrael bylo dáno 
Jákobovi poté, co zápasil s Bohem i lidmi a obstál, zvítězil (Gn 32,28), což je další 
odkaz na Boží lid jako na ty, kdo vítězí.

To, co následuje, je jasné sčítání lidu ve kmenech Izraele – a když porovnáme 
soupis lidu zde a ve Staré smlouvě, vidíme jisté významné rozdíly. Z každého kmene 
bylo vyčteno 12 000 lidí, tj. soupis bychom měli považovat za symbolický. Když bylo 
sčítání ve Staré smlouvě prováděno poprvé, museli všichni zaplatit výkupné (Ex 
30,12) – tedy ti, co byli ve výčtu, byli vykoupeným lidem. 144 000 se vyskytuje ještě 
jednou ve 14,1, kde mají jméno Otce a Beránka napsáno na svých čelech – a při 
popisu Nového Jeruzaléma též nacházíme Hospodinovy služebníky se jménem Otce 
a Beránka na čele.

7,5-6 Z kmene Juda je označeno dvanáct tisíc, z kmene Rúben dvanáct tisíc, z 
kmene Gád dvanáct tisíc. 6 Z kmene Ašer dvanáct tisíc, z kmene Neftalí dvanáct  
tisíc, z kmene Manases dvanáct tisíc. – Prvorozeným synem Jákoba byl Rúben a ten 
je normálně zmiňován na prvním místě – zde je ovšem až druhým zmíněným po 
Judovi, čili prvorozený pochází z kmene Juda. Ježíš je prvorozený z mrtvých (Zj 1,5; 
Kol 1,15) a pochází ze kmene Juda (He 7,14; Zj 5,5). Je prvorozeným mezi mnoha 
bratřími (Římanům 8,29). Počet 12 000 sečtených z každého kmene je symbolický, 
protože číslo se objevuje též v rozměrech Nového Jeruzaléma (jeho délka, šířka i 
výška je 12 000 stadií (Zjevení 21)). Město má dvanáct bran a na každé bráně je 
napsáno jméno jednoho kmene Izraele, na dvanácti základních kamenech jsou 
napsána jména dvanácti apoštolů.

7,7 Z kmene Šimeón dvanáct tisíc, z kmene Lévi dvanáct tisíc, z kmene Isachar  
dvanáct tisíc. – Lévi je kmen kněžský a ten nebýval do soupisu normálně zahrnutý 
(Nu 1,47-49: „Pouze pokolení Léviho nepočítej a nečiň jejich soupis“). Ovšem 
protože novosmluvní svatí jsou královským kněžstvem (1 Pt 2,9), není potřeba kmen 
Léviho ze soupisu vydělovat.
101Úplnost rozsahu a délky – viz str.59.
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7,8 Z kmene Zabulón dvanáct tisíc, z kmene Josef dvanáct tisíc a z kmene Benjamín 
je označeno dvanáct tisíc. – V seznamech dvanácti kmenů není normálně zmiňován 
Josef, ale jeho dva synové Manases a Efrajim (Gn 48,5). Ovšem Efraim se obrátil k 
modlářství, a proto zde není zmíněn; podobně i Dan odešel k modlářství – modláři 
jsou z Nového Jeruzaléma vyloučeni (22,15). Josef je prototypem Krista – v Bibli o 
něm není zmíněno nic špatného; jak Josef, tak Kristus, byli podrobeni 
nespravedlivému procesu (Josef byl nespravedlivě obviněn z toho, že se snažil 
znásilnit Potífarovu ženu … Gn 39,1-20); jak Josef, tak Kristus byli nespravedlivě 
prodáni (Chilton … viz Gn 37,28 a Mt 26,15); oba trpěli (Josef ve vězení a Ježíš 
Kristus na kříži); oba byli později korunováni slávou a ctí (Gn 41,39-45; He 2,9).

Součet lidu tak odhaluje, že Kristus je prvorozený; zahrnuje kněží i Josefa jako 
prototypy Krista; všichni byli vykoupeni, ale v součtu se neobjevují modláři – jedná se 
tedy o vykoupenou církev.

B.4. b) Zástup vykoupených (7,9-17)

Tento oddíl je obtížný na interpretaci, protože Zjevení Janovo je symbolická kniha. 
Naneštěstí tato pasáž neříká, kdy veliké soužení (7,14) začíná a končí. Oddíl týkající 
se velikého soužení následuje hned po označení 144 tisíc, kteří jsou zapečetěni v 
rámci příprav na zatroubení sedmi polnic. Respektive, zapečetění 144 tisíc nastává 
hned po otevření šesté pečeti v den Beránkova hněvu, kdy se zlí lidé skrývají před 
Beránkem. Naneštěstí se zdá, že kniha Zjevení se nepohybuje lineárně 
chronologicky, protože v ní můžeme vidět některé dřívější obrazy a scény popsané 
detailněji v pozdějších oddílech. Proto časové vymezení velikého soužení na základě 
jeho pozice v knize Zjevení je obtížné.

Ve svém vidění Jan říká (7,9): „Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo 
nemohl spočítat“. Kdy potom? Poté, co slyšel počet 144 tisíc označených 
Hospodinových služebníků ze všech kmenů Izraele. Pak vzhlédne a vidí veliký 
zástup. Řada komentátorů si všímá, že Jan i na jiných místech knihy Zjevení někdy 
užije toto dvojí vyjádření: nejprve slyší, a pak vidí. Tedy 144 000 je symbolickým 
vyjádřením velikého zástupu. 12 000 z každého kmene znamená úplnost, a tedy 144 
tisíc označuje úplnost v každém ohledu, dokonalou úplnost. Těchto 144 tisíc 
služebníků je později prozkoumáno podrobněji102 a existuje dostatek rozumných 
ukazatelů na to, že se nejedná o doslovný etnický Izrael, ale o duchovní Izrael.

Odkud přišli? (první otázka ze 7,13)

Starší sám na tuto otázku odpovídá: „To jsou ti, kteří přicházejí z velikého 
soužení.“ „Přicházejí“ (erchomai, G2064) je běžným slovem znamenajícím příchod, 
není zde naznačeno, že by byli vytrženi či zachráněni z velkého soužení103. Už jsme 
v knize Zjevení viděli (Zj 1,9; 2,9-10.22), že slovo thlipsis překládané jako „soužení“ 
je obecný výraz pro těžkosti všeho druhu včetně pronásledování. Slovo megas 
(velký) je užito 82-krát v 75 verších knihy Zjevení samotné. Proto pro lepší 
102Viz Zj 14,1-5; ale už mnohé bylo řečeno ve Zj 7,1-8.
103Anglická verze KJV vypouští určitý člen – „přicházejí z velikého soužení“ namísto „přicházejí z toho velikého 
soužení“ v řeckém originálu. V českých překladech vazby „z velikého soužení“ diskuse o členu nehraje roli, 
protože vazby bez členu běžně vyjadřují obraty, ve kterých angličtina či řečtina člen užívá.
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porozumění tomu velkému soužení, ze kterého přicházejí, je dobré soustředit se na 
tu druhou otázku, a sice kdo jsou.

Kdo jsou tito? (druhá otázka ze 7,13)

Z jejich popisu jasně vidíme, že se jedná o zachráněné lidi. Bílé roucho naznačuje, 
že byli očištěni od svých hříchů (svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově … Zj 
7,14). Dále je to veliký zástup který nikdo nemůže spočítat – a přicházejí ze všech 
národů, kmenů, jazyků a z každého lidu, což zní podobně jako skupina lidí popsaná 
ve Zj 5,9-10. Též čtyři vymezující slova (národů, kmenů, jazyků, lidu) ukazují na 
univerzálnost všech, které Kristus vykoupil. Pocházejí z každé národní, kmenové, 
etnické a lingvistické skupiny na světě (viz též popis vykoupených v 5,9).

Měli bychom si všimnout, že lidé z celého světa, vykreslení podobným univerzálním 
čtyřslovním popisem, se radují nad smrtí dvou svědků (11,9). Království šelmy též 
vykazuje univerzální rozsah (13,7), ale evangelium má univerzální dopad (14,6).

Celosvětový rozsah a původ skupiny přicházející z velkého soužení naplňuje 
požadavek druhého Kristova příchodu a konce věků, že evangelium bude hlásáno 
všem národům, a pak přijde konec (Mt 24,14; 28,19-20; Mk 13,10). Čili tento zástup 
by mohl být závěrečnou sklizní všech vykoupených. Podle Pavla při návratu Krista ti, 
co zemřeli v Kristu, budou vzkříšeni nejdříve, a pak spolu s živými křesťany budou 
vzati, vytrženi – tedy všichni svatí jsou sklizeni současně (1 Tes 4,15-17). Tuto 
závěrečnou sklizeň vidíme ve Zj 1415; Mt 24,31; Mk 13,29.

Též by popis této skupiny odpovídal bezpočetným potomkům Abrahama, kteří 
zahrnují i církev (Ř 4,16; Gal 3,7).

Další detaily popisu velikého zástupu následují v 7,15-17. Z tohoto popisu se zdá, že 
tito lidé též mají podíl na životě v Novém Jeruzalémě, což je stěží překvapivé, 
protože jsou zachráněni:

1. Slouží Bohu (srovnejte s 1,6; 5,10 a 22,3).
2. Nikdy nebudou žíznit (též 21,6).
3. Beránek je povede k pramenům vody života (také Zj 21,6).
4. Bůh jim setře každou slzu z očí (též Zj 21,4).

Nemůžeme si být zcela jisti, ale z informací nám odhalených se zdá rozumné uzavřít, 
že ti, co přicházejí z velikého soužení, jsou věřící všech dob. Jsou velikým zástupem, 
to je obecný popis. Je jich bezpočet a přicházejí z každé národní, kmenové, etnické a 
lingvistické skupiny na světě. Z hořčičného semínka vyrostl strom (Mt 13,31-32) a 
kvas království úspěšně pronikl do každé společenské skupiny (Mt 13,33). Zdá se, že 
jsou sklizeni na konci věků, protože jejich univerzální podstata naplňuje podmínku v 
Mt 24,14, že evangelium bude hlásáno všem národům. Z Bible navíc víme (1 Tes 4), 
že všichni svatí všech dob budou sklizeni společně v jeden okamžik. Nyní tedy, když 
víme, kdo jsou tito, lze říci, že velké soužení je soužení, kterým procházejí všichni 
svatí.

Pokud se „velké soužení“ vztahuje jen na krátké období, které nastane na konci 
věků, měli bychom říci, že během tohoto období bude zachráněno obrovské 
množství lidí (je jich bezpočet) ze všech národních, geografických, etnických a 
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lingvistických oblastí. A co ti svatí všech dob, kteří byli umučeni či uvězněni za svou 
víru – neměli by i oni být zahrnuti do „velkého soužení“?

Předpokládejme na chvíli, že velké soužení popisuje vládu šelmy ze Zjevení 13 a 
považujme tuto vládu jen za krátké období na konci věků. Bible nám říká, že tato 
šelma bude věznit a zabíjet svaté (Zj 13,7.10) a že hodně svatých bude zabito i 
šelmou ze země, protože odmítnou uctívat obraz šelmy (Zj 13,15). Navíc šelma z 
propasti zabije dva svědky v 11,7. Je pravděpodobné, že 144 tisíc bude sdílet 
podobně surový osud, protože během tohoto období kážou evangelium – a šelma 
bojuje proti svatým. I když je možné, že skrze kázání těchto svědků ve vězení budou 
zachráněni mnozí, bude to zástup, který nikdo nebude moci spočítat? A pokud svatí 
by byli už v této době vytrženi do nebe, jak někteří navrhují, mám pochybnosti, že by 
v tomto období byli zachráněni mnozí.

7,9a Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, – Potom 
jsem uviděl …  v 7,4 Jan slyšel jejich počet, 144 tisíc (7,1), a nyní se dívá a vidí 
veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat. Tento veliký zástup je totéž co 144 tisíc, a 
to je totéž co nový Jeruzalém (Zj 21,1-4.12-17 … jeho výška, šířka i délka je 12 000 
stadií). 144 tisíc se též objevuje ve 14,1-3, kde mají jméno Boha a Beránka napsáno 
na čele, stejně jako svatí v Novém Jeruzalémě (Zj 22,4). Veliký zástup zde popsaný 
(7,15-17) vykazuje podobný popis jako svatí v Novém Jeruzalémě: umyli svá roucha 
(22,14), nacházejí se před trůnem Božím a slouží Bohu (22,3), Bůh jim setře každou 
slzu z očí (21,4). Jan vidí veliký zástup v nebi též v 19,1 a následujících verších, kteří 
chválí Boha za to, že odsoudil velikou smilnici a potrestal krev svých služebníků 
(19,2) – veliký zástup je zobrazen jako Hospodinovi služebníci (19,5-6) a jako 
nevěsta (19,7). Toto velké množství, které nikdo nemohl spočítat, je naplněním 
Hospodinova slibu Abrahamovi, že jeho potomstva bude bezpočet jako hvězd či jako 
zrnek písku na břehu moře (Gn 15,5; 22,17; He 11,12).

7,9b ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu,
 
jak stojí před trůnem a před 

Beránkem, – Čtverý popis těchto lidí vyjadřuje též, že přicházejí ze všech čtyř 
světových stran, a též dodává váhu argumentu, že představují všechny vykoupené 
celkově, nejen pohany. Tito lidé přicházejí ze stejných skupin, nad kterými má moc 
šelma (13,7) a kterým bylo hlásáno věčné evangelium (14,6). To je ilustrací 
univerzálnosti evangelia – máme kázat evangelium všemu stvoření, dokonce těm, 
kteří uctívají šelmu. Stojí před trůnem a před Beránkem, což odpovídá na otázku v 
6,17: „Kdo může obstát v den jejich hněvu?“ Zřejmě jen církev může obstát před 
Bohem. Protože Jan vidí, jak tito stojí před trůnem Boha a Beránka, jdou tedy v nebi 
(Zj 4,2; 5,13; 22,3). Srovnejte též s viděním „někoho jako syna člověka“ v Danieli 
7,13, kde jej „všichni lidé, národy a jazyky budou uctívat“ (Dan 7,14).

7,9c oblečeni v bílá roucha, – Bílá roucha jsou rouchy spravedlnosti (viz 7,14, kde je 
řečeno, že „svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově“, viz též Iz 61,10). 
Mučedníci také obdrželi bílá roucha (6,11; viz také Zj 3,4-5.18). Nebeská armáda je 
oblečena v bílém a čistém rouchu (19,14). Bílá roucha představují darovanou 
spravedlnost, tedy spravedlnost Kristovu – jejich vlastní dobré skutky jsou jako 
poskvrněné roucho (Iz 64,5; Zach 3,3).

7,9d palmové ratolesti v rukou, – To připomíná chválu, kterou Ježíš zažil před svou 
smrtí (Jan 12,13); palmové ratolesti jsou znakem vítězství. Též je to připomínka 
slavnosti stánků, která byla slavena při sklizni úrody (Lev 23,39 a násl.): „Prvního dne 
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si vezmete plody ušlechtilých stromů, větve listnatých stromů a potočních topolů a 
budete se radovat před Hospodinem, svým Bohem“ (Lev 23,40). Nyní svatí oslavují 
věčnou sklizeň všech věřících. O slavnosti stánků nebyla vykonávána žádná práce – 
a i nyní vešli svatí do věčného odpočinku po své práci během velkého soužení 
(srovnejte s 14,13). Palmové stromy se nacházejí i ve městě, které popisuje Ezechiel 
(41,17-18).

7,10 a volají velikým hlasem: „Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na 
trůnu, a Beránkovi.“ – Tito lidé potvrzují, že jejich záchrana přišla od Boha (Iz 25,9; Zj 
12,10; 19,1) a od Ježíše Krista, jak potvrzuje NS (Ef 2,4; 2 Tes 2,13; 1 Tim 1,5; Tt 
3,4). Bůh i Beránek jsou zde spojeni dohromady – tuto záchranu naplánoval Bůh a 
uskutečnil Beránek. Ti lidé jsou uchráněni před Beránkovým hněvem, protože jsou 
označeni pečetí. Je zajímavé přemýšlet o tom, že v nebi budeme všichni mluvit 
jedním jazykem jako v dobách před Bábelem. Nyní už není důvod ke zmatení jazyků, 
lidé se rozhodli pro tu správnou aktivitu – uctívat Boha i Beránka.

Další zmínku velikého zástupu nacházíme v 19,1-6, kde všichni tito lidé volají: 
„Haleluja! Záchrana, sláva i moc náleží našemu Bohu; protože pravé a spravedlivé 
jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou smilnici, která zničila zemi svým 
smilstvem, a potrestal krev svých otroků, která je na jejích rukou“ (19,1-2).

7,11 A všichni andělé stáli kolem trůnu, kolem starších i těch čtyř živých bytostí, a 
padli před trůnem na tvář a poklonili se Bohu – A padli před trůnem na tvář … zbytek 
nebe se nyní souhlasně raduje a uctívá Boha, kterému jedinému náleží chvála (4,10; 
5,8.14). Andělé uctívají Boha – a anděl, který se setká s Janem, mu dvakrát říká, aby 
neuctíval jeho, ale Boha (19,10; 22,8-9). Uctívání Boha je v kontrastu s uctíváním 
šelmy a draka ve 13,4.

7,12 se slovy: „Amen! Dobrořečení a sláva, moudrost i vděčnost, úcta a moc i síla  
náleží našemu Bohu na věky věků.

 
Amen.“  – Sedminásobná chvála, podobně jako v 

5,12.

7,13 Jeden z těch starších na mne promluvil: „Kdo jsou a odkud přišli tito, kteří jsou 
oblečeni v bílá roucha?“ – To jsou rétorické otázky, protože starší obě otázky 
(„Odkud přišli?“ i „Kdo jsou tito?“) zodpoví v 7,14-17.

7,14 Řekl jsem mu: „Můj pane, ty to víš.“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přicházejí z 
velikého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově. – Veliké soužení ... 
slovo „veliké“ (megas) je častým slovem v knize Zjevení (viz úvod, str. 63). Překlad 
NIV překládá řecký člen („z toho velkého soužení“), překlad KJV ne („z velkého 
soužení“). Slovo „přicházejí“ je přítomné participium (Thomas: to jsou ti přicházející z 
… = ti, kdo přicházejí z). Už jsme četli o „hodině zkoušky, která má přijít na celý 
obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele země“ (3,10). Pátá pečeť odhalila duše 
mučedníků pod oltářem zabitých pro Boží slovo a svědectví, které drželi (6,9). Ti, co 
přicházejí z velkého soužení jsou těmi, kdo vyprali a vybílili svá roucha – je to 
vykoupená církev Boží. Srovnejte s popisem vykoupených ve Zj 22,14, kteří „si perou 
roucha, aby měli právo ke stromu života a aby branami vstoupili do města“.

Kniha Zjevení mluví o dvou druzích soužení – tím prvním je soužení církve, tedy 
pronásledování církve, tím druhým je soužení světa, které je v centru pozornosti v 
průběhu sedmi polnic, sedmi misek Božího hněvu a zejména v průběhu druhého 
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příchodu Krista. Musíme tedy rozlišovat mezi zkouškami věřících a hněvem určeným 
pro nevěřící. Věřící jsou označeni pečetí, dříve než zaznějí polnice. Velké soužení je 
období pronásledování během současného věku církve, které vrcholí dobou těžkostí, 
které nemají svou intenzitou obdoby, těsně před příchodem Krista (Mt 24,29; Dan 
12,1). Je popsáno z pohledu vykoupených v nebi spíše než z pohledu pozemské 
historie lidstva – zobrazuje závěrečný veliký zástup vykoupených. Je to soužení, 
kterým procházejí všichni věřící (Sk 14,22), nejedná se o jednu izolovanou událost v 
kalendáři – to by mělo být jasné i ze zbytku knihy Zjevení, jež pokračuje popisem 
dalšího pronásledování, kterým mají svatí projít. Ježíš řekl (Jan 16,33): „Ve světě 
máte soužení“ (thlipsis, G2347), maje tím na mysli útisk, utrpení a pronásledování 
(srovnejte s Ř 12,12; 2 Kor 1,4; 7,4; 2 Tes 1,4; Zj 1,9; 2,9-10.22)104.

Jan viděl tak veliký zástup, že ho nikdo nedokázal sečíst – z každého národa, 
kmene, lidu a jazyka. Je pravděpodobnější, že se jedná o celou společnost 
vykoupených věřících všech dob než jen o ty, kteří projdou posledním velkým 
útiskem. Fakt, že 144 tisíc sestává jak ze starosmluvních, tak novosmluvních 
svatých, by měl vyjasnit, že „velké soužení“ popisuje starosmluvní i novosmluvní éru 
– Nový Jeruzalém je místem svatých ze SS i NS. Starosmluvní církev trpěla 
soužením od faraona v Egyptě, což je prototypem velké části obrazů popisujících 
pronásledování v knize Zjevení.

Pro církev na západě, která neprochází pronásledováním, je snadné očekávat 
budoucí naplnění velkého soužení, i když reformátoři a církev v Číně a Rusku by asi 
nesouhlasili, protože ti soužení prožili v minulosti nebo je zažívají dnes. Myšlenka, že 
k vytržení církve dojde před velkým soužením, je také protibiblická (protože je v 
rozporu s kombinací veršů 1 Tes 4,13-17 a Mt 24,30-31), což je vidět i zde v 7,14. 
Kniha Zjevení dosvědčuje, že věřící vyjdou z velkého soužení (thlipsis) – viz 
následující verše:

i. Sám Jan procházel soužením (1,9 … thlipsis, G2347).

ii. Smyrna se nacházela v soužení (2,9 … thlipsis) a pronásledování (2,10 … 
thlipsis).

iii. Pátá pečeť zjevuje mučedníky zabité pro Boží slovo a svědectví, které drželi 
(až do konce) … Zj 6,9.

iv. Když dva svědkové ukončí své svědectví, jsou zabiti šelmou (11,7), až poté 
jsou vytrženi k Bohu. Většina budoucnostních výkladů považuje šelmu za 
Antikrista.

v. Šelmě bylo dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla (13,7).

vi. Druhá šelma způsobila, že všichni, kteří odmítli uctívat obraz první šelmy, byli 
zabiti (13,15).

vii. Žena jedoucí na šelmě je zpita krví svatých (17,6).

104Ross Taylor dodává u těchto veršů NTSB = New Testament Study Bible, odkud pravděpodobně čerpal citaci 
uvedených veršů pro verš Jan 16,33.

159



viii.A konečně, Ježíš sám dosvědčuje, že vyvolení vyjdou z velikého soužení (Mt 
24,20-31; Mk 13,18-27).

Svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově: Toto je slavný paradox: on nás 
vysvobodil z našich hříchů svou krví (1,5). Bílá barva značí čistotu (1.list Janův 1,7; 
Izajáš 1,18). Iz 61,10 mluví o rouchu záchrany a plášti spravedlnosti. Je zde též 
spojitost s tím, jak lid Izraele umyl své šaty v rámci příprav na setkání s Hospodinem, 
který sestoupil na horu Sinaj (Ex 19,10), což naznačuje, že se měli obřadně očistit, 
dříve než spatří Pána.

7,15 Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho svatyni dnem i nocí; a ten,  
který sedí na trůnu, nad nimi roztáhne svůj stan. – „Proto“ se týká toho, že svatí jsou 
očištěni a trpěli kvůli Kristu. Odměny zde naznačené jsou ještě jednou zmíněny v 
22,3 a následujících verších: „V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho otroci 
mu budou sloužit“ je dalším dokladem toho, že tato skupina svatých je celá 
společnost věřících všech dob. Jsou před Božím trůnem a slouží mu … v jeho 
přítomnosti; slouží Bohu, stejně jako to dělali na zemi. Srovnejte ty, kdo slouží Bohu 
dnem i nocí, s osudem těch, kdo uctívají šelmu a její obraz – dále srovnejte Ďábla, 
který obviňuje věřící, a osud těch, kdo jsou mučeni dnem i nocí na věky věků (Zj 
14,11; 20,10), s velikým zástupem svatých, kteří slouží Bohu dnem i nocí v jeho 
chrámu (v nejsvětější svatyni či svatyni svatých), a tak naplňují slova Ezechiele 
37,26, že Bůh ustanoví mezi svým lidem navěky svou svatyni. Řecké slovo latreuó 
(G3000) pro „sloužím“ je též užito ve 22,3 a znamená službu ve smyslu uctívání a 
přisluhování spíše než práci. 

7,16 Již nebudou hladovět ani žíznit, neublíží jim slunce ani jiný žár, – Toto je popis 
nebe v řeči negativ: a ) Nebudou žíznit, protože budou mít přístup k pramenům vod 
života (verš 17). b) Nebudou hladovět, protože budou mít ovoce ze stromu života a 
Ježíš řekl: „Já jsem chléb života“. c) Neublíží jim žár slunce, protože slunce už 
nebude (Zj 21,23; 22,5; srovnejte s Iz 49,10) – to je v kontrastu se čtvrtou miskou 
hněvu (16,8), která sežehla lidi ohněm. Další kontrast se děje vůči těm, kdo budou 
vrženi do jezera ohně. 

7,17 neboť Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům 
vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.“ – Beránek je bude pást … nebudou 
mít nedostatek (hlad či žízeň); povede je k pramenům vod života (Ž 23). Pramen vod 
života se nachází ještě ve Zj 21,6 a jeho zdrojem je Beránek. Už jsme viděli, že 
Beránek stojí uprostřed trůnu (Zj 5,6). Bůh jim setře každou slzu z očí (zopakováno 
ve 21,4; srovnejte se starosmluvním paralelním textem Iz 25,8 a s kontrastem pláče 
bezbožných v Mt 13,42) … tak je odstraněno prokletí z Gn 3,17 a prokletí už nebude 
(22,3). Verše 7,15-17 jsou podobné Zj 21,3-6: v předzvěsti nebe vidíme tutéž 
událost, v čemž je vidět paralelismus105 knihy Zjevení. Tento oddíl lze brát jako 
naplnění Ježíšovy modlitby, aby jeho učedníci byli s ním a viděli jeho slávu (J 17,24).

105Paralelismus = tatáž událost či situace je zobrazena v 7,15-17 i v 21,3-6.
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B.5. Sedmá pečeť rozlomena (8,1)

(Zj 8,1) A když otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny.

Vidění 144 tisíc označených a zástupu vykoupených je mezihrou mezi šestou a 
sedmou pečetí. Po těchto dvou obrazech církve je rozlomena sedmá pečeť a v nebi 
následuje ticho. To může být doba rozjímání o tom, co se až dosud událo – Možná 
rozjímání o tom, že první nebe a země v této chvíli už pominuly. Svitek je nyní zcela 
otevřen, a tak ticho může být čekáním, že bude naplno odhalen jeho obsah. Mezi 
šestou a sedmou polnicí bude též mezihra, která zobrazuje dva svědky = svědčící 
církev. Následující verše uvádějí další biblické oddíly, ve kterých nastává ticho. 
Většina těchto míst mluví o tichu, které nastává před Božím soudem:

Žalm 76,9-10 … Zemi pojala bázeň a utichla, když Bůh povstal k soudu.

Iz 18,4 … před sklizní Hospodin tiše hledí na zem z nebe.

Iz 24,8 … ustane veselí tamburín, přestane hukot rozjařených poté, co Hospodin 
poničí zemi.

Iz 47,5 … Babylon upadne v mlčení.

Iz 41,1 … Ostrovy mají ztichnout před Hospodinovým soudem.

Ezech 27,32 … Týt ztichne.

Ab 2,18-20 … Hospodin je ve svém svatém chrámu – zmlkni před ním celá země!

Sof 1,7 … Zmlkni před Panovníkem Hospodinem, protože Hospodinův den je blízko.

Zach 2,17 … Zmlkni před Hospodinem, veškeré tělo, neboť se dal do pohybu ze 
svého svatého příbytku.

Měli bychom též říci, že sedm polnic zazní hned po tichu, které nastane po otevření 
sedmé pečeti: „A uviděl jsem sedm andělů, kteří stáli před Bohem; a bylo jim dáno 
sedm polnic“ (8,2). Otevření sedmé pečeti znamená, že nyní může být vyjeven 
podrobný obsah svitku. Pátá pečeť zjevila pronásledování svatých a šestá pečeť 
zjevila konečný Hospodinův soud lidstva. Je nepravděpodobné, že by následné 
polnice a misky zobrazovaly detailní obsah událostí, které nastanou po otevření 
sedmé pečeti – spíše se vracejí chronologicky zpět106 a odhalují podrobný popis doby 
otevírání sedmi pečetí, nebo podrobný popis událostí páté a šesté pečeti. Tento 
chronologický návrat je zaručený – obzvláště jednoznačné jsou souvislosti událostí 
šesté pečeti a některých dalších míst, které budou následovat v knize Zjevení. 
Srovnejte například den soudu v 6,14 („a nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek, a 
každá hora i každý ostrov se pohnuly ze svého místa“) se 16,20 („všechny ostrovy 
zmizely a hory nebyly k nalezení“) a 20,11 („před jeho tváří zmizela země i nebe“).

106Blíže též viz výklad významu sedmi polnic v následujících verších kapitoly 8.
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Scéna C: Sedm polnic a dva svědkové (8,2 - - 11,19)

C.1. Prvních šest polnic zaznělo (8,2 - - 9,21)
C.2. Mezihra : malý svitek a dva svědkové (10,1 - - 11,14)
C.3. Sedmá polnice zazněla (11,15-19)

14. Scéna  C:  Sedm polnic a dva svědkové (8,2 - - 11,19)

C.1. Prvních šest polnic zaznělo (8,2 - - 9,21)

(Zj 8,2 - - 9,21)  A uviděl jsem sedm andělů, kteří
 
stáli před Bohem; a bylo jim 

dáno sedm polnic.
 

8:3 A přišel jiný anděl, který měl zlatou kadidelnici, a postavil se k oltáři; bylo  
mu dáno množství kadidla, aby je dal s modlitbami všech svatých na zlatý  
oltář, který je před trůnem. 8:4 A dým kadidla spolu s modlitbami svatých 
vystoupil z ruky anděla před Boha. 8:5 Tu vzal anděl kadidelnici, naplnil ji  
ohněm z oltáře a hodil dolů na zem; i nastaly hromy, hlasy, blesky a 
zemětřesení. 

8:6 A těch sedm andělů, kteří měli sedm polnic, se připravilo, aby zatroubili. 

8:7 Zatroubil první anděl. Nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to  
svrženo na zem. Třetina země shořela, třetina stromů shořela, veškerá zelená 
tráva shořela. 

8:8 Zatroubil druhý anděl. Něco jako veliká hora hořící ohněm bylo vrženo do 
moře. Třetina moře se obrátila v krev 8:9 a zahynula třetina živých tvorů v moři  
a byla zničena třetina lodí. 

8:10 Zatroubil třetí anděl, a z nebe spadla veliká hvězda, hořící jako 
pochodeň, a padla na třetinu řek a na prameny vod. 8:11 Jméno té hvězdy je 
Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a mnoho lidí zemřelo z těch vod,  
protože zhořkly. 

8:12 Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a 
třetina hvězd, takže třetina z nich ztemněla a nebylo světlo po třetinu dne a 
stejně i noci. 

8:13 Tu jsem uviděl a uslyšel jednoho orla, jak letí prostředkem nebe a volá  
mocným hlasem: „Běda, běda, běda těm, kteří bydlí na zemi, pro zbývající  
hlasy polnic tří andělů, kteří ještě mají troubit.“ 

9:1 Zatroubil pátý anděl. A uviděl jsem hvězdu spadlou z nebe na zem a byl jí  
dán klíč od jícnu bezedné propasti. 9:2 Otevřela jícen bezedné propasti a z 
toho jícnu vystoupil dým jako dým z veliké pece; dýmem z jícnu se zatmělo  
slunce i všechno ovzduší. 9:3 Z toho dýmu vyšly na zem kobylky a byla jim 
dána moc, jakou mají pozemští štíři. 9:4 A bylo jim řečeno, aby neškodily  
trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří na 
čele nemají Boží pečeť. 9:5 A bylo jim dáno, ne aby je zabíjely, nýbrž aby jim 
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působily trýzeň po pět měsíců; jejich trýzeň byla jako trýzeň od štíra, když 
bodne člověka. 9:6 V oněch dnech lidé budou hledat smrt, a nenaleznou ji,  
budou si přát umřít, ale smrt od nich uteče. 9:7 Vzhledem se ty kobylky 
podobaly koním

 
připraveným k boji; na svých hlavách měly něco jako věnce 

podobné zlatu, jejich tváře byly jako tváře lidí, 9:8 vlasy měly jako vlasy žen a 
jejich zuby byly jako zuby lvů. 9:9 Měly hrudní pancíře jako ze železa a zvuk  
jejich křídel jako zvuk mnoha vozů s koňmi běžícími do boje. 9:10 Mají ocasy 
jako štíři a v nich žihadla, a v jejich ocasech je jejich moc škodit lidem po pět  
měsíců. 9:11 Nad sebou mají krále, anděla bezedné propasti, který se 
hebrejsky jmenuje Abaddon a řecky Apollyón.

9:12 První ‚běda‘ pominulo; hle, ještě dvoje ‚běda‘ přichází potom. 

9:13 Zatroubil šestý anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře,  
který je před Bohem. 9:14 Ten řekl šestému andělu, který měl polnici: „Rozvaž 
ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni při veliké řece Eufratu.“ 9:15 Tu byli  
rozvázáni ti čtyři andělé, připravení k hodině, dni, měsíci a roku, aby zabili  
třetinu lidí. 9:16 Vojska jejich jízdy měla dvě stě miliónů mužů -- uslyšel jsem 
jejich počet. 9:17 A takto jsem ve vidění spatřil koně a ty, kteří na nich seděli:  
hrudní pancíře měli ohnivé, hyacintové a sírově žluté; hlavy koní jako hlavy 
lvů, z jejich tlam vychází oheň, dým a síra. 9:18 Těmito třemi ranami byla 
zabita třetina lidí: ohněm, dýmem a sírou, která vycházela z jejich tlam.  
9:19 Neboť moc koní je v jejich tlamách a v jejich ocasech; jejich ocasy jsou 
podobné hadům: mají hlavy a těmi škodí.

9:20 Ale ostatní lidé, kteří nebyli těmito ranami zabiti, se neodvrátili od skutků 
svých rukou: nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi,  
kamene i dřeva, které nemohou ani vidět ani slyšet ani chodit; 9:21 neodvrátili  
se od svých vražd ani od svých čárů, od svého smilstva ani od svých krádeží. 

Sedm pečetí shrnuje historii lidstva z pohledu nebe a církve. Dochází obecně k 
válkám, hladu, epidemiím, speciálně na církev pak doléhá pronásledování – pak 
nastává konec, což pravděpodobně  vysvětluje mlčení při otevření sedmé pečeti. To, 
co bylo popsáno při otevírání sedmi pečetí, je podobné znamením konce věků, které 
naznačil Ježíš Kristus v Matouši 24. 

Oproti tomu sedm polnic navazuje na pronásledování svatých při sedmi pečetích a je 
Hospodinovým varováním pro nevěřící – sedm polnic neovlivní jistotu věčné 
záchrany věřícího, který byl nejprve označen pečetí, i když může věřícího zasáhnout 
fyzicky. Sedm polnic je Hospodinovou reakcí na modlitby jeho lidu, jak ukazuje 
úvodní oddíl (8,2-6).

Řada komentátorů zdůrazňuje varování Izraele v Leviticu 26, že jejich soužení bude 
sedmkrát znásobeno, pokud se nepřikloní k Hospodinovu hlasu a budou pokračovat 
v jeho odmítání. Beasley-Murray říká, že nyní v knize Zjevení toto  varování je skrze 
cykly sedmi pečetí, sedmi polnic a sedmi misek hněvu třikrát znásobeno a vrcholí 
příchodem Krista způsobem, který vzbuzuje bázeň. Měli bychom si těž všimnout, že i 
Ježíšův hlas zněl v 1,10 jako zvuk polnice.

Sedm polnic je vykresleno obrazem analogickým deseti egyptským ranám – až na to, 
že rána proměnění vody Nilu v krev je nyní rozdělena na dvě, z nichž ta první 
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dopadne na moře a druhá na sladkovodní toky (řeky a prameny). To je dobrý příklad 
Farrarova pojmu „přerod obrazů“. Použití biblické knihy Exodus jako modelu pro 
pohromy dopadající na svět je znamením pro svaté, že budou brzy zbaveni svých 
pronásledovatelů. Dopad polnic je celosvětový, protože pronásledování Božího lidu 
je celosvětové (Beasley-Murray). Hospodinovo slovo k faraonovi skrze Mojžíše bylo: 
„Propusť můj lid, aby mi sloužil“ (Ex 8,1). Farao odmítl, což vedlo k pohromám. 
Podobně polnice přicházejí na svět díky jeho odmítání dovolit Božímu lidu, aby 
sloužil Bohu (skrze pronásledování Božího lidu), a díky jeho odmítání sloužit Bohu 
samotnému, neboť místo toho svět dává přednost modlářství (9,20).

Sedm polnic, podobně jako sedm pečetí, lze rozdělit na tři skupiny: první čtyři 
polnice, následující dvě polnice, poslední polnice. Poslední tři polnice (pátá, šestá a 
sedmá) zasahují přímo lidstvo a v textu jsou též nazvány jako tři „běda“, čímž se má 
na mysli jejich větší závažnost. První čtyři polnice přinášejí zkázu na svět, tj. životní 
prostředí lidí (vegetace, moře, řeky a prameny jsou sežehnuty ohněm) a na vesmír 
(slunce, měsíc a hvězdy). Pátá a šestá polnice zasahuje přímo člověka – démonské 
kobylky mučí lidi a dvě stě milionů jezdců zabije třetinu lidstva. Výrok po šesté 
polnici, že lidstvo stále odmítá činit pokání (9,20), naznačuje, že účelem těchto soudů 
polnic je přivést lidi k pokání. Navzdory těmto pohromám ovšem lidstvo odmítá činit 
pokání, a tak v mezihře mezi šestou a sedmou polnicí se objevuje svědectví církve. 
Až církev ukončí své svědectví, sedmá polnice uvede konec světa a světové 
království se stane královstvím Krista – nastane den soudu. Polnice jsou varováním, 
protože dopadnou pouze na třetinu lidí. Sedm misek hněvu, které se v knize Zjevení 
objevují později (kap. 15 a 16), jsou podobné polnicím a doplňují je až na to, že 
misky představují konečné vylití Božího hněvu a dopadnou na celé lidstvo, které opět 
odmítne činit pokání.

Základní otázkou je, jak sedm polnic interpretovat. Vykladačům, kteří interpretují 
knihu Zjevení doslova, se sedm polnic musí jevit jako budoucí události, protože k nim 
zcela jasně ještě nedošlo. Mounce považuje polnice za eschatologické107 události. 
Beasley-Murray považuje pečeti, polnice a misky za paralelní události, které 
nastanou během krátkého období konce, které předchází příchodu Kristova 
království. Hendriksen ovšem považuje pečeti, polnice a misky za katastrofy a 
pohromy, které zachvacují lidi v průběhu celé lidské historie. Caird si všímá, že Jan 
přirovnává pohromy své doby k deseti egyptským ranám. Wilcock tvrdí, že polnice 
nastávají paralelně s pečetěmi, které ukazují, co se děje v průběhu celé historie 
člověka až do druhého příchodu Ježíše Krista, se zřetelem zejména na utrpení 
církve. Polnice pak pokrývají totéž období, ale jsou varováním určeným světu. Lenski 
považuje události pečetí za události způsobené lidmi samotnými, kdežto události 
polnic vidí jako zázračné. 

Walvoord a Ladd tvrdí, že polnice nejsou rekapitulací období otvírání pečetí, ale že 
sedm polnic je obsahem sedmé pečeti (nebo vše v knize Zjevení od kap. 8 je 
obsahem sedmé pečeti), a dále sedm misek Božího hněvu je obsahem sedmé 
polnice. Tento pohled se zdá rozumný, protože po otevření šesté pečeti vidíme, jak 
je 144 tisíc označeno v rámci přípravy na sedm polnic, potom vidíme obraz 
nespočetného zástupu, je otevřena sedmá pečeť a zazní polnice. Ale to by 
znamenalo, že vše počínaje kapitolou 8 se odehraje po šesté pečeti, ve které je 
jasně vykreslen druhý příchod Ježíše Krista – ovšem druhý příchod Krista se 
107Eschatologická událost = událost posledních dnů, těsně před příchodem (nebo ve spojení s příchodem) Ježíše 
Krista podruhé na zem.
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objevuje v knize Zjevení znovu a znovu. Navíc, mocný anděl oznamuje (10,7), že „ve 
dnech hlasu sedmého anděla, až bude troubit, bude dokonáno tajemství Boží“, ale 
stěží je časově možné, aby během sedmé polnice došlo ke všem událostem sedmi 
misek. Protože dva svědkové, kteří se objevují po zaznění šesté polnice (kap. 11), 
prorokují během celého věku církve a o církev je pečováno po totéž celé období 
(12,6) a šelma má moc v průběhu téhož období (13,5), polnice musí též znít během 
celého věku evangelia.

Bůh v průběhu historie neustále volá lidi k pokání a přírodní katastrofy jsou jen 
jedním z jeho nástrojů. Otřásá národy, aby probudil lidi z jejich soběstačnosti a 
samolibosti. Člověk by čekal, že tyto katastrofy zesílí na intenzitě a budou častější, 
když se „porodní bolesti“ Kristova příchodu budou stupňovat. A Ježíš jasně 
předpovídá čas velkého soužení před svým příchodem na konci věků. Na začátku 
těchto předpovědí v Mt 24,8 a Mk 13,8 používá obrat „počátek porodních bolestí“, 
když mluví o válkách, hladomoru a zemětřesení – to naznačuje, že tyto věci budou 
intenzivnější a častější108 s tím, jak se bude okamžik jeho příchodu víc a víc 
přibližovat. I když démonické spoutanosti s námi byly po tisíce let, na konci nastane 
masivní útok nepřítele, jak je naznačeno v páté polnici, až si Satan uvědomí, že mu 
už zbývá jen málo času. Stejně jako u šelmy, která představuje Antikrista, ale též je 
obrazem bezbožných tyranizujících režimů v průběhu historie, i na sedm polnic 
můžeme nahlížet striktně eschatologickým způsobem, ale též jsou obrazem katastrof 
seslaných Bohem v průběhu historie, které volají lidi k pokání. Ovšem šestá polnice 
má čistě eschatologický výzor, protože se pravděpodobně vztahuje až na poslední 
velkou bitvu těsně před příchodem Ježíše Krista podruhé na tuto zem. Pokud 
srovnáme šestou pečeť, šestou polnici a šestou misku hněvu, všecky jsou obrazem 
poslední bitvy, druhého Kristova příchodu či obou těchto událostí současně. Když 
vykládáme sedm polnic, musíme mít na paměti, že Jan píše v apokalyptickém stylu, 
který nám není příliš známý.

Těm, kteří říkají, že je absurdní, aby se voda proměnila v krev, musíme odpovědět, 
že k tomu už jednou došlo – tehdy, když Mojžíš proměnil vodu Nilu v krev. Chilton 
zmiňuje, že voda Galilejského jezera byla jako krev v době, kdy Římané pobili Židy, 
kteří se vydali na vodu ve člunech roku 70 n.l. První čtyři polnice postihují životní 
prostředí člověka, a může se tedy jednat o přírodní katastrofy, až na proměnu vody v 
krev, která je zřejmě znamením naznačujícím smrt. Mějme na paměti, že v krev se 
proměnila jen třetina moří, což se zdá divné, pokud to bereme doslova. Symbolický 
rozměr těchto událostí lze vidět právě ve výskytu fráze „jedna třetina“ u každé z 
prvních čtyř polnic. Při čtvrté polnici je tento symbolismus extrémní, když je zasažena 
třetina slunce, měsíce a hvězd, takže třetina z nich zčerná. Pokud srovnáme sedm 
polnic se sedmi miskami hněvu (kapitoly 15 a 16, kde je sedm misek konečným 
vylitím Hospodinova hněvu a lze je rozdělit na skupiny prvních čtyř misek, dalších 
dvou misek a poslední misky), první čtyři misky jsou doplněním prvních čtyř polnic. I 
když je řečeno, že misky jsou znamením, a tedy jsou jen symbolické (15,1), i polnice 
jsou symbolické – jsou ovšem symbolem něčeho reálného. Poslední tři polnice jsou 
též nazvány jako „tři běda“ a jejich dopad je mnohem horší než dopad prvních čtyř. 
Pátá polnice se pravděpodobně vztahuje na počátek démonického výpadu proti 
lidstvu a naznačuje budoucí období démonického útoku, který nebude mít v historii 

108Kontra D.Carson, Matthew 13-28, Reformed Expository Bible Commentary, výklad kapitol 24-25: podle 
tohoto autora nemáme vidět známky přírodních katastrof před druhým příchodem Krista častější a častější – 
Ježíš chce těmito slovy říci, že přírodní katastrofy a těžkosti budou charakterizovat celé období mezi jeho 
prvním a druhým příchodem.
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obdoby. Pokud srovnáme pátou pečeť, pátou polnici a pátou misku, představují po 
řadě: pronásledování církve, soužení těch, kdo nejsou označeni Hospodinovou 
pečetí a soužení těch, kdo jsou označeni pečetí šelmy. Šestá polnice zřejmě mluví o 
jediné události před koncem věků, při které bude v budoucnu zabita třetina lidstva. 
Sedmá polnice mluví o konci věků, kdy bude světové království předáno Kristu.

Šestá pečeť jasně zobrazuje druhý příchod Krista, aby soudil tento svět. Následuje 
označení 144 tisíc, pak letmý pohled na zástup lidí přišlých z velikého soužení, který 
je zakončen popisem jejich blaženého stavu velmi blízkým Zj 21,3-7. Pak je otevřena 
sedmá pečeť a nastává půlhodinové ticho. Klíčovou otázkou je zde, zda po 
rozlomení sedmi pečetí, a tak zpřístupnění obsahu svitku ke čtení, se obsah svitku 
časově odehrává poté, co byla otevřena sedmá pečeť, nebo jen odhaluje více detailů 
ohledně období vykresleného při otevírání sedmi pečetí. Navrhuji vykládat, že 
otevřený svitek detailněji zobrazuje období událostí vykreslených sedmi pečetěmi. 
Zbytek knihy Zjevení podrobněji odhaluje nepřátele církve a Hospodinovy soudy nad 
lidstvem. Konkrétně polnice jsou Hospodinovými ranami na lidstvo jako reakce na 
modlitby jeho trpícího lidu. Zatímco prvních pět pečetí obecně mluví o utrpení lidí, 
události prvních čtyř pečetí nejsou Hospodinovými soudy nad lidstvem, protože 
většinou pocházejí od lidí samotných.

Po prvních šesti polnicích následuje vidění mocného anděla a dvou svědků. To, že 
dva svědkové se objevují mezi šestou a sedmou polnicí je významné, protože 
varování prvních šesti polnic má být doplněno a uzavřeno svědectvím církve, dříve 
než sedmá polnice uvede konec věků, kdy další pokání už nebude možné. Účelem 
prvních šesti polnic je přivést lidi k pokání, i když police samy o sobě tento úkol 
nesplní. Pokud první čtyři polnice máme považovat za přirozené katastrofy, tak je to 
církev, která je musí vysvětlit – musí hlásat dobrou zprávu a naléhat na lidi, aby 
učinili pokání a obrátili se k Bohu. Pak následuje sedmá polnice, při které je 
pozemské království předáno Kristu, přichází jeho hněv a nastává doba soudu.

Zdá se, že šestá pečeť a sedmá polnice obě uvádějí druhý Kristův příchod – tedy i 
když sedm polnic v Janově vidění následuje až po otevření sedmi pečetí, tato časová 
následnost není nutně chronologickým scénářem budoucnosti. Michael Wilcock se 
touto otázkou zabývá podrobněji (na str. 85-89 svého komentáře). První čtyři pečeti 
se týkají historie lidstva obecně, pátá pečeť se zabývá historií církve, šestá pečeť 
koncem lidské historie. Polnice nastávají ve stejném časovém rámci jako pečeti, 
pouze jsou jako celek Hospodinovou reakcí na pronásledování jeho lidu, které 
odhalila pátá pečeť. Historie lidstva je ukončena sedmou polnicí. To, že v knize 
Zjevení pak následuje rekapitulace této historie, by mělo být jasné z následujících 
zmínek o druhém Kristově příchodu:

Dva svědkové jsou vytrženi (11,12);
sklizeň země (14,14);
šestá miska: „hle, přicházím jako zloděj“ (16,15);
jezdec na bílém koni (19,11);
závěr knihy Zjevení (22,7.12.20).

Sedm polnic je též vykresleno na obrazu pádu Jericha (Jozue 6): V Jozue 6,8 vidíme 
sedm kněží se sedmi polnicemi, jak obcházejí Jericho, a za nimi je nesena schrána 
smlouvy. Obcházejí město po šest dnů, a sedmého dne Jericho obejdou sedmkrát a 
troubí na polnice. Schrána smlouvy nesená v tomto průvodu signalizuje Hospodinovu 
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přítomnost. Při sedmém obcházení města kněží dlouze troubí na své polnice, lidé 
křičí a hradby města padají, město je dobyto a jsou zabiti všichni jeho obyvatelé 
kromě prostitutky Rachab. 

To je tedy scénář vzoru: šest dní obcházet město a troubit na polnice, a sedmého 
dne město obejít sedmkrát, při sedmém obcházení dlouze troubit na polnice, a to 
povede ke zničení města. Sedmkrát obcházejí hradby města a troubením na polnice 
varují lidi uvnitř města před zničením, které nastane při dlouhém sedmém troubení. 
Srovnejte s 11,13, kdy se zřítí desetina města, a s 16,19, kdy se zřítí města národů – 
sedmá polnice knihy Zjevení uvede Boží království a soud (11,15). V kontrastu s tím 
hradby nového Jeruzaléma se nikdy nezřítí (21,12 a následující verše). Buďme 
vděčni za to, že přijímáme neotřesitelné království (He 12,27-28), zatímco stvořenými 
věcmi lze otřást.

Až svět uslyší sedmou polnici, nastane stejná zkáza jako při zřícení hradeb Jericha, 
ale pro církev bude sedmá polnice znamenat konečné vítězství nad nepřáteli. Pokud 
se nám zdají Hospodinovy soudy příkré, musíme si připomínat Ježíšova slova 
ohledně těch Galilejců, které dal Pilát zabít či ohledně těch, kdo zemřeli, když na ně 
spadla věž v Siloe: „Nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete“ (Lk 13,1-5).

Sedm polnic a deset egyptských ran

Sedm polnic je odpovědí na modlitby Božího lidu, jak je vidět ve Zj 8,3. Polnice jsou 
varováním lidstvu a poslední tři z nich (tzv. „tři běda“) jsou mnohem horší než první 
čtyři. První čtyři polnice dopadají na svět (zemi, moře, řeky, zdroje světla), poslední 
tři (kobylky, jízda vojska) mají dopad na duchovní život člověka. Ovlivňují pouze 
třetinu světa na rozdíl od misek hněvu, které dopadají na celou zemi, a na rozdíl od 
pečetí, které dopadají na čtvrtinu země. Polnice můžeme přirovnat k egyptským 
ranám, protože ty byly seslány též jako odpověď na modlitby Božího lidu, když farao 
nechtěl Božímu lidu dovolit odejít a uctívat Boha (Ex 9,13). Na polnice lze tedy 
pohlížet jako na varování těch, kdo pronásledují Boží lid, aby dovolili Božímu lidu 
odejít a uctívat Boha (Caird). Pokud budou pokračovat v pronásledování Božího lidu, 
tak na lidstvo dopadnou ještě větší pohromy (Ex 9,14). Události knihy Exodus jsou 
jako nit, která se vine skrze celou knihu Zjevení.

Jediné místo, kde nedošlo ke krupobití, byla země Gošen – tam jim tato rána 
neuškodila (Ex 9,26). Polnice neuškodí Božímu lidu, který je označený pečetí (7,2; 
9,4). Podobně i při svátku pesachu anděl zhoubce, když viděl krev beránka na 
veřejích domu, pominul tento dům a ušetřil Boží lid od zabití prvorozeného.

Obvinění lidstva je uvedeno po zaznění šesté polnice v 9,20 – stále nečiní pokání z 
uctívání démonů a model a dalších hříchů (vražd, magie, sexuální nemravnosti a 
krádeží). Lidé si zamilovali tmu spíše než světlo (Jan 3,19; Ř 1,21). 

Podívejme se na přehled deseti egyptských ran: 

1. Ex 7,17-18 … voda v Nilu se proměnila v krev;
2. Ex 8,2 … pohroma žab;
3. Ex 8,16 … pohroma komárů;
4. Ex 8,21 … pohroma much;
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5. Ex 9,3 … mor dobytka;
6. Ex 9,9 … bolavé vředy na lidech a dobytku;
7. Ex 9,17-18 … pohroma krupobití;
8. Ex 10,4-5 … pohroma kobylek;
9. Ex 10,21-22 … tři dny tmy;
10.Ex 11,4-5 … smrt prvorozených.

Polnice i misky hněvu jsou velmi podobné a nesou známky egyptských ran.

Srovnání polnic a misek hněvu:

polnice misky hněvu
první krupobití a oheň smíšený s krví je 

svržen na zem; shořela třetina země, 
třetina stromů a veškerá zelená tráva

zlé a zhoubné vředy přicházejí na ty, kdo 
mají cejch šelmy a klanějí se jejímu obrazu

druhá třetina moře byla je zničena, třetina 
živých tvorů v moři a třetina lodí je 
zničena

moře se promění v krev, vše v moři umírá

třetí třetina sladké vody zhořkla, hodně lidí 
díky tomu zemřelo

řeky a prameny se promění v krev

čtvrtá třetina dne a třetina noci byla bez 
světla

slunce sežehne lidi ohněm

pátá kobylky z bezedné propasti mučí lidi 
po pět měsíců

království šelmy se zatmělo, lidé se bolestí 
kousají do jazyka

šestá třetina lidí je zabita ohněm, dýmem a 
sírou, tj. válka

tři nečistí duchové (= žáby) shromáždí 
krále světa k boji ve veliký den Boha 
Všemohoucího

sedmá konec věků, doba soudu, hromy a 
blesky, zemětřesení, krupobití

konec věků, hromy a blesky, veliké 
zemětřesení a krupobití

U polnic, pečetí i misek hněvu přichází nejprve první čtveřice, a pak následuje 
vážnější trojice ran. U polnic si všimněte neustálého opakování poničené třetiny – 
nejedná se o naprosté zničení, protože polnice jsou varováním pro lidstvo:

První polnice:
(Zjevení 8,7) Zatroubil první anděl. Nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a 
bylo to svrženo na zem. Třetina země shořela, třetina stromů shořela, veškerá 
zelená tráva shořela. 

Druhá polnice:
(Zjevení 8,8) Zatroubil druhý anděl. Něco jako veliká hora hořící ohněm bylo 
vrženo do moře. Třetina moře se obrátila v krev. 

Třetí polnice:
(Zjevení 8,10) Zatroubil třetí anděl, a z nebe spadla veliká hvězda, hořící jako 
pochodeň, a padla na třetinu řek a na prameny vod. 
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Čtvrtá polnice:
(Zjevení 8,12) Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina 
měsíce a třetina hvězd, takže třetina z nich ztemněla a nebylo světlo po třetinu 
dne a stejně i noci. 

Starosmluvní svátky a jejich vztah ke knize Zjevení

Tento oddíl připraven podle příspěvku Ricka Toewse, rtoews@danielrevelation.com, 
předmět příspěvku: „Tyto svátky jsou jen stínem věcí, které měly a mají přijít; 
skutečností je Kristus.“

„Toto jsou Hospodinovy svátky, které budete svolávat, svatá shromáždění – to jsou 
mé svátky“ (Leviticus 23,2)109.

Jarní svátek 01: pesach a svátek nekvašených chlebů (Leviticus 23,4-8)

První měsíc, 14.den: za soumraku nastává pesach.
První měsíc, 15.den: svátek nekvašených chlebů – den 1.
První měsíc, 16.den: svátek nekvašených chlebů – den 2.
První měsíc, 17.den: svátek nekvašených chlebů – den 3.
První měsíc, 18.den: svátek nekvašených chlebů – den 4.
První měsíc, 19.den: svátek nekvašených chlebů – den 5.
První měsíc, 20.den: svátek nekvašených chlebů – den 6.
První měsíc, 21.den: svátek nekvašených chlebů – den 7.

Slavení pesachu spočívalo v zabití beránka pesachu – ten je předobrazem Beránka 
Božího, který snímá hřích světa110.

Jarní svátek 02: svátek prvotin z úrody (Leviticus 23,9-14)

Tento den je podobně jako americký svátek díkůvzdání vázán na určitý den v týdnu, 
nikoli na určité datum. Svátek díkůvzdání v USA se slaví ve čtvrtý čtvrtek měsíce 
listopadu – svátek prvotin byl slaven vždy první den v týdnu během svátků 
nekvašených chlebů.

Podle Lv 23,11 má kněz zamávat snopem před Hospodinem v první den po Sabatu. 
Někteří nechápou Sabat zde zmíněný jako pravidelný každotýdenní Sabat, nýbrž 
jako první den svátku nekvašených chlebů, který má být dnem svatého shromáždění 
(Lv 23,7). Když prozkoumáme svátek týdnů, uvidíme, že tato představa je mylná a že 
Sabat ve verši 11 je opravdu Sabatem sedmého dne.

Jarní svátek 03: svátek týdnů = konec jarní sklizně (Leviticus 23,15-22)

„Ode dne, kdy jste přinesli snop jako mávanou oběť (viz Lv 23,11), od druhého dne 
po sobotě si odpočítáte sedm týdnů. Musí být úplné. Spočítáte padesát dní až do 

109Následuje přehled šesti mimořádných hebrejských svátků, kromě pravidelného každotýdenního Sabatu 
(Leviticus 23,3).
110Jan 1,29.
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druhého dne po sedmé sobotě a přinesete Hospodinu novou přídavnou oběť“ (Lv 
23,15-16).

Měli Hospodinu přinést oběť z nové úrody obilí. Tento svátek týdnů měli slavit v den 
následující po sedmém Sabatu, bylo to tedy sedm úplných týdnů (sedm Sabatů) od 
svátku prvotin. Tedy svátek týdnů byl vždy první den po Sabatu, tj. první den týdne. 
Měl být tedy slaven 50 dnů po přinesení oběti z prvotin, což upřesňuje, že svátek 
prvotin byl též slaven první den v týdnu.

Podzimní svátek 01: památka troubení (Leviticus 23,23-25)

Byla slavena v prvním dnu sedmého měsíce. Účel památky troubení není v Bibli 
přímo uveden, ale podle hebrejské tradice měl upozornit lidi na přicházející den 
smířený slavený o devět dní později.

Podzimní svátek 02: den smíření (Leviticus 23,26-32)

Byl slaven desátého dne sedmého měsíce. Toto byl den, kdy lidé měli být očištěni od 
hříchu. Do tohoto svátku měly být veškeré hříchy vyznány a přineseny do svatyně a 
velekněz sloužil svátek smíření, aby odňal hříchy ze svatyně a dal je na hlavu kozla, 
který je odnese do pustiny (Leviticus 16).

Podzimní svátek 03: svátek stánků a závěrečné shromáždění  
(Leviticus 23,33-36)

Sedmý měsíc, 15.den: svátek stánků (den 1).
Sedmý měsíc, 16.den: svátek stánků (den 2).
Sedmý měsíc, 17.den: svátek stánků (den 3).
Sedmý měsíc, 18.den: svátek stánků (den 4).
Sedmý měsíc, 19.den: svátek stánků (den 5).
Sedmý měsíc, 20.den: svátek stánků (den 6).
Sedmý měsíc, 21.den: svátek stánků (den 7).
Sedmý měsíc, 22.den: závěrečné shromáždění (den 8).

Svátek stánků oslavoval podzimní sklizeň, podobně jako svátek týdnů slavil jarní 
sklizeň.

Čeho jsou všechny tyto svátky předobrazem

„Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo 
sobotám. To všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus“ (Koloským 
2,16-17).

Ježíš přišel jako pomazaný Mesiáš téměř před dvěma tisíci let a s tím jsou spojeny 
hebrejské svátky zachovávané na jaře v době jarní sklizně. Když byl Ježíš ukřižován, 
tak zemřel jako beránek pesachu (jarní svátek 01). Byl vzkříšen jako prvotina první 
den po Sabatu (jarní svátek 02). Padesátý den od Ježíšova vzkříšení byl v den letnic, 
což byl svátek týdnů (jarní svátek 03), seslán na apoštoly Duch svatý. Toho dne 
uvěřilo tři tisíce lidí slovům apoštolů a přijalo záchranu (Skutky 2).
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Ježíš Kristus slíbil, že přijde znovu (Jan 14,1-3) a kniha Zjevení má hodně co říci k 
přípravě na jeho druhý příchod. Jarní hebrejské svátky byly předobrazem věcí 
spojených s prvním příchodem Ježíše Krista a podzimní svátky jsou předobrazem 
věcí spojených s jeho druhým příchodem. Naplnění každého z podzimních 
hebrejských svátků lze nalézt v knize Zjevení.

Prvním z podzimních svátků popsaných v Leviticu 23 je památka troubení. Ještě 
jednou, kniha Leviticus nám neříká nic moc o účelu tohoto svátku, ovšem Hebrejové 
jej chápou jako varování ohledně přicházejícího dne smíření, do kterého musí být 
urovnány všechny hříchy. Věřím, že památka troubení má své naplnění v sedmi 
polnicích knihy Zjevení. Studium naznačuje, že troubení na polnice se děje souběžně 
se zprávami třech andělů - „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu“ (Zj 14,7)111, „Padl, 
padl veliký Babylon“ (Zj 14,8 a Zj 18,2) a „Neuctívejte Babylon“112.

Druhým z podzimních svátků je den smíření. Toto byl jediný den v roce, kdy služba 
velekněze přímo zahrnovala použití archy smlouvy. Lidské oči nikdy jindy archu 
smlouvy nespatřily. Zjevení 11,19 je prvním – a pokud mi paměť slouží, i posledním – 
místem, kdy je konkrétně zmíněna v knize Zjevení archa smlouvy. Věřím, že se 
vztahuje na okamžik, do kterého musíme vyznat všechny hříchy a činit z nich pokání. 
Všimněme si, že archa smlouvy se v knize Zjevení ukáže bezprostředně poté, co 
zazní sedmá polnice.

Třetím z podzimních svátků je svátek stánků. Jednalo se o díkůvzdání za sklizeň ve 
druhé polovině roku, podobně jako svátek týdnů byl díkůvzdáním za jarní sklizeň. 
Rozdílné je to, že svátek stánků byl mnohem větší slavností (viz Leviticus 23). Zj 
14,14-16 popisuje závěrečnou žeň lidstva a Zj 7,9-15 je dalším oddílem zobrazujícím 
ty, kdo byli sklizeni ze země.

Cílem tohoto přehledu každoročních svátků nebylo jít do detailů, ale ukázat, jak tyto 
svátku jsou spojeny s Ježíšem Kristem. Věřím, že pochopení těchto svátků nám 
může dát dobrou představu o Ježíšově službě a vytvořit soudržný obraz knihy 
Zjevení.

Modlitby svatých a uvedení sedmi polnic (8,2-6)

8,1 A když otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny. – Ticho 
naznačuje vážnost tohoto okamžiku. Mohli bychom snad též říci, že v tomto tichu 
bylo možné slyšet modlitby svatých, což by spojovalo sedm pečetí se sedmi 
polnicemi. Ovšem je pravděpodobné, že se jedná o dramatickou pauzu. Další důvod 
ticha by mohl být ten, že nastal den Páně (Sof 1,7; Ab 2,20), či ticho, kdy zmlkli ti, co 
byli zabiti (Žalm 115,17). Po otevření sedmé pečeti může být svitek přečten, 
následuje jeho detailnější odhalení (podrobnější poznámky k 8,1 viz závěr oddílu o 
sedmi pečetích, str. 164).

8,2 A uviděl jsem sedm andělů, kteří
 
stáli před Bohem; a bylo jim dáno sedm polnic. 

– Slova „a uviděl jsem“ naznačují počátek nového obrazu tohoto vidění. Obrat „bylo 
jim dáno“ ukazuje, že sedm polnic přichází se svolením Boha a v jeho autoritě. Popis 
111Ctěte Boha jako Stvořitele a Soudce.
112Pravděpodobně se jedná o odkaz na Zj 14,9-12, který má svou paralelu ve Zj 18,4: „Vyjděte z ní, můj lide“. 
Viz komentář k uvedeným veršům.
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andělů, kteří stojí před Bohem, je podobný popisu archanděla Gabriela, když 
navštívil Marii: „Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem“ (Lk 1,19). Archandělé i 
polnice jsou též spojováni s druhým příchodem Krista v 1 Tes 4,16.

8,3 A přišel jiný anděl, který měl zlatou kadidelnici, a postavil se k oltáři; bylo mu 
dáno množství kadidla, aby je dal s modlitbami všech svatých na zlatý oltář, který je  
před trůnem. – Kadidelnice obsahovala zapálené kadidlo, které posvěcovalo 
modlitbu všech (všimněte si slova „všech“!!!) svatých (viz též 5,8: „zlaté misky plné 
kadidel, což jsou modlitby svatých“). To je první zmínka o zlatém oltáři – ještě bude 
znovu zmíněn v souvislosti se šestou polnicí (9,13), když od oltáře zazní hlas 
přikazující rozvázat čtyři anděly svázané u řeky Eufratu – a je to pravděpodobně 
tentýž oltář, pod nímž jsou duše zabitých v 6,9. V Ex 30,7 vidíme, že kadidlo hořelo 
na pozemském oltáři dnem i nocí. Zlatý oltář je před trůnem – v He 9,3 čteme, že 
pozemský oltář s kadidlem byl ve svatyni svatých vedle archy smlouvy, která bude 
důležitá později ve Zj 11,19 poté, co zazní sedmá polnice. Všimněte si zmínek o 
zlaté kadidelnici a zlatém oltáři – zlato je obrazem čistoty a velké hodnoty, nyní tedy 
hodnoty modliteb svatých.

8,4 A dým kadidla spolu s modlitbami svatých vystoupil z ruky anděla před Boha. – 
Stejně jako v Beránkově svitku ve Zj 5,8, kde zlaté misky s kadidlem představují 
modlitby svatých, i zde jsou modlitby svatých jedním z klíčů k naplnění Hospodinova 
plánu (Ž 141,2). „Dým vystoupil před Boha“ … naznačuje, že Bůh uslyšel modlitby 
svatých – srovnejte s tím, jak Bůh uslyšel nářek lidu Izraele v otroctví Egypta (Ex 
2,23; 3,9). To je jen jedna z analogií událostí knihy Exodus použitá v knize Zjevení, 
hodně polnic je podobných egyptským ranám. Kadidlo může představovat i přímluvy 
Krista (Ř 8,34) a Ducha svatého (Ř 8,26-27).

Jakou modlitbu se modlili všichni svatí? „Otče náš, který jsi v nebesích, buď 
posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. 
Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili 
těm, kdo se provinili proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od 
toho Zlého“ (Matouš 6,9-13). Protože se jedná o modlitbu všech svatých (verš 3), 
nejen těch pronásledovaných či zabitých při páté pečeti, je pravděpodobné, že se ji 
nemodlí pouze umučení. Pomsta a trest za umučené je spíše spojena s miskami 
hněvu než s polnicemi (viz 16,6). Polnice ukazují Hospodinovu moc a volají k pokání 
(9,20-21).

Krodel si zde všímá vztahu se sedmou polnicí v 11,15-17, kdy „Království světa se 
stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista,  bude kralovat na věky věků“. Sedm 
polnic zaznívá jako odpověď na modlitbu, aby přišlo jeho království a stala se jeho 
vůle na zemi.

Je zde i spojitost s modlitbami svatých u dvou svědků, kteří mají moc uvést na zem 
sucho (11,6), stejně jako to učinil silou své modlitby Elijáš (Jakub 5,16-18). Dva 
svědkové mají též moc proměnit vodu v krev a uvést na zemi jakýkoli druh pohromy, 
jak často chtějí, což též souvisí s egyptskými ranami (11,6). Zatímco světu se 
křesťané zdají bezmocní, skrze modlitbu můžeme uvést velikou moc. „Mnoho zmůže 
účinná modlitba spravedlivého“ (Jakub 5,16).

8,5a Tu vzal anděl kadidelnici, naplnil ji ohněm z oltáře a hodil dolů na zem; – Poté, 
co modlitby vystoupily před Boha, anděl bere tutéž kadidelnici, která obsahovala 
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kadidlo a plní ji ohněm z oltáře a hází na zem. Tatáž zlatá kadidelnice, která 
obsahovala kadidlo s modlitbami svatých, je použita k tomu, aby svrhla oheň na zem. 
Sedm polnic, které následují, je tedy Hospodinovou reakcí na modlitby svatých, 
stejně jako sedm misek Božího hněvu (15,7). Ty také jsou odpovědí na volání 
mučedníků, aby byla pomstěna jejich krev (viz třetí miska).

Při prvním exodu Bůh uslyšel nářek svého lidu a zachránil je z rukou jejich otrokářů 
(Ex 3,7-8) – aby to vykonal, musel na Egypt uvést rány. To nám možná připomíná 
slova Pána Ježíše v Lukáši 12,49: „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi“. V Ezechieli 
10,2-7 je kdosi vyzván, aby vzal od cheruba hořící uhlíky a rozsypal je nad městem. 
Oheň svržený na zem nachází své naplnění při první polnici, kdy je na zem svrženo 
krupobití a oheň smíšený s krví (8,7) – a oheň vlastně hraje roli u prvních šesti 
polnic:

první polnice: nastalo krupobití a oheň smíšený s krví
druhá polnice: něco jako veliká hora hořící ohněm bylo vrženo do moře
třetí polnice: veliká hvězda, hořící jako pochodeň
čtvrtá polnice: byla zasažena třetina slunce
pátá polnice: a z toho jícnu vystoupil dým jako z veliké pece
šestá polnice: třetina lidí byla zabita třemi ohnivými ranami: 

ohněm, dýmem a sírou

8,5b i nastaly hromy, hlasy, blesky a zemětřesení. – Jedná se  o projevy 
Hospodinovy přítomnosti, když například sestoupil na horu Sinaj (Ex 19,16) … to 
bylo doprovázeno hromy a blesky. Viz též trůn v nebi (4,5), sedmou polnici (11,19) a 
sedmou misku (16,18), kde je to důsledek modliteb svatých. Sedmou egyptskou 
ranou bylo krupobití společně s hromy a blesky (Ex 9,23-24). Cílem této egyptské 
rány bylo, aby Hospodinovo jméno bylo rozhlášeno po celé zemi a aby farao 
propustil Boží lid ke službě Bohu (Ex 9,13-18).

Projevy Hospodinovy přítomnosti (theofanie), hromy, blesky a zemětřesení přicházejí 
všechny od Božího trůnu:

i. Zjevení 4,5 … vidění trůnu v nebi: „Z trůnu vycházely blesky, hlasy a hromy“.
ii. Následně po otevření sedmé pečeti (8,5).
iii. Poté, co dva svědkové v oblaku vystoupí do nebe (11,13).
iv. Poté, co zazní sedmá polnice (11,19).
v. Sedmá miska hněvu (16,18).
vi. Viz též Iz 29,6.
vii. Hospodinova přítomnost na Sinaji (Ex 20,18).

8,6 A těch sedm andělů, kteří měli sedm polnic, se připravilo, aby zatroubili. – V Bibli 
se polnice vyskytují v následujících situacích:

i. Při ohlášení Hospodinova příchodu na horu Sinaj (Ex 19,16).
ii. Při ohlášení korunovace krále (Šalomouna), 1.kniha Královská 1,34.
iii. Při ohlášení vítězství v bitvě (1.kniha Samuelova 13,3).
iv. Když lid Izraele obléhal a vcházel do Jericha (Jozue 6,3-9).
v. Při ohlášení druhého příchodu Ježíše Krista (1 Tes 4,16; Sof 1,14-18; Mt 

24,31; 1 Kor 15,51-52).
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vi. Varování před druhým příchodem Krista = přede dnem Hospodinovým (Joel 
2,1).

vii. Svolání lidu a pokračování v cestě (Nu 10,2).
viii.Posvěcení chrámu (2. kniha Paralipomenon 5,12-13).
ix. K ohlášení dne smíření (Lv 25,9) a dnů svátků (Nu 10,10).
x. K ohlášení začátku bitvy (Nu 10,9).
xi. Při oznámení vstupu archy smlouvy do Jeruzaléma (1.kniha Paralipomenon 

15,24).
xii. Při oznámení pohromy v důsledku hříchu (Iz 58,1; Jer 4,4-6; 6,1.16-19; 

51,25-29; Ezech 33,1-8; Oz 7,16; 8,1; Am 3,6).
xiii.Hlas Ježíše Krista (Zjevení 1,10).

Ve Zjevení 1,10 Jan uslyšel hlas jako zvuk polnice, tedy sedm polnic má být 
pochopeno jako Boží varovný hlas k lidstvu. Troubení polnice má získat pozornost 
všech, kdo jsou ve slyšitelné vzdálenosti. Za sedmi polnicemi máme vidět 
Hospodinův varovný hlas sdělující, že Bůh je svatý a bude soudit lidi za jejich hřích. 
Je to volání k pokání (Zj 9,20), při kterém po zaznění šesté polnice lidstvo stále 
odmítá činit pokání z toho, že porušují první i druhou desku zákona113. Číslo sedm 
znamená úplnost tohoto varování. Existuje (viz výše, bod xii) celá řada veršů, které 
ukazují, že polnice zazněla při oznámení pohromy přicházející v důsledku hříchu. 
Prvních šest polnic je též Hospodinovým upozorněním na druhý příchod Krista, který 
nastává, když zazní sedmá polnice. Druhý příchod Krista bude doprovázen hlasem 
archanděla a Hospodinovou polnicí (1 Tes 4,16).

C.1. a) První polnice zazněla (8,7)

8,7 Zatroubil první anděl. Nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to svrženo 
na zem. Třetina země shořela, třetina stromů shořela, veškerá zelená tráva shořela. 
– V 7,2-3 jsme viděli čtyři anděly, kterým byla dána moc škodit zemi a moři, ale bylo 
jim zabráněno škodit zemi, mořím a stromům, dokud nebudou označeni Hospodinovi 
služebníci. Nyní první z nich zatroubil na svou polnici a krupobití a oheň smíšený s 
krví byl svržen na zem. Oddíl nechce říci, že anděl svrhl na zem oheň a krupobití, ale 
že má moc nad těmito pohromami a ohlašuje je. Lenski si všímá, že směs ohně a 
krup (ledu) není přirozená, ale jde za rámec přírody.

Ve Verši 5 jsme viděli, jak díky modlitbám svatých byl oheň z oltáře svržen na zem, 
nyní vidíme důsledky prvního ze sedmi následných zatroubení na polnici. Třetina 
země a stromů shořela díky ohni svrženému na zem. „Třetina“ značí částečnou 
destrukci. Nepřirozená povaha této pohromy je vidět v tom, že shořela veškerá 
zelená tráva, ale jen třetina země a stromů (Lenski).

Krev zde značí smrt, i když zde nevidíme známky lidské smrti, stejně jako u čtvrté 
polnice – ovšem v kontrastu s druhou a třetí polnicí, kdy je výslovně řečeno, že lidé 
umírají. Hailey navrhuje, že protože lidé prolili krev svatých, jak to vidíme u páté 
pečeti, tak Bůh sesílá tuto prolitou krev na jejich hlavy (viz Gn 9,6; Nu 35,33; Iz 
26,21; Joel 4,19; Ž 79,10). Všimněte si podobnosti se soudem Góga (Ezech 38,22), 

113V době Nové smlouvy bychom snad měli říci, že Boží Duch nás usvědčuje, když porušujeme Boží slovo v 
Nové smlouvě, které je zesílením devíti z deseti přikázání na dvou kamenných deskách – viz článek „Desatero v 
souvislostech“ na stránce rozhovor.cz.
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který zahrnoval mor, krveprolití, déšť a krupobití kamenů, oheň a síru svrženou na 
něj a na jeho vojsko.

Shořela veškerá zelená tráva, ale jen třetina země a stromů. Nejdříve je pohromou 
poničena země – je zasaženo životní prostředí. První čtyři polnice popisují „přírodní“ 
katastrofy, ale nejsou to věci přirozené, nýbrž skutky Boží, které upozorňují člověka 
na jeho krátký život. Krupobití vyjadřuje Hospodinovo varování a soud, který má 
člověku otevřít oči a přimět ho, aby poslechl Boha (a připomíná sedmou egyptskou 
ránu … Ex 9,18). Srovnejte první polnici s první miskou hněvu vylitou na zemi (16,2), 
ale ta dopadne na lidi, kteří uctívají šelmu, zatímco první polnice dopadá jen na 
životní prostředí (na zemi).

Izajáš 30,30 ukazuje, že Bůh mluví k lidem skrze oheň, bouřku i krupobití, Zjevení 11 
zase zobrazuje, že Bůh mluví ke světu skrze svou církev. Jedním z následků toho, 
že shořela třetina země, je hladomor, tedy třetí pečeť. 

C.1. b) Druhá polnice zazněla (8,8-9)

8,8a Zatroubil druhý anděl. Něco jako veliká hora hořící ohněm bylo vrženo do moře. 
– Znovu se jedná o ránu, ve které je zahrnut oheň, stejně jako u první polnice. Hora 
hořící ohněm by nám měla připomenout horu Sinaj (Ex 19,18; He 12,18). Hora Sinaj 
byla pokryta kouřem, protože Hospodin na ni sestoupil v ohni. Tedy hora první 
polnice byla Hospodinovým soudem na ty, kdo porušovali zákon – Jan měl možná 
též na mysli výbuch Vesuvu v roce 79 n.l. Může se zde jednat i o jemnou narážku na 
zničení Babylonu (Caird, Sweet) – v Jer 51,63 je zničení Babylonu přirovnáno ke 
kameni svrženému do řeky Eufrat. Ve Zj 18,17 uvidíme námořníky plakat nad 
zničením Babylonu a jejich ztrátou obchodu, v Jer 51,25 je Babylon přirovnán ke 
spálené hoře.

8,8b-9 Třetina moře se obrátila v krev 8:9 a zahynula třetina živých tvorů v moři a 
byla zničena třetina lodí. – po poničení země je zasaženo i moře. Krev naznačuje 
smrt – ale je ovlivněna jen třetina moře, protože se jedná o varování. Srovnejte s 
první egyptskou ranou, kdy voda v Nilu se proměnila v krev (Ex 7,17). Dva svědkové 
mají také moc proměnit vodu v krev (11,6). Srovnejte druhou polnici s druhou miskou 
hněvu (16,3), při které se celé moře promění v krev a zahyne veškeré živé tvorstvo. 
Srovnejte též s tím, jak Jan mluví o krvi v 16,6 a 17,6. Druhá polnice dopadá jak na 
živé tvory, tak na lodi vyrobené člověkem, což je popisem přírodních katastrof na 
moři. Může zde být souvislost s úzkostí, která přijde na lidstvo v posledních dnech 
(Lukáš 21,25 mluví o tom, že nastane „na zemi úzkost národů, bezradných před 
řevem a vlnobitím moře“).

C.1. c) Třetí polnice zazněla (8,10-11)

8,10 Zatroubil třetí anděl, a z nebe spadla veliká hvězda, hořící jako pochodeň, a 
padla na třetinu řek a na prameny vod. – Vidíme zde hvězdu hořící jako pochodeň, tj. 
podobně jako u první a druhé polnice, i u třetí polnice je zahrnut oheň. Po zemi a 
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mořích jsou zasaženy řeky – hvězdou, která padá z oblohy. Pohroma opět dopadá 
na životní prostředí člověka. Sweet přirovnává hvězdu ke králi Babylonu v Iz 14,12, 
který spadl z nebe. Ježíš řekl, že viděl Satana padat z nebe jako blesk (Lukáš 10,18). 
U páté polnice (9,1) spadne na zem hvězda, kterou lze už mnohem pravděpodobněji 
vidět jako obraz Satana – a dále ve 12,8 Satan ztrácí své místo v nebi a je svržen na 
zem a na moře (12,12). Pokud je následující interpretace správná, tak Satan se 
dostal na zem, aby podněcoval lidskou mysl proti Bohu a tak ničil lidi – srovnejte se 
řekou lží vycházející z úst draka (12,15) a s dalšími podvody Satana (13,14; 
20,8-10). Ale je možné, že se jedná o příliš duchovní výklad tohoto symbolu – Jan 
třeba popisuje přírodní katastrofu, jako jsou nemoci způsobené znečištěnou vodou, a 
ty mohou přivést lidi k pokání.

8,11 Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a mnoho lidí  
zemřelo z těch vod, protože zhořkly. – V případě první egyptské rány (Ex 7,17) 
nejprve pomřely všechny ryby, a pak se voda stala nepitnou. Jan vzal tyto dva 
dopady první egyptské rány a rozdělil je do druhé a třetí polnice (Caird). Při první 
egyptské ráně (Ex 7,17-19) byla zasažena veškerá pitná voda v rybnících, 
přehradách, ba dokonce voda v dřevěných kbelících či kamenných nádobách. 
Pelyněk má velmi hořké složky (Jeremjáš 9,15; Pláč 3,19) a naznačuje útrapy a 
soužení. Jan měl možná na mysli i vodu v Maře, která byla hořká, ale Hospodin ji 
proměnil na sladkou – tam Hospodin slíbil, že pokud bude Boží lid poslouchat jeho 
zákon (Ex 15,22), tak na ně nepřivede žádné z pohrom, které přivedl na Egypt. 
Hořká voda, po jejímž vypití mnozí zemřou, pravděpodobně znamená zkaženou 
vodu, což mohlo zahrnovat i vodu po povodních. Srovnejte třetí polnici se třetí 
miskou, kdy se řeky a prameny promění v krev (Zj 16,4 ... není tam zmínka o smrti, i 
když je vskrytu obsažena použitím slova „krev“). 

C.1. d) Čtvrtá polnice zazněla (8,12)

8,12 Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina 
hvězd, takže třetina z nich ztemněla a nebylo světlo po třetinu dne a stejně i noci. – 
Nejprve je zasažena ranami země a vegetace, pak moře, řeky, prameny vod, a 
nakonec i zbytek vesmíru … třetina slunce, měsíc a hvězd ztemněla. To je podobné 
pohromě tmy seslané na Egypt (Ex 10,21) a páté misce hněvu, která přinese 
naprostou temnotu (Zj 16,10). Neustálé paralely s egyptskými ranami jsou způsob, 
jak říct, že v posledních dnech Bůh znovu sešle trest na tyto nepřátelské mocnosti, 
které utiskují jeho lid. Jsou předehrou ke většímu a konečnému exodu, při kterém 
bude církev vzata ze světa a vstoupí do věčné Hospodinovy přítomnosti (Mounce). 
Srovnejte čtvrtou polnici se čtvrtou miskou hněvu, při které bude slunci dána moc 
sežehnout lidi ohněm (16,8). 

i. Temnota je též spojována se dnem Páně, kdy se Kristus vrátí na zem (Amos 
5,18; Joel 2,2; Mk 13,24; Iz 13,10).

ii. Temnota též souvisí s oblastí démonů (Kol 1,13) a připravuje nás na 
následující dvě pohromy démonického charakteru.

iii. Temnota též souvisí se zjevením Boha v soudu (srov. Iz 13,10; Ezech 32,78; 
Joel 2,10; 3,15; Mt 24,29) a obzvlášť s ukřižováním Krista, viz Mt 27,45 
(Johnson).
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C.1. e) Pátá polnice = první běda (8,13 - - 9,12)

8,13 Tu jsem uviděl a uslyšel jednoho orla, jak letí prostředkem nebe a volá mocným 
hlasem: „Běda, běda, běda těm, kteří bydlí na zemi, pro zbývající hlasy polnic tří  
andělů, kteří ještě mají troubit.“ – Orel (nebo sup) oznamuje příchod tří „běda“ na 
lidstvo, protože následující tři polnice mají ještě větší dopad než předchozí čtyři a 
postihují člověka přímo, nikoli jen jeho životní prostředí. Orel letí prostředkem nebe a 
volá mocným hlasem, aby ho všichni slyšeli. Vidíme zde rozdíl mezi prvními čtyřmi 
polnicemi, jejichž vliv dopadá na zemi, moře, řeky, slunce, měsíc, hvězdy, tj. na 
fyzický vesmír, kdežto následující tři polnice postihnou lidstvo přímo, proto tedy jsou 
označeny jako „tři běda“. První dvě běda jsou jasně démonického charakteru – 
kobylky mučí lidstvo, čtyři andělé zabíjí třetinu lidstva. Sedmá polnice (= třetí běda) 
oznámí, že přišel čas soudit mrtvé. Pokud je letícím ptákem sup, tak krouží nad 
umírajícím zvířetem, což je symbol zkázy (Lk 17,37). To je varováním ohledně věcí, 
které přijdou, protože ptáci letící prostředkem nebe se shromažďují k veliké Boží 
hostině (19,17-18.21). Ovšem předtím ještě anděl letící prostředkem nebe vyhlašuje 
věčné evangelium těm, kteří žijí na zemi (14,6). Také bychom si měli všimnout, že 
veliký hlas ve 12,12 hlásá běda zemi a moři, „neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou 
zuřivostí; ví, že má málo času“. Hvězda v 9,1, která padá k zemi, je jasně satanského 
původu.  

9,1 Zatroubil pátý anděl. A uviděl jsem hvězdu spadlou z nebe na zem a byl jí dán 
klíč od jícnu bezedné propasti. – Sweet si všímá narážky na satanskou parodii: „klíč 
od   propasti   je dán padlému; klíče od smrti a podsvětí byly dány vzkříšenému (1,18)“. 
Hvězdě se přiřazují různé interpretace, nejčastější je tato: podobně jako Zj 20,1, kde 
je andělu dán klíč od bezedné propasti … hvězda spadla z nebe na zem, což je v 
souladu s 12,9, kde Satan byl svržen na zem i se svými anděly; tj. Satan je tou 
hvězdou. V Izajáši 14,12 je k zemi svržena jitřenka, což se často vykládá jako odkaz 
na Satana, který byl svržen na zem. Ježíš viděl Satana padat z nebe na zem jako 
blesk (Lk 10,18). Pravděpodobně se jedná o anděla bezedné propasti (viz verš 11, 
kde je tento anděl nazván Hubitel =Abaddón). Hvězdy jsou někdy symbolickým 
odkazem na anděly (viz 1,20), andělovo jméno Hubitel též ukazuje na Satana. Ve 
12,4 drak smete třetinu hvězd z nebe a shodí je na zem, což je pravděpodobně 
zmínka o andělech, kteří následovali Satana. Z propasti též vyjde šelma (11,7; 17,8; 
18,8), ale je zde také spoután Satan (20,3). V Lk 8,31 prosí zlí duchové Ježíše, aby 
je neposílal do propasti, která je místem mučení a trýznění (Mt 8,29). V Římanům 
10,7 je patrné, že propast je místem, kde přebývají mrtví. Hvězdě „byl dán“ klíč od 
jícnu bezedné propasti … znovu vidíme ukazatel na Hospodinovu nejvyšší moc. 
Pokud pátá polnice bude vyložena jako démonický útok na lidstvo, pak se zdá 
přirozené uzavřít, že hvězdou je vládce těchto démonů, což je Satan. 

9,2 Otevřela jícen bezedné propasti a z toho jícnu vystoupil dým jako dým z veliké 
pece; dýmem z jícnu se zatmělo slunce i všechno ovzduší. – Je zde podobnost se 
šestou pečetí, kdy slunce zčernalo jako žíněný pytel (viz Joel 2,10). Tma může být 
symbolem světa démonů a zde určitě je, protože Satanovo království je královstvím 
temnoty (Kol 1,13). Pokud bezedná propast je místem mučení démonů (Mt 8,29; Lk 
8,31), pak bychom měli čekat, že při jejím otevření spolu s dýmem vyjde i vojsko 
démonů, tj. Jan zde zobrazuje démonské šiky jako dým z veliké pece. Srovnejte dým 
vystupující z bezedné propasti s dýmem vycházejícím ze Sodomy a Gomory, který 
měl výzor jako „dým z hrnčířské pece“ (Gen 19,28), a též s Hospodinovou 
přítomností na hoře Sinaj (Ex 19,18).
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9,3 Z toho dýmu vyšly na zem kobylky a byla jim dána moc, jakou mají pozemští štíři. 
– Toto místo přináší na mysl souvislosti s Joelovým viděním kobylek v Joeli 1 a 2. 
Nejedná se o obyčejné kobylky, ale o démonské mocnosti, které přinášejí trápení a 
temnotu do života lidí. Charakteristickým znakem kobylek je, že všechno sežerou, 
poničí vše, na co narazí (viz verš 11), a proto jejich král se jmenuje Hubitel = Ničitel 
(= Abaddon v hebrejštině). Kobylky jsou též obrazem Božího soudu, podobně jako v 
osmé egyptské ráně (Ex 10,4; viz též 2 Para 7,13; Am 4,9). Všimněme si, že jim byla 
dána (což ukazuje na Hospodinovo svolení a autoritu) moc, jakou mají pozemští štíři 
(viz Lk 10,19 ohledně štíra jako obrazu světa démonů … Ježíš zde dává učedníkům 
„pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou silou Nepřítele, a naprosto nic 
vám neublíží“).

9,4 A bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému 
stromu, jenom lidem, kteří na čele nemají Boží pečeť. – Bylo jim řečeno (stále jsou 
podřízeny autoritě Boha, jejich omezená moc znamená Hospodinovu nadřazenost), 
aby neškodily objektům své normální stravy. Srovnejte s Hospodinovým příkazem k 
andělům před troubením na polnice (Zj 7,3), aby neškodili  „moři, zemi ani stromům, 
dokud neoznačíme otroky našeho Boha na jejich čelech“. Též lze srovnat s první 
polnicí, po jejímž zaznění shořela třetina země, stromů a veškerá zelená tráva – nyní 
je kobylkám řečeno, aby neškodily zemi, stromům a zeleni, a namísto vegetace ať 
škodí lidem. Mohou škodit pouze bezbožným, nikoli svatým (srovnejte s Lk 10,19, 
kde učedníkům byla dána moc nad hady, štíry a veškerou mocí Nepřítele, a naprosto 
nic vám neublíží (hadi a štíři zde znamenají svět démonů). Kobylky nemohly uškodit 
svatým, kteří byli označení pečetí, dříve než polnice zazněly – tj. církev je stále na 
zemi, ale tato pohroma ji nepostihne, podobně jako nepostihly některé egyptské 
pohromy lid Izraele (Ex 8,22; 9,4.26; 10,23; 11,7). Zdá se, že jde o velký útok 
démonských sil na celé lidstvo v posledních dnech. Není zde zmínka o jedné třetině 
jako u prvních čtyř polnic, pravděpodobně tedy rána dopadne na celé lidstvo. Možná 
zde existuje spojitost s pátou pečetí, která ukazuje na smrt mučedníků114. Hailey si 
všímá, že rozdíl mezi těmi, kdo jsou a kdo nejsou označení pečetí, je dalším 
potvrzením, že číslo 144 tisíc představuje svaté na zemi všech dob, nikoli jednu 
konkrétní skupinu v posledních dnech115.

9,5 A bylo jim dáno, ne aby je zabíjely, nýbrž aby jim působily trýzeň po pět měsíců;  
jejich trýzeň byla jako trýzeň od štíra, když bodne člověka. – Kobylky nemohly 
zabíjet, ale pouze působit trýzeň po omezenou dobu, tj. je omezena jejich moc i 
trvání rány. Pět měsíců je věk, kterého se dožívají kobylky. Tedy polnice jsou 
varováním lidstva, nikoli konečným soudem – ten přinesou misky hněvu. Dopadem 
rány kobylek v Joeli 1,12 je odnětí radosti. Zlí démoni trápí lidstvo mučením (Sk 
5,16), trápením (Lk 6,18), v Lk 9,39 se démon snaží o smrt dítěte. Lukáš 10,19 
naznačuje démonskou povahu štírů. Je zde i souvislost s Jobem – Satan měl moc 
nade vším v jeho životě, ale musel ušetřit jeho život. Podobně i kobylky mučí lidi, 
kteří nemají na čele pečeť živého Boha, ale nezabijí je. Ve verši tři byla dána 
kobylkám moc bodat jako štír, a nyní vidíme, že trýzeň po bodnutí je přirovnána k 
trýzni od štíra. Bible učí, že v posledních dnech vypukne řada falešných nauk, 

114Spojitost je nejasná – v předchozí větě Ross zdůraznil, že svatí budou od páté polnice uchráněni. Je ovšem 
možné, že svatí budou zabiti bezbožnými lidmi, kteří jim budou závidět, že na ně kobylky neútočí.
115Opět nejasná spojitost, první čtení kapitoly 9 zní spíše ve prospěch budoucnostní interpretace – opačnou 
interpretaci potvrzují spíše oddíly 7,3 a 22,4 mluvící o tom, že označení na čele mají všichni svatí, nikoli jen 
jedna skupina v posledních dnech.
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démonských doktrín a objeví se duchové, kteří budou klamat lidi mířící k záhubě (1 
Tim 4,1-3; 2 Tes 2,9-12). Další doklady téhož vidíme i v knize Zjevení, která 
zobrazuje falešného Krista a zázraky šelmy ze země (13,11-15) a tři zlé duchy, kteří 
vyšli z úst draka, šelmy a falešného proroka (16,13-14).

9,6 V oněch dnech lidé budou hledat smrt, a nenaleznou ji, budou si přát umřít, ale  
smrt od nich uteče. – Bolest bude tak intenzivní, že lidé budou vyhledávat smrt. Tj. 
bodnutí štíra nebude smrtelné, na rozdíl od dnešních štírů. Výklad tohoto verše je 
nejasný – má eschatologický výzor, protože „v oněch dnech“ zřejmě souvisí s 
posledními dny před koncem. Ovšem toto eschatologické bodnutí štírem se musí 
týkat tohoto života, kdy je ještě možné zemřít, jinak by si lidé už nemohli přát zemřít. 
Srovnejte tuto situaci s přáním apoštola Pavla zemřít a být už s Pánem (Fp 1,23; 
Morris). Též Job si přál zemřít (Job 3,21). 

9,7 Vzhledem se ty kobylky podobaly koním
 
připraveným k boji; na svých hlavách 

měly něco jako věnce podobné zlatu, jejich tváře byly jako tváře lidí, – V tomto verši 
začíná popis kobylek. Podobaly se koním připraveným k boji … viz Joel 2,4; na hlavě 
mají něco „jako“ věnce, i když ne přímo věnce (stephanos = koruna, věnec vítězství, 
nikoli diadéma = královská koruna). Věnce vítězství též nese čtyřiadvacet starších 
(4,4), jezdec na bílém koni (6,2), žena (12,1) i Ježíš (14,14). Sboru ve Smyrně je 
slíbena královská koruna (diadéma), když budou věrní (2,10) a sboru ve Filadelfii je 
řečeno „drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze“ (3,11). Jejich tváře byly 
jako tváře lidí … protřelé, kruté a inteligentní (Mounce), což též naznačuje osobní 
povahu tohoto útoku.

9,8 vlasy měly jako vlasy žen a jejich zuby byly jako zuby lvů. – Dlouhé vlasy jsou 
možná symbolem vitálnosti, jako u Abšalóma či Samsona. Zuby lvů zdůrazňují jejich 
sílu (Joel 1,6).

9,9 Měly hrudní pancíře jako ze železa a zvuk jejich křídel jako zvuk mnoha vozů s 
koňmi běžícími do boje. – hrudní pancíře jako ze železa … je zdůrazněna jejich 
neproniknutelnost, pevnost. Zvuk jejich křídel ještě zvyšuje hrůzu – vozy s koňmi 
běžícími do boje zní jako Joelův popis armády kobylek (Joel 2,5).

9,10 Mají ocasy jako štíři a v nich žihadla, a v jejich ocasech je jejich moc škodit  
lidem po pět měsíců. – To ještě rozšiřuje popis štírů z veršů 3 a 5. 
Nejpravděpodobnější interpretace: mluví se zde o démonickém útisku, kterému je 
vystavena lidská mysl. Jejich moc má omezené trvání, jen pět měsíců – jedná se o 
varování pro lidstvo. Bůh používá i Satanovy plány pro své vlastní záměry.

9,11 Nad sebou mají krále, anděla bezedné propasti, který se hebrejsky jmenuje 
Abaddon a řecky Apollyón. – Abaddon = Ničitel = Hubitel = Šeol či Hádés, podsvětí = 
země smrti, temnoty a ticha. Kobylky zničí každou živou věc, která jim přijde do 
cesty, stejně jako Ničitel. Anděl z bezedné propasti z verše 1 je zde označen za 
Ničitele … tento popis nejlépe sedí na Satana, který zabíjí a ničí (Jan 10,10), on je 
králem těchto démonských hord. Zřejmě se jedná o démonský útok v posledních 
dnech lidstva, který nebude mít obdoby – možná je zde i souvislost s Antikristem, 
jehož zázračná moc je démonského původu (Zjevení 16,14).

9,12 První ‚běda‘ pominulo; hle, ještě dvoje ‚běda‘ přichází potom. – Zde končí první 
„běda“ a schyluje se ke druhému a třetímu „běda“. Po páté polnici bude následovat 
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šestá polnice, možná je tímto verše naznačen i časový odstup mezi pátou polnicí (= 
prvním „běda“) a šestou polnicí (= druhým „běda“). Podobně v 11,14, kde je uvedena 
sedá polnice slovy „druhé běda pominulo; hle, třetí běda rychle přichází“. 
 

C.1. f) Šestá polnice = druhé běda (9,13-21)

9,13 Zatroubil šestý anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který 
je před Bohem. – Zlatý oltář je spojen s modlitbami svatých (Zj 8,3), šestá polnice je 
reakcí na modlitby svatých. Roh oltáře … viz Lev 8,15 (když Mojžíš zabil býka, 
prstem nabral z jeho krve a dotkl se jeho rohů, aby oltář očistil).

9,14 Ten řekl šestému andělu, který měl polnici: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou 
svázáni při veliké řece Eufratu.“ – Čtyři andělé, kteří jsou svázáni … jsou svázáni, 
tedy zřejmě jsou to zlí andělé116. Jsou rozvázáni na Hospodinův příkaz, jehož 
záměrem je přimět lidi k pokání (viz verše 20-21). Čtyři andělé pokrývají všechny 
světové strany, jsou tedy rozvázáni, aby škodili celé zemi. Srovnejte tyto anděly se 
čtyřmi anděli stojícími na čtyřech úhlech země (7,1). Řeka Eufrat vyznačuje hranice 
mezi zemí Izrael a jejími nepřáteli (Gn 15,18; Dt 1,7; Joz 1,4) – Babylon, jenž leží na 
řece Eufrat, je položen severně od Izraele a je to také ze severu, odkud přitáhli 
nepřátelé na Izrael (Jer 25,9; Ezech 26,7; 39,2). Srovnejte též se šestou miskou 
hněvu (16,12), při které byla velká řeka Eufrat a její vody vysušeny, aby byla 
připravena přístupová cesta pro krále od východu. Srovnejte také se čtyřmi jezdci 
apokalypsy (Zj 6). 

9,15 Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení k hodině, dni, měsíci a roku, aby 
zabili třetinu lidí. – Přesné načasování jejich rozvázání ukazuje, že podléhají 
Hospodinově moci. Jejich záměrem je pobít třetinu lidstva, ani méně ani více, což je 
ohraničený počet, protože se jedná o varování. Z přesného načasování jejich 
vypuštění se zdá, že se jedná o jedinou událost v budoucí historii, pravděpodobně v 
posledních dnech117. Ve světle diskuse v následujícím verši tato událost odpovídá 
druhému příchodu Krista (srovnejte s Mt 24,36; Sk 1,7; Gn 7,11), nebo přinejmenším 
poslední bitvě, která je s příchodem Krista spojena. Srovnejte šestou pečeť, šestou 
polnici a šestou misku hněvu – zdá se, že se všechny vztahují buď na poslední bitvu, 
nebo na druhý Kristův příchod.

9,16 Vojska jejich jízdy měla dvě stě miliónů mužů -- uslyšel jsem jejich počet. – 
Vojsko je posazeno na koních, tj. připraveno na válku. Dvě stě miliónů je velké číslo, 
které nebyl Jan schopný spočítat, nýbrž toto číslo uslyšel. Srovnejte s popisem 
Božích vozů v Ž 68,18, koní jako sršatých kobylek v Jer 51,27 a koní, které přiletí 
jako orel nedočkavý se nažrat (Ab 1,8). V Joelovi napadne armáda lidstvo v den 
Hospodinův (Joel 2,11), což je šestá polnice – sedmá polnice zobrazuje předání 
světa Kristu, jeho věčnou vládu a soud, což odpovídá poslední velké bitvě (Joel 
4,1-2.9-16). Poslední velkou bitvu lze též najít ve Zj 16,14; 17,14; 19,17; 20,7. 
Všimněme si, že šestá pečeť též odpovídá druhému příchodu Krista (6,12). Šestá 
miska hněvu mluví o velké bitvě v den Boha Všemohoucího (16,14) a druhý příchod 
Krista je zmíněn v následujícím verši (16,15). To je další příklad paralelismu v knize 
Zjevení.
116Či andělé působící zlo.
117Eschatos = poslední; odtud tyto události nazýváme eschatologickými (= události posledních dnů, události 
konce dnů).
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9,17 A takto jsem ve vidění spatřil koně a ty, kteří na nich seděli: hrudní pancíře měli  
ohnivé, hyacintové a sírově žluté; hlavy koní jako hlavy lvů, z jejich tlam vychází  
oheň, dým a síra. – Toto je jediné místo, kde Jan naznačuje, že to, co spatřil, je 
součástí vidění. Hrudní pancíře jezdců byly stejné barvy jako oheň, dým a síra, která 
vychází z tlam jejich koňů (viz i verš 18), a tedy je zde společný záměr pro koně i 
jezdce. Srovnejte hlavy lvů zde se zuby lvů u kobylek (9,8), což je obrazem síly. 
Michaels si všímá, že první čtyři polnice přinesly na zemi oheň a pátá polnice dým z 
bezedné propasti; šestá polnice přidává k této kombinaci ještě síru. Tento základní 
obraz ohně, dýmu a síry (viz i verš 18) sestává s klíčových složek pozdějšího Janova 
vidění věčného soudu (srovnejte se 14,10-11; 18,9.18; 19,3.20; 20,10; 21,8).

9,18 Těmito třemi ranami byla zabita třetina lidí: ohněm, dýmem a sírou, která 
vycházela z jejich tlam. – Zdá se, že tyto obrazy vypovídají o válce. Obrazy podobné 
kobylkám odpovídají Joelovi 2,4-5: „Jeho vzhled118 je jako vzhled koní, běží jako 
jezdečtí koně. Když poskakují po vrcholcích hor, je to jako zvuk válečných vozů, jako 
zvuk plamene ohně, který požírá strniště, jako mocný lid připravený k boji“. Je zabita 
třetina lidstva, což je ohraničené číslo. Oheň a síra připomínají Sodomu a Gomoru 
(Gn 19,24; Lk 17,29), na které přišel Hospodinův soud nad bezbožností jako 
předzvěst pekla (Juda 1,7; Zj 14,10-11).

9,19 Neboť moc koní je v jejich tlamách a v jejich ocasech; jejich ocasy jsou podobné 
hadům: mají hlavy a těmi škodí. – Had … naznačuje démonský původ těchto jezdců 
(viz Lukáš 10,19). Slovo „had“ (ophis) je užité také k popisu Satana ve 12,9 (viz též 
12,14.15; 20,2; srovnejte s Jan 3,14; 2 Kor 11,3). Tři rány ohně, dýmu a síry vyšly z 
tlam jejich koňů (verše 17 a 18). Jejich ocasy též způsobují zranění. 

9,20 Ale ostatní lidé, kteří nebyli těmito ranami zabiti, se neodvrátili od skutků svých 
rukou: nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i  
dřeva, které nemohou ani vidět ani slyšet ani chodit; – Lidstvo je obviněno z toho, že 
se klaní démonům, a při páté (a možná též i šesté) polnici je naopak trýzněno 
démony, tj. varování odpovídá danému hříchu. Později uvidíme, jak lidstvo uctívá 
draka a šelmu (13,4) a její obraz (13,15), což je modlářství. Pohromy polnic jsou 
seslány na ty, kdo nečiní pokání, nikoli na Boží lid – a ti, co nebyli těmito ranami 
zabiti, stále pokání nečiní. Lidstvo při pohromách zatvrdí svoje srdce, stejně jako 
farao, vládce Egypta, zatvrdil svoje srdce. Někteří lidé jsou v těchto pohromách 
zabiti, ale pro zbytek lidstva jsou polnice varováním.

Přemýšlejme o reakci Ježíše na pronásledování Hebrejů od Piláta nebo na smrt lidí 
při zřícení věže v Siloe (Lukáš 13,1-5): „Myslíte si, že tito Galilejci byli větší hříšníci 
než všichni ostatní Galilejci, když toto vytrpěli? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit 
pokání, všichni podobně zahynete“.

Navzdory varovným pohromám seslaným od Boha, ať už přírodním pohromám nebo 
pohromám jiného druhu, lidé odmítají uctít Boha a vzdát mu chválu jako Stvořiteli 
(Amos 4,10). Člověk se provinil modlářstvím, když uctíval stvořené věci namísto 
Stvořitele (Ř 1,23). Porušuje první desku desatera119 (Ex 20,3-11; Dt 5,7; 2 Kr 

118Poznámka ČSP k tomuto verši: Vztahuje se k „národu“, k němuž je pravděpodobně přirovnána invaze armády 
kobylek.
119Čili přikázání 1 až 4 desatera, která ukotvovala vztah lidí k Bohu. Podrobněji například viz 
http://www.rozhovor.cz/exodus/ex20.php.
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17,35-39), místo aby vzdal chválu Stvořiteli (Zj 14,7). Hloupost modlářství je 
zdůrazněna tím, že modly nemohou vidět ani slyšet ani chodit, v kontrastu vůči Bohu, 
živému Stvořiteli (Dt 5,23; Ž 115,4-5; Jer 10,5). 

Navzdory těmto pohromám se lidé klaní stvořeným věcem raději než Stvořiteli a 
pouze Stvořiteli. Přemýšlejme o tom, jak živé bytosti a starší chválí Boha Stvořitele 
(Zj 4,8-11) a Beránka (5,8 a následující verše), ale všichni obyvatelé země uctívají 
šelmu (13,8 … srovnejte uctívání démonů a model zde s uctíváním šelmy a jejího 
obrazu v 13,8.15). Přemýšlejme také o poselství anděla letícího prostředkem nebe a 
hlásajícího věčné evangelium (14,6-7), aby se lidé báli Boha, vzdali mu slávu a ctili 
ho jako Stvořitele. Přemýšlejme o hrozném varování určeném těm, kdo uctívají 
šelmu a její obraz ve 14,9-11.

Jan je dvakrát napomenut, když chtěl uctívat anděla (19,10; 22,8) – a je mu řečeno, 
aby uctíval Boha. Ve zprávě sborům v Pergamu a Thyatirách je odsouzeno to, že 
jedí jídlo obětované modlám (2,14.20). Všimněme si, že ve 21,8 je údělem modlářů 
jezero, které hoří ohněm a sírou – měli bychom tedy pohlížet na polnice jako na 
nástroje Hospodinova milosrdenství spíše než hněvu i přesto, že lidé pokání nečiní. 
Též si všimněme reakce lidí v Efesu, kteří byli zapojeni do čarodějnictví – veřejně 
spálili své čarodějnické knihy. Je lépe spálit své okultní knihy, než být spálen v 
ohnivém jezeru. Hospodinovým výnosem (Dt 7,5; 12,3) je zbořit modlářské oltáře, 
strhnout modlářské posvátné sloupy a tesané modly spálit ohněm – a Jošiáš ve 2 Kr 
23 reaguje přesně tak, jak byl tímto výnosem vyzván jednat.

9,21 neodvrátili se od svých vražd ani od svých čárů, od svého smilstva ani od svých 
krádeží. – Zde je první obvinění vznesené vůči lidstvu … nečinili pokání (viz též Zj 
11,18; 14,7.9-11; 16,5-6.8-11). Poté, co odmítli Boha jako stvořitele, nyní lidstvo 
nevyhnutelně porušuje i druhou desku zákona (Dt 5,17; Ř 1,24.28). Trest je 
naznačen ve Zj 21,8: jejich díl (vrahů, smilníků, čarodějů a zlodějů) bude v jezeře, 
které hoří ohněm a sírou.

Sedmá polnice (Zj 11,14-19) zazní až po svědectví dvou svědků. Nyní v 10,1 - - 
11,13 následuje vsuvka dvou vidění (vidění malého svitku a vidění dvou svědků), 
podobně jako vsuvka dvou vidění (Zj 7 … vidění 144 tisíc a vidění velkého zástupu) 
byla literárně umístěna mezi šestou (Zj 6)  a sedmou (Zj 8,1) pečetí.
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C.2. Mezihra: Malý svitek a dva svědkové (10,1 - - 11,14)

(Zj 10,1 - - 11,14)  Tu jsem uviděl sestupovat z nebe jiného silného anděla 
oděného do oblaku a nad jeho hlavou byla duha; jeho tvář byla jako slunce a 
jeho nohy jako ohnivé sloupy 10:2 a v ruce měl rozvinutý malý svitek. Pravou 
nohou se postavil na moře, levou na zem  10:3 a vykřikl mohutným hlasem, 
jako když řve lev. 

A když vykřikl, promluvilo svými hlasy sedm hromů. 10:4 Jakmile promluvilo 
těch sedm hromů, chtěl jsem psát, ale uslyšel jsem hlas z nebe, který říkal:  
„Zapečeť, co promluvilo těch sedm hromů, a nepiš to.“

10:5 A anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, zdvihl svou pravou 
ruku k nebi 10:6 a přísahal při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebe 
i to, co je v něm, zemi i to, co je v ní, a moře i to, co je v něm, že čas

 
již více 

nebude, 10:7 nýbrž ve dnech hlasu sedmého anděla, až bude troubit, bude 
dokonáno tajemství Boží, jak to ohlásil svým otrokům prorokům.

10:8 Hlas, který jsem uslyšel z nebe, se mnou opět mluvil a říkal: „Jdi, vezmi  
ten rozvinutý svitek, který je v ruce anděla stojícího na moři a na zemi.“

10:9 I odešel jsem k tomu andělovi a řekl jsem mu, aby mi dal ten malý svitek.  
Řekl mi: „Vezmi jej a sněz; naplní tvé břicho hořkostí, ale v tvých ústech bude 
sladký jako med.“ 

10:10 Vzal jsem ten malý svitek z ruky anděla a snědl jsem jej; v mých ústech 
byl sladký jako med, ale když jsem ho snědl, naplnil mé břicho hořkostí. 10:11 
A řekli mi: „Musíš znovu přinést proroctví mnohým lidem, národům, jazykům i  
králům.“ 

11:1 Byla mi dána třtina podobná holi se slovy: „Vstaň a změř Boží svatyni i  
oltář a ty, kteří se v ní klanějí.

 
11:2 Ale vnější nádvoří svatyně vynech a neměř 

je, protože bylo dáno pohanům, kteří budou šlapat po svatém městě  
dvaačtyřicet měsíců.

11:3 A dám pravomoc svým dvěma svědkům, a budou prorokovat tisíc dvě stě 
šedesát dní,

 
oblečeni v žíněný šat.“ 11:4 To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny,  

které stojí před Pánem země. 11:5 Bude-li jim chtít někdo ublížit, z jejich úst  
vyjde oheň a sežehne jejich nepřátele; kdo by jim chtěl ublížit, musí být takto 
usmrcen. 11:6 Tito svědkové mají pravomoc zavřít nebe, aby ve dnech jejich 
prorocké služby nepršelo, a mají pravomoc nad vodami, aby je obraceli v  
krev, a aby zasáhli zemi jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít.

11:7 A když dokončí své svědectví, bude s nimi bojovat šelma, která 
vystupuje z bezedné propasti, přemůže je a zabije. 11:8 A jejich mrtvá těla 
budou ležet na náměstí toho velikého města, které se duchovně nazývá 
Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán. 11:9 Mnozí z lidí, kmenů, 
jazyků a národů budou hledět na jejich mrtvá těla po tři a půl dne a nedovolí je  
uložit do hrobu. 11:10 Obyvatelé země se nad nimi budou radovat, budou 
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jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci trýznili obyvatele 
země.

11:11 Ale po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života z Boha, postavili  
se na nohy a na ty, kteří na ně hleděli, padl veliký strach. 11:12 Tu uslyšeli  
mocný hlas z nebe, který jim řekl: „Vystupte sem!“ A vystoupili v oblaku do 
nebe a jejich nepřátelé je pozorovali.

11:13 V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a 
v zemětřesení bylo zabito sedm tisíc lidí. Ostatní se vyděsili a vzdali slávu 
nebeskému Bohu.  

11:14 Druhé ‚běda‘ pominulo; hle, třetí ‚běda‘ rychle přichází. 

C.2. a) Malý svitek (10,1-11)

Mezi šestou a sedmou polnicí je nyní vložena mezihra, podobně jako byla určitá 
mezihra mezi šestou a sedmou pečetí – tuto mezihru bychom ovšem neměli chápat 
chronologicky, protože dva svědkové (Zj 11), kteří budou vykreslení po silném 
andělovi (Zj 10), zvěstují své svědectví v průběhu celého věku evangelia (Zj 11,3). A 
sedmá polnice pak oznámí konec historie.

Nyní tedy následuje vidění silného anděla, který nese malý svitek (Zj 10), a pak 
vidění dvou svědků (Zj 11). Vidění silného anděla má svou starosmluvní paralelu v 
knize Ezechiel 1 až 3, která popisuje povolání Ezechiele za proroka pro lid Izraele. 
Byl mu dán malý svitek, který měl sníst – a ten byl sladký jako med, což je Boží 
slovo. Caird srovnává velký svitek otvíraný Beránkem (kap. 6 až 8) s tímto malým 
svitkem: velký svitek obsahuje Hospodinův plán záchrany, který byl uveden do 
účinnosti Kristem – malý svitek obsahuje tentýž plán záchrany, který byl uveden do 
účinnosti skrze mučednické svědectví církve. Já ovšem chápu pod malým svitkem 
zbytek proroctví knihy Zjevení, které anděl předal Janovi. Osborne upozorňuje, že 
toto je jediné vidění v knize Zjevení, ve kterém je Jan hlavní postavou. Kapitola 11 
bude navazovat viděním dvou svědků, kteří představují svědectví církve. 

10,1 Tu jsem uviděl sestupovat z nebe jiného silného anděla oděného do oblaku a  
nad jeho hlavou byla duha; jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy 
– Všimněte si změny v autorově úhlu pohledu: tu jsem uviděl sestupovat z nebe 
silného anděla … Jan je nyní opět na zemi; toto je jiný silný anděl než v 5,2 (silný 
anděl hlásal mocným hlasem: Kdo je hoden otevřít ten svitek a rozlomit jeho 
pečetě?) Jeho popis je podobný popisu Krista: Jeho nohy podobné bronzu … 
podobně jako v 1,15; jeho tvář byla jako slunce … podobně jako v 1,16; oděného do 
oblaku … v 1,7 a 14,14 přichází Kristus s oblaky; a nad jeho hlavou byla duha … 
anděl musí být velmi blízko Bohu (4,3). Swete říká, že duha je výsledkem záře 
plynoucí z andělovy tváře. Ve verši 3 vykřikne mohutným hlasem, jako když řve lev, 
což je další narážka na Krista = Lva z Judy.  Podobá se andělu Hospodinovu, který 
vedl lid Izraele v oblaku za dne a jako ohnivý sloup v noci (Ex 13,21; Nu 12,5) – ale 
zde přivádí Jana do nové části vidění.

Andělův výzor je podobný též andělu z Ezechiele (Ezech 1,26, ale celá kapitola 10 
má paralelu v kapitolách 1 až 3 Ezechiele, kde Ezechiel dostává na začátku své 
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služby malý svitek, aby jej snědl). Silný anděl má výzor Krista, protože je to Kristův 
anděl poslaný proto, aby Janovi předal zbytek knihy Zjevení (viz 1,1 a 22,16: „Já, 
Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil“ … kurzíva 
je do textu doplněna). Anděl se podobá Kristu, protože přichází z Kristovy přítomnosti 
(Mounce). Osborne si všímá, že označení „jiný silný anděl“ znamená, že se nejedná 
přímo o Krista. Beale argumentuje ve prospěch toho, že silný anděl je Kristus (jeho 
argument je založen z velké části na knize Daniel), ale zdá se, že ignoruje hlas knihy 
Zjevení samotné, která říká, že byla předána Janovi andělem (1,1; 22,16). Závěr: 
jedná se o silného anděla, který předává Janovi zbylé prorocké obrazy knihy Zjevení.

10,2 a v ruce měl rozvinutý malý svitek. Pravou nohou se postavil na moře, levou na 
zem – Je zde důraz na andělovu moc v kontrastu s malým svitkem obsahujícím Boží 
slovo, které má Jan prorokovat (viz verše 10-11). A v ruce měl rozvinutý malý svitek 
… svitek je rozvinutý, na rozdíl od zapečetěného svitku v 5,1, takže každý si jej může 
přečíst – nejedná se o tentýž svitek, protože nyní je zde malý svitek. Pravou nohou 
se postavil na moře, levou na zem … andělova moc a autorita zahrnuje zem i moře, 
tj. celý svět, protože jak moře, tak i zem jsou součástí Hospodinova stvoření (viz verš 
6). To je v kontrastu vůči drakovi, který byl svržen na zemi a moře (12,12), postavil 
se na písku u moře (12,18), zatímco z moře (13,1) i ze země (13,11) vystoupily 
šelmy. Proroctví, které anděl předal Janovi, se týká těchto tří bytostí. Lenski považuje 
malý svitek za evangelium, které má být hlásáno celému světu (10,11; 11,10; 14,6). 
Všimněme se, že Jan užívá zemi i moře k popisu celého světa, když se zabývá 
obchodníky a námořníky, kteří truchlí nad Babylonem v kapitole 18. Svitek obsahuje 
poselství pro všechny na zemi i na moři – pro celý svět.

10,3 a vykřikl mohutným hlasem, jako když řve lev. A když vykřikl, promluvilo svými  
hlasy sedm hromů. – Sedm hromů … jedná se pravděpodobně o hlas Krista nebo 
Hospodina, protože Hospodinův hlas je často přirovnáván ke hromu – například když 
Bůh mluvil k Ježíši před jeho ukřižováním (Jan 12,29), i když hlas první živé bytosti 
též zněl jako hlas hromu (6,1). Jako když řve lev … další odkaz na Krista, který je lev 
z kmene Juda. Ve Zj 1,1 a 22,16 Ježíš posílá svého anděla k Janovi – anděl přichází 
z Kristovy blízkosti, odtud tedy jeho podobnost Kristu.

10,4 Jakmile promluvilo těch sedm hromů, chtěl jsem psát, ale uslyšel jsem hlas z 
nebe, který říkal: „Zapečeť, co promluvilo těch sedm hromů, a nepiš to.“ – Jan se 
chystal napsat, co slyšel, jak mu bylo řečeno (1,19), ale toto mu nebylo dovoleno 
napsat. Sedm hromů je zapečetěno – není nám dovoleno znát veškerá Boží 
tajemství; působí zde další síly kromě těch, které jsou v knize Zjevení popsány 
(xxxx). To je v kontrastu se zbytkem knihy Zjevení, která je odhalením Božího plánu 
pro církev a její nepřátele, není zapečetěna. „Ještě mi řekl: Nezapečeť slova tohoto 
proroctví, neboť čas je blízko“ (22,10). Existují některé věci, které není člověku 
dovoleno znát (Dt 29,29; 2 Kor 12,4; srovnejte s Dan 8,26; 12,4). Kniha Zjevení dává 
lidem dost informací k porozumění naší současné situace, ale existují i další věci, o 
kterých ví jen Bůh (tyto tajné věci náleží Bohu).

10,5 A anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, zdvihl svou pravou ruku k 
nebi – Zdvihnout ruku a přísahat bylo běžnou praxí (Dan 12,6; Gn 14,22; Dt 32,40). 
Na moři i na zemi … viz poznámky k verši 2.

10,6 a přísahal při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm,  
zemi i to, co je v ní, a moře i to, co je v něm, že čas

 
již více nebude, – Přísahal na 
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věčného Stvořitele (Zj 4,11; Dan 12,7), že neodkladně (Ab 2,3; He 10,37) zazní 
sedmá polnice a završí Hospodinův plán. Při popisu stvořeného světa anděl používá 
tři páry podobné popisu v knize Genesis, kde v prvních třech dnech Hospodin stvořil 
nebe, zemi a moře, a v dalších třech dnech věci a bytosti, kterými stvořené prostory 
naplnil:

Den 1: Bůh tvoří nebe a zemi120, světlo a tmu (Gn 1,1-5);
Den 2: Bůh stvořil oblohu, aby oddělovala vody pod oblohou od vod nad 

oblohou (Gn 1,6-8);
Den 3: Bůh tvoří zemi a moře, rostliny, stromy (Gn 1,9-13).
Den 4: Bůh tvoří slunce, měsíc a hvězdy (Gn 1,14-19), a tak naplňuje nebe;
Den 5: Bůh tvoří ryby, mořské bytosti a ptáky (Gn 1,20-23), a tak naplňuje

moře a oblohu;
Den 6: Bůh tvoří živé bytosti a člověka (Gn 1,24-31), a tak naplňuje zemi.

(srovnejte též z Ex 20,11; Ž 146,6; Srovnejte také s hlásáním prvního anděla: 
„pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod“ (14,7). První čtyři 
polnice a misky hněvu odstartují pohromy, které dopadají na zemi, moře a nebesa 
(8,7 a následující verše; 16,2 a následující verše))

10,7 nýbrž ve dnech hlasu sedmého anděla, až bude troubit, bude dokonáno 
tajemství Boží, jak to ohlásil svým otrokům prorokům. – Je důležité, že poslední, 
sedmá polnice (Zj 11,14-19) časově souvisí s tím, že bude dokonáno tajemství Boží. 
Když totiž zazní poslední polnice, Kristus přijde podruhé (Mt 24,31; 1 Kor 15,52; 1 
Tes 4,16). Bůh odhalil Pavlovi tajemství Boží – Krista (Kol 2,2). Hospodinovým 
tajemstvím je Kristus (Kol 2,2) a toto tajemství bude dokonáno, když se Kristus vrátí 
a ustanoví svoje království a vládu, viz Zj 11,15-18. Okamžik, kdy sedmý anděl 
zatroubí na polnici, také souvisí se soudem. Pravděpodobně tím tajemstvím zde 
ovšem je konečné dokonání Božího plánu, viz 11,15-18 (Osborne). Bůh ohlásil svým 
otrokům prorokům své plány dříve, než je uskuteční (Amos 3,7). Všimněme si, že 
tajemství Boží bude dokonáno ve   dnech   hlasu sedmého anděla   – je tedy možné, že 
sedm misek hněvu se odehraje ve dnech předcházejících zatroubení na sedmou 
polnici.

10,8 Hlas, který jsem uslyšel z nebe, se mnou opět mluvil a říkal: „Jdi, vezmi ten 
rozvinutý svitek, který je v ruce anděla stojícího na moři a na zemi.“ – Stejný hlas z 
nebe zazněl ve verši 4: „Uslyšel jsem hlas z nebe, který říkal: Zapečeť, co promluvilo 
těch sedm hromů, a nepiš to.“ Otevřený, rozvinutý svitek má být nyní čten. Vezmi ten 
svitek … podobný verš jako Zj 5,7, kdy Beránek vzal svitek z Hospodinovy ruky. 
Ovšem jedná se o tentýž svitek? Asi ne, protože ve Zj 10,2 je tento svitek popsán 
jako malý svitek (biblaridion).

10,9 I odešel jsem k tomu andělovi a řekl jsem mu, aby mi dal ten malý svitek. Řekl  
mi: „Vezmi jej a sněz; naplní tvé břicho hořkostí, ale v tvých ústech bude sladký jako 
med.“ – Malý svitek je Boží slovo (Ezech 2,7; Jer 15,16; Ž 19,10). Vezmi jej a sněz … 
Jan má ještě dále prorokovat mnohým lidem, národům, jazykům i králům (viz verš 
11). 

120Např. viz Waltke: Genesis, Zondervan 2001, výklad Gn 1,1-2: „Bůh stvořil nebe a zemi“ je jen nadpisem 
oddílu – stvoření nebe a země je pak popsáno v celé kapitole Genesis 1.
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10,10 Vzal jsem ten malý svitek z ruky anděla a snědl jsem jej; v mých ústech byl  
sladký jako med, ale když jsem ho snědl, naplnil mé břicho hořkostí. – Snědl jsem jej 
… zde je přímá paralelu s knihou Ezechiel (3,3) – prorok Ezechiel byl vyzván, aby 
varoval bezbožné, ať se odvrátí od svého hříchu (Ezech 3,17). Byl sladký jako med, 
protože Boží slovo chutná sladce (Žalm 19,10). Naplnil mé břicho hořkostí … protože 
Boží slovo též mluví o soudu. Ti, co uvádí ve známost Boží slovo, budou také 
pronásledováni (Zj 11,7).

10,11 A řekli mi: „Musíš znovu přinést proroctví mnohým lidem, národům, jazykům i  
králům.“ – Je zde podobnost s povoláním Jeremjáše, při kterém Bůh říká: „Dal jsem 
tě za proroka národům“ (Jer 1,5) a „Dal jsem svoje slova do tvých úst. Pohleď, dnes 
tě ustanovuji nad národy a nad královstvími, abys vyvracel a ničil, hubil a bořil, abys 
budoval a sázel.“ (Jer 1,9-10). Poté, co snědl Boží slovo, musí Jan znovu přinést 
proroctví. V knize Zjevení jsme se zatím dostali do poloviny, a ještě musí být hodně 
řečeno o světě a jeho obyvatelích. Mnohým lidem, národům, jazykům a králům … 
tento čtverý popis zahrnuje veškeré lidstvo (viz Zj 17,15; Dan 3,4; 7,14). Národy jsou 
hlavním tématem zbytku knihy Zjevení – do konce knihy budou zmíněny ještě 
sedmnáctkrát (11,18 … po sedmé polnici čtyřiadvacet starců řekne „rozhněvaly se 
národy, ale přišel tvůj hněv“; ve 12,5 a 19,15 je zmínka o Kristu, který bude vládnout 
nad národy železným žezlem; ve 14,8; 16,19; 17,15; 18,3.23 jsou národy zmíněny ve 
spojitosti s Babylonem; ve 20,3.8 se mluví o tom že Satan svede národy; v 15,4; 
21,24.26; 22,2 národy uctívají a oslavují Boha); a též jsou ještě pětkrát v dalším textu 
zmíněni králové země (17,2.18; 18,3.9; 19,19).

Lenski má za to, že malý svitek je evangelium, a že tedy Jan má mluvit před121 

mnoha lidmi, národy, jazyky i králi, a nikoli proti nim (srovnejte s 5,9; 7,9; 11,9). Jan 
je zde představitelem a zástupcem všech starosmluvních i novosmluvních proroků a 
apoštolů – a následující oddíl ukazuje evangelium hlásané ve světě dvěma svědky. 
Zpráva má být sdělena celému světu, jak ukazuje anděl, jehož nohy stojí jak na moři, 
tak na zemi (10,2) to je Satanovo území jak naznačuje 12,12 (a srovnejte i se šelmou 
z moře a šelmou ze země ve Zj 13).

Tento verš nás připravuje na dva svědky popsané v následujícím oddílu – oni mají 
nést Boží slovo světu (viz 11,9). Stále se jedná o mezihru mezi šestou a sedmou 
polnicí – mají svědčit světu, aby doplnili a završili Hospodinova varování prvních 
šesti polnic, a pak přijde konec, až zazní sedmá polnice. Ale konec může přijít jen 
tehdy, až bude evangelium vyhlášeno celému světu, na svědectví všem národům (Mt 
24,14) – proto následující oddíl zobrazuje dva svědky.

C.2. b) Dva svědkové (11,1-14)

Tento oddíl je druhou částí mezihry mezi zazněním šesté a sedmé varovné 
Hospodinovy polnice - při troubení sedmé polnice se vrátí Kristus a pokání už 
nebude možné. Podobně jako mezihra mezi rozlomením šesté a sedmé pečeti 
uvedla vidění 144 tisíc označených Hospodinovou pečetí a vidění velkého zástupu, 
která obě představují církev, v nynější mezihře je obraz zaostřen na církev při jejím 
svědectví. Účelem je ukázat, že stejně jako pohromy a rány způsobené těmito 
polnicemi, které měly přivést lidi k pokání, ale neuspěly, i svědectví církve je také 

121V podobném duchu vyznívá i překlad ČSP.
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potřeba. Bůh mluví k člověku skrze pozemské pohromy a bolest, ale také skrze svou 
církev – až poté, co je dokončeno svědectví církve, může zaznít sedmá polnice a 
přijít konec.

Tento oddíl není nutné chápat jako chronologicky následující, ale spíše jako obraz 
svědectví církve světu v průběhu celého období mezi odchodem Ježíše Krista do 
nebe a jeho návratem. Církev je Hospodinovým chrámem a je změřena jako první, tj. 
duchovně ochráněna před mocí nepřítele. Svědectví církve světu je velkým úkolem, 
ke kterému dal pověření Ježíš Kristus (Mt 28,18; Mk 16,15; Lk 24,45; Jan 10,21; Sk 
1,8), a dokud ten není dokončen, Kristus nepřijde znovu (Mt 24,14). Dva svědkové se 
opírají o skutečnost, že Ježíš vysílal své učedníky ve dvojicích – dva svědkové jsou 
totiž třeba, aby potvrdili pravdivost své výpovědi. Církev je uschopněna Bohem a 
zmocněna Duchem, aby vyšla v síle Elijáše a Mojžíše. Když dokončí své svědectví, 
je nakrátko přemožena šelmou, ale potom se vrací opět k životu a je vytržena, aby 
byla s Pánem. Pak zazní sedmá polnice, která uvede Boží království.

10,11 A řekli mi: „Musíš znovu přinést proroctví mnohým lidem, národům, jazykům i  
králům.“ – Závěrečný verš předchozí kapitoly je vlastně úvodem tohoto oddílu. 
Všimněte si čtverého označení těchto lidí, které naznačuje, že pocházejí ze všech 
světových stran (viz 11,9).

Změření chrámu (11,1-2):

11,1 Byla mi dána třtina podobná holi se slovy: „Vstaň a změř Boží svatyni i oltář a 
ty, kteří se v ní klanějí. – Souvisejícím obrazem ze Staré smlouvy je Ezech 40,2-5; 
45,3-4 a Zach 2,1-10. Srovnejte též se změřením nového Jeruzaléma (21,15-17) – v 
následujícím verši je chrám označen jako svaté město.

Vstaň a změř Boží svatyni i oltář … Hospodinovou svatyní je církev a pod oltářem se 
nacházejí duše mučedníků (Zj 6,9). A ty, kteří se v ní klanějí … to mohou být jen ti, 
kteří uctívají Boha v duchu a v pravdě. Je zde skrytě vyjádřeno, že se jedná o ty, 
kteří uctívají Boha, protože má být změřena Hospodinova svatyně – tito lidi jsou v 
kontrastu s těmi, kdo uctívají šelmu. Důraz je položen na téma uctívání, které je v 
knize Zjevení klíčové.

Všimněte si, že se jedná zase o sčítání: „spočítej, kteří se v ní klanějí“ - první sčítání 
v knize Zjevení (7,4) se též týkalo vykoupených. Svatyně se pravděpodobně vztahuje 
na ty, co jsou zatím na zemi, a oltář na ty, kteří jsou už v nebi – jsou sečteni všichni 
vykoupení, kteří jsou Hospodinovými svědky. Toto měření by mělo odpovídat 
označení 144 tisíc Hospodinovou pečetí (viz 21,15-17), tj. jedná se o ochranu 
(měření v Bibli je symbolem příprav ke zničení nebo k záchraně, viz Num 35,5; Ž 
60,7; Iz 65,7 Horton), ale všimněme si, že toto označení je neuchrání před smrtí (Zj 
11,7). Slovo svatyně (řecky G3485 naos) je též použito k popisu církve v 1 Kor 3,16; 
6,19; 2 Kor 6,16; Ef 2,21.

Jan je vyzván, aby změřil svatyni – jen kněží mohli vejít do svatyně svatých, ale nyní 
jsou vpuštěni dovnitř všichni věřící, tj. jedná se o obraz nové svatyně, Božího lidu (1 
Kor 3,16). 

Byla mi dána třtina … Lenski má za to, že třtinou se má na mysli slovo evangelia, 
které určuje, kdo je uvnitř církve a kdo už mimo její hranice. Jedná se o dělící čáru 
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mezi těmi, kteří jsou uvnitř svatyně a náleží k ní, a těmi, kdo jsou mimo svatyni, a 
tedy jsou nečistí.  V kapitole 11 vidíme nejprve církev ve vztahu ke světu oddělenou, 
pak ovšem též sloužící Hospodinovým záměrům ve světě (Lenski). Vnitřní nádvoří je 
změřeno a sečteno, protože obsahuje církev, podobně jako nový Jeruzalém je 
změřen ve 21,15 … nový Jeruzalém je též obrazem církve.

Ve chrámu byla čtyři nádvoří: vnější nádvoří bylo přístupné pohanům, další bylo 
přístupné židovským ženám, další židovským mužům, a to poslední kněžím. 
Nakonec byla v centru svatyně svatých, do které mohl vstoupit jednou za rok jen 
velekněz. Bariéra mezi nádvořím kněží a svatyní svatých byla odstraněna při smrti 
Krista (Mt 27,51) a nyní jsou všichni křesťané kněžími a mohou vejít do svatyně 
svatých. Nezapomeňme, že chrám v Jeruzalémě byl v době, kdy Jan píše tato slova, 
už zničen122.

Jaký je význam oltáře ve výzvě „Vstaň a změř Boží svatyni i oltář a (spočítej)123 ty, 
kteří se v ní klanějí“? Musíme být pozorní při vkládání slova „spočítej“ do překladu, 
ale pravděpodobně je to dobrý odhad překladu: změř svatyni a spočítej lidi. Já 
osobně mám za to, že svatyně i oltář představují ty, co se klanějí. Už jsme se 
zabývali tím, že svatyně je obrazem pravé církve, ale co oltář? Myslím, že klíčem je 
pátá pečeť (obzvlášť 6,9): „A když otevřel pátou pečeť, spatřil jsem pod oltáře duše 
zabitých pro Boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi“. Ve Staré smlouvě byla 
krev vylita pod oltář zápalné oběti (Lev 4,7). To naznačuje, že smrt těchto zabitých je 
považována za oběť na oltáři. Totéž řecké slovo „zabitý“ (esfagmenos, doslova 
znamená „zabitý na porážce124“) je užito i o Kristu (Beránek, který byl zabitý … Zj 5), 
tj. tito mučedníci jdou ve stopách svého Pána. 1.list Korintským 5,7b „Vždyť Kristus, 
náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován“ (viz též 1 Pt 2,19-25; 4,1).

Uvažme také třetí misku hněvu a hlas oltáře ve Zj 16,7, což považuji za hlas 
mučedníků: „A uslyšel jsem, jak oltář říká: Ano, Pane Bože Všemohoucí, pravé a 
spravedlivé jsou tvé soudy“. Je to reakce na anděla, který prohlásil: „Spravedlivý jsi, 
který jsi a kterýs byl, ty Svatý, že jsi vynesl tento soud, neboť prolili krev svatých a 
proroků, a dal jsi ji pít krev. Zaslouží si to!“ (Zj 16,5-6)

V obou případech považuji tento oltář nikoli za oltář s kadidlem, ale za oltář pro oběti, 
na kterém mučedníci obětovali své životy, tj. byli ochotni zemřít za svou víru. Oltář 
tedy zde představuje ty, kdo zemřeli za svou víru, a v přeneseném smyslu slova i 
každodenní umírání sobě samému, které je žádáno ode všech, kdo se v pravdě 
klanějí Bohu. Když se díváme do Ř 12,1, uctívání zde znamená vydávání svého těla 
(na oltáři pro oběti) jako živé oběti den za dnem, a mučednictví je v tomto smyslu tou 
nejvyšší obětí.

11,2 Ale vnější nádvoří svatyně vynech a neměř je, protože bylo dáno pohanům,  
kteří budou šlapat po svatém městě dvaačtyřicet měsíců. – Církev = Izrael Boží byla 
změřena, aby byla ochráněna, ale nikoli „pohané“ mimo církev; ti nepatří k Božímu 
lidu, a proto nejsou změřeni (srovnejte s 21,27; 22,15). Vnější nádvoří svatyně patří 
pohanům. V Lukáši 21,24 Ježíš řekl, že po Jeruzalému, svatém městě, budou šlapat 
pohané, dokud se nenaplní jejich čas. Pak nastanou znamení na zemi i na nebi a 

122Podle pravděpodobnějšího datování knihy, viz oddíl 4 na str. 40-44.
123Toto slovo není v originálu, je vloženo v anglickém překladu NIV, nikoli v ČSP.
124Ve smyslu: jako zvíře zabité u řezníka.
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Ježíš Kristus se vrátí na zem. „Pohané“ zde znamenají národy světa – ti jsou mimo 
vnitřní nádvoří se svatyní svatých, kde přebývá Bůh a církev (Ezech 43,5-7). 

Bylo dáno pohanům, kteří budou šlapat po svatém městě … budou pronásledovat 
církev, která je svatým městem, novým Jeruzalémem (21,2), dokud se nevrátí 
Kristus. Když pohané šlapou po svatém městě 42 měsíců, církev je pronásledována 
ve světě za věku evangelia. Srovnejte s tím, jak Bůh pošlape (pateó) pohany ve 
svém lisu na víno (Zj 14,20; 19,15; totéž řecké slovo pateó je užito též v Lk 21,23). 
Pohané tedy budou zakoušet Hospodinův hněv při jeho odplatě a soudu. Oni šlapou 
po svatém městě (ve smyslu jeho znesvěcení, viz Dan 11,31), a svatí budou též 
pronásledováni šelmou po čas, dva časy a polovinu času (což je tři a půl roku neboli 
42 měsíců … Dan 7,5; 12,7) – ovšem Jan má na mysli pronásledování spíše než jen 
znesvěcení. Později uvidíme v kapitole 11, že pohané zabijí dva svědky a nechají je 
ležet na ulici, aniž by je pohřbili, což je známka pohrdání. Stejně jako pohané šlapou 
po církvi, i Ježíš byl předán pohanům, aby byl ukřižován (Mt 20,19) – měli bychom si 
všimnout, že jak Židé, tak i pohané hráli svou roli při Ježíšově ukřižování. Byli zaň 
zodpovědní jak přední kněží a jejich vůdcové, kteří představují odpadající církev (viz 
Jan 19,6 a srovnání s „kde byl také ukřižován jejich Pán“ ze Zj 11,8), tak Pilát, který 
představuje pohanský svět. Johnson si všímá, že slovo „pohané“ (řecky: ethné) je 
všude jinde v knize Zjevení přeloženo125 slovem „národy“, ale měli bychom je chápat 
jako „bezvěrci“ či „nevěřící“ (viz též Lenski).

Můžeme si též všimnout, že ve stanu setkávání (předchůdci chrámové svatyně, viz 
verš 1) byl svícen umístěn ve svatyni (Hebr 9,2), před svatyní svatých. Stejně jako je 
svícen použit jako symbol církve (1,20; srovnejte s 11,4), zde svaté město je též 
symbolem církve, tj. význam je ten, že církev je svatá. Slovo „svatí“ (hagioi) znamená 
též „posvěcení“126.

Dvaačtyřicet měsíců … toto časové vymezení se v Bibli objevuje, když
i. Dva svědkové prorokují po 1260 dnů (42 krát 30 je 1260, tj. jedná se o tři a půl 

roku).
ii. Se Eliáš modlí, aby nepršelo po tři a půl roku (viz 11,6 … Bůh jej nadpřirozeně 

chrání).
iii. Žena zůstává na poušti (Zj 12,6 uvádí 1260 dnů, Zj 12,14 uvádí čas, dva časy 

a polovinu času (tedy tři a půl roku, pokud čas = rok).
iv. Šelma uplatňuje svou moc (Zj 13,5 … 42 měsíců).

Dvaačtyřicet měsíců je tedy období, kdy pohané šlapou po svatém městě, a též i 
období, kdy šelma uplatňuje svou moc. Žena zůstává na poušti po čas, časy a 
polovinu času, což je období zmiňované Danielem (Dan 7,25; 12,7). Pobyt ženy na 
poušti po 1260 dnů je stejně dlouhé období jako období, kdy prorokují dva svědkové. 
Tedy kapitoly 11,12,13 knihy Zjevení mluví paralelně o stejném časovém období a 
náš výklad bude záležet na tom, co tento časový údaj znamená. Neměli bychom brát 
tento údaj jako přesné číslo, protože to by nám umožnilo přesně určit den Pánova 
návratu127. Povrchní čtení zde naznačuje, že se jedná o doslovných tři a půl roku. 
Pokud tento časový údaj z různých míst Bible je stejný, co představuje? Podívejme 
se na všechny oddíly, které údaj zmiňují:

125V překladu NIV.
126Ross Taylor mluví o třech slovech použitých v angličtině – saint, holy, consecrated (v češtině celá myšlenka 
nevyzní, protože kořen českého slova je stále stejný).
127Což Pán Ježíš řekl, že toto datum nám není a nebude dáno poznat předem … viz Sk 1,6-8.
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i. Zj 11,2: pohané budou šlapat po svatém městě dvaačtyřicet měsíců. - 
Jeruzalém byl historicky šlapán pohany mezi lety 70 n.l. a 1967 n.l., kdy se 
znovu dostal do rukou Židů. Pronásledování církve začalo ukamenováním 
Štěpána nebo snad o něco dříve128. Ať už tedy interpretujeme „svaté město“ 
jako pozemský Jeruzalém, nebo jako církev, období 42 měsíců začalo krátce 
po seslání Ducha svatého o svátku Letnic. „Svaté město“ je s největší 
pravděpodobností obrazem církve – na cestě Izraele pouští je v Num 33,5 a 
následujících verších uvedeno 42 zastávek, což je možná narážka na to, že 
žena pobývala na poušti (viz odrážky iii a iv níže).

ii. Zj 11,3: Dám pravomoc svým dvěma svědkům, a budou prorokovat tisíc dvě 
stě šedesát dní. - Učedníci dostali moc ke svědectví v den Letnic. Všimněte si, 
že až dokončí své svědectví, leží zabití po tři a půl dne, dříve než jsou vytrženi 
(Zj 11,12).

iii. Ve Zj 12,6 čas, časy a polovina času ženina setrvání na poušti začíná po 
odchodu Ježíše Krista do nebe (viz Beale, str. 567 a str. 646).

iv. Ve Zj 12,13 nastává čas, časy a polovina času ženina setrvání na poušti 
tehdy, když je drak svržen na zem a poté, co žena porodí dítě. Drak ztratil své 
místo v nebi, když byl Ježíš ukřižován, protože základ jeho obviňování ztratil 
platnost – Ježíš zaplatil cenu za hřích. Ježíš dokonce viděl Satana padat k 
zemi už během své služby129.

v. Ve Zj 13,5 šelma uplatňuje moc po dvaačtyřicet měsíců – šelmu lze dobře 
určit jako římské impérium Janovy doby. Svého konečného naplnění šelma 
dojde v Antikristu, ovšem Janovým hlavním cílem je posílit Boží lid v době 
pronásledování – byla napsána, aby ukázala Hospodinovým služebníkům, co 
se má brzy stát (Zj 1,1). Slovo „brzy“ pokrývá celé období evangelia až do 
příchodu Krista.

Z právě provedené analýzy vyplývá, že časové období „tří a půl let“ začíná 
vystoupením Ježíše Krista do nebe a trvá až do jeho druhého příchodu, tj. 
nemůžeme je označit za doslovný úsek budoucího pronásledování v délce tří a půl 
let. Nicméně, na konci tří a půl let následuje krátké období tří a půl dne, kdy se bude 
zdát, že šelma zvítězila nad církví, když její svědectví umlčí na tři a půl dne (viz 11,7 
a následující verše). Toto období lze mnohem pravděpodobněji spojit s druhou 
polovinou týdne u proroka Daniele (Dan 9,27). Je to totéž období, které Daniel 
vymezuje pro Antiocha Epifana, aby tyranizoval Jeruzalém, což bylo období velké 
hrůzy pro Židy130, ale bylo nicméně pevně časově ohraničené.

Výraz „čas, časy a polovina času“ se objevuje v knize Daniel dvakrát. První výskyt, 
Dan 7,25, mluví o tom, že povstane další král, odlišný od ostatních:

„Bude pronášet slova proti Nejvyššímu a svatým Nejvyššího nedá pokoj. Bude 
také uvažovat, že změní doby a právo, a budou mu do ruky vydány až do 
časů a času a poloviny času.“

128A ještě neskončilo.
129Lukáš 10,18.
130V letech 167-164 př.n.l., toto období trvalo tři a půl roku, tj. číslovce „tři a půl“ Židé velmi dobře rozuměli 
jako obrazu teroru a pronásledování.
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Druhý výskyt, Dan 12,6-7:

„Za jak dlouho nastane konec těch podivuhodností? - Pak jsem slyšel onoho 
muže oděného lněným oděvem nahoře nad vodami v řečišti, jak pozdvihl 
pravici i levici k nebesům a přisáhl při Věčně živém, že k určené době, dobám 
a polovině, a až skončí tříštění ruky svatého lidu, toto vše pomine“.

Toto období tří a půl let bývá některými spojováno s první či druhou polovinou 
Danielova týdne sedmi let (Dan 9,27, viz též diskuse u Zj 11,9), ovšem měli bychom 
jím rozumět období svědectví a pronásledování církve v průběhu celého věku 
evangelia. Použití v knize Daniel naznačuje intenzivní dobu utrpení na konci věků, 
kdy povstane Antikrist – první čas, časy a polovina času se zdá krátký (Dan 7,25), 
druhé období tří a půl let se zdá dlouhé (Dan 12,7). V obou případech se svatí zdají 
být poraženi, ale budou zachráněni (Dan 7,26-27; 12,1).

Měli bychom si též všimnout, že období tří a půl let je stejné jako období, po které se 
prorok Eliáš modlil za sucho (1 Kr 17,1; Jakub 5,17) a zázračně se o něj starali 
havrani a vdova s moukou a olejem, jehož zásoby byly zázračně doplňovány (1 Kr 
17,4-16) – tj. toto časové období je obrazem jak pronásledování, tak i Hospodinovy 
péče.

Výklad období „tří a půl let“ je důležitý, protože se tento výraz v kapitolách 11,12,13 
objevuje pětkrát, a ovlivní tedy výklad celých tří kapitol. Znamená tento výraz krátké 
období na konci věků, ve kterém se objeví Antikrist, nebo vyznačuje celkové období 
pronásledování v průběhu věku evangelia? Pokud čekáme na Antikrista, víme též, že 
je zde řada antikristů (1.list Janův 2,18). Pokud čekáme na to, až povstane člověk 
bezzákonnosti (2.list Tesalonickým 2,3), víme též, že moc bezzákonnosti už tajně 
působí. Navrhuji tedy, že období „tří a půl let“ označuje celý věk evangelia obecně, 
ale též i konkrétní příchod posledního Antikrista. Kniha Zjevení by měla být 
požehnáním pro všechny generace, nejen pro poslední generaci křesťanů.

To například znamená, že Nero i Domicián byli antikristy, ale nebyli tím posledním 
Antikristem. Je obecně přijímaným faktem, že poslední dny začaly výstupem Ježíše 
Krista do nebe a svého vrcholu dosáhnou při Kristově druhém příchodu. V 
souvislostech probíraného verše začalo svědectví křesťanů o Letnicích, když na ně 
sestoupil Duch svatý a začali prorokovat. V tom budou pokračovat, dokud jejich 
svědectví nebude umlčeno posledním Antikristem. Jak si všímá Keener, Ďábel nezná 
den druhého Kristova příchodu, a tak musí stále mít v zásobě nějakého antikrista.

Dva svědkové (11,3-14):

Existují mnohé výklady totožnosti dvou svědků: Elijáš a Mojžíš (Barclay, LaHaye, 
MacArthur, Thomas), Duch svatý a apoštolové nebo svatí (Hailey), zákon a 
evangelium (Martin Lloyd-Jones), Elijáš a Enoch (Strauss), církev a Bible (Butler). 
Doslovný výklad obyčejně zmiňuje Eliáše a Mojžíše na základě narážky na tyto dva 
proroky v 11,6. Ovšem většina komentátorů uzavírá, že dva svědkové představují v 
jisté formě celou církev.

Dva svědkové jsou obrazem celé církve svědčící v moci Ducha svatého spíše než 
dva jednotlivci:
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i. Církev obdržela moc ke svědectví o Letnicích … viz verš 3: „A dám pravomoc 
svým dvěma svědkům, a budou prorokovat ...“ Srovnejte se Skutky 1,8; 2,18.

ii. Dvě osoby je počet, který potvrzuje pravost svědectví (Dt 17,6; Jan 8,17; 2 
Kor 13,1), například náš Pán posílal své učedníky po dvou (Mk 6,7).

iii. Jsou vykresleni jako „ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem 
země“ (11,4). Už jsme viděli, že církev je symbolizována svícny (1,20). Olivy 
představují moc Ducha svatého, kterou svědkové přijali (Skutky 1,5.8; 2,17). 
Ve 22,17 je to Duch i Nevěsta, kteří zvou žíznivého, aby se napil vody života.

iv. Svědkové prorokují po dobu téhož období (1260 dnů) jako ti, co se klanějí 
Bohu – Hospodinova svatyně a svaté město – jsou šlapáni pohany (Zj 11,1-2 
… 42 měsíců). všechny tyto obrazy znázorňují církev.

v. Univerzální podstata těch, kdo budou hledět na jejich mrtvá těla po tři a půl 
dne, naznačuje, že se nejedná pouze o dva jednotlivce.

vi. Svědkové vstanou z mrtvých a jsou vytrženi, podobně jako církev (Zj 
11,11-12).

Dva svědky lze srovnat se šelmou povstávající ze země = s falešným prorokem:
a) Svědkové jsou dva x šelma ze země má dva rohy.
b) Svědkové mluví slovo od Boha (pravdu) x falešný prorok mluví slova od Ďábla 

(lži).
c) Svědkové i falešný prorok působí zázraky.
d) Jedni jsou prorockým hlasem od Hospodina x ten druhý je falešný prorok.
e) Jedni jsou zmocněni Bohem x ten druhý je zmocněný drakem.

Uvažujme o následujících oddílech, které zmiňují církev a Ducha svatého jako 
svědky:

(Skutky 1,8) ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi  
svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec 
země. 

(Skutky 5,32) My jsme svědkové těchto slov, i DUCH SVATÝ, kterého Bůh dal  
těm, kdo ho poslouchají (Pozn.: To bylo hned po svátku Letnic, tj. „první déšť“ 
– co teprve ten „poslední déšť“?).

(Jan 15,26-27) Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, DUCH Pravdy,  
jenž vychází od Otce, ten o mně VYDÁ SVĚDECTVÍ.

 
Ale i VY budete 

SVĚDČIT, neboť jste se mnou od počátku.

(Mt 10,18-20) dokonce před vladaře a krále VÁS budou vodit kvůli mně, jim i  
pohanům na SVĚDECTVÍ. A když vás vydají, nestarejte se, jak nebo co 
promluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte promluvit. Vždyť to 
nejste vy, kdo mluví, ale DUCH vašeho Otce, jenž mluví ve vás (též i Marek 
13,9-11).
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(Zjevení 22,17) A Duch i Nevěsta praví: „Přijď.“ A kdo slyší, ať řekne: „Přijď.“ A 
kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života.

A nakonec, podle proroka Joele, kterého cituje Petr ve Skutcích 2,17, až Bůh vyleje 
svého Ducha na církev v posledních dnech, tak budou prorokovat (srovnejte se Zj 
11,3.10, že dva svědkové jsou proroci):

(Skutky 2,17-18) ‚I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého 
Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci  
budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny. I na své otroky a na své 
otrokyně v oněch dnech vyleji ze svého Ducha, a budou prorokovat'.

Protože dva svědkové jsou proroci, mají tytéž charakteristiky jako starosmluvní 
proroci, jak je to popsáno v 11,5-7.

Kariéra dvou svědků také věrně následuje službu jejich Pána, která trvala tři a půl 
roku, během nichž byl nedotknutelný – pak byl ukřižován a dán do hrobu na krátkou 
dobu tří dnů, po které vstal z mrtvých a vystoupil do nebe.

11,3 A dám pravomoc svým dvěma svědkům, a budou prorokovat tisíc dvě stě 
šedesát dní,

 
oblečeni v žíněný šat.“ – Svatyně je změřena a oddělena, aby svědčila 

světu (Lenski). Svým dvěma svědkům … svědkové jsou dva, protože počet dvou 
svědků je vyžadován pro potvrzení pravého svědectví (Dt 17,6; Jan 8,17; 2 Kor 
13,1). Učedníci byly Ježíšem vysláni po dvou (Marek 6,7). 

Antipas ve Zj 2,13 byl věrný svědek o své víře v Krista, když byl umučen ve městě, 
kde sídlil Satan. Dva svědkové nesou svědectví světu a když dokončí své svědectví, 
jsou zabiti. Patří tedy ke skupině těch v knize Zjevení, o kterých je řečeno, že svědčí, 
a mnozí z nich jsou mučedníci. K této skupině patří: Ježíš, jehož svědectvím je celá 
kniha Zjevení; Jan, který byl na ostrově Patmos pro svědectví Ježíšovo (1,9); pátá 
pečeť odhaluje mučedníky zabité pro svědectví, které věrně drželi (6,9); dále sem 
patří ti, kteří zvítězili nad Satanem slovem svého svědectví (12,11); potomci ženy, 
proti kterým Satan vede válku a kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo 
svědectví (12,17); žena smilnice je zpitá krví svatých a krví Ježíšových svědků 
(17,6); Janovi spolubratři jsou ti, kteří mají Ježíšovo svědectví (19,10); Jan vidí duše 
těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo (20,4).

Dám pravomoc … Slovo „pravomoc“ není v řeckém textu, ale je nabízeno doslovným 
textem „dám (dósó) svým dvěma svědkům a budou prorokovat“. Jejich pravomoc 
(exúsia) je už uvedena ve verši 6. Sweet upozorňuje na paralelu mezi „dám 
pravomoc svým dvěma svědkům a budou prorokovat“ a (verš 2) „byla dána národům 
a budou šlapat po svatém městě 42 měsíců“ (Sweetův doslovný překlad).

A budou prorokovat … následující verš (11,4) je narážkou na Zerubábela a 
velekněze Jóšuu, kteří představují královskou a kněžskou roli církve (1,6), společně 
se svědectvím v moci Ducha svatého (Zach 4). Verš 6 je narážkou na Eliáše a 
Mojžíše, kteří představují prorockou roli církve (Dt 18,15; 34,10), verš 11,10 je nazve 
dvěma proroky.

Dva svědkové nejsou dva jednotlivci, ale představují církev svědčící v moci Eliáše a 
Mojžíše. Až dokončí své svědectví, jsou zabiti (jejich svědectví je zpečetěno jejich 
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krví), po třech a půl dnech jsou vzkříšeni a vytrženi. Jejich moc je ilustrována ve verši 
6: „Tito svědkové mají pravomoc zavřít nebe, aby ve dnech jejich prorocké služby  
nepršelo, a mají pravomoc nad vodami, aby je obraceli v krev, a aby zasáhli zemi  
jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít“. Při bližším zkoumání (viz poznámky k verši 6) 
uvidíme, že jejich moc je mocí modliteb Božího lidu.

O letnicích církev přijala moc svědčit a prorokovat, když na ni sestoupil Duch svatý. 
Ježíš řekl „přijmete moc Ducha svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v 
Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku, a až po nejzazší konec země“ (Skutky 1,8; 
viz též Marek 13,9). Podle Petrovy promluvy ve Sk 2,16-21 poslední dny, o kterých 
prorokoval Joel, začaly o Letnicích, když učedníci začali mluvit jinými jazyky a 
ohlašovat Hospodinovy divy. Když Duch svatý sestoupil na učedníky o Letnicích, tak 
prorokovali (Skutky 2,17-18).

Tisíc dvě stě šedesát dní … dva svědkové prorokují po stejnou dobu, kdy je svaté 
město šlapáno pohany, tj. 1260 dnů = 42 měsíců (verš 2), a současně po tutéž dobu 
šelma uplatňuje svou moc (42 měsíců, Zj 13,5).

Časové období 1260 dnů zdůrazňuje každodenní svědectví církve (Hailey). Církev je 
svědectvím o Ježíši Kristu. Nejprve to byli očití svědkové (Skutky 2,32; 13,30; 26,15), 
a církev pak svědčila a bude svědčit světu během celého věku evangelia, dokud 
Kristus nepřijde znovu (verš 12 … a pak se s ním zesnulý v Kristu setkají na obloze).

Oblečeni v žíněný šat … verš 3: „a budou prorokovat 1260 dní, oblečeni v žíněný 
šat“; ve verši 6 se dovídáme, že budou mít tutéž moc jako prorok Eliáš; ve verši 10 
pak vidíme, že „tito dva proroci trýznili obyvatele země“. Jejich proroctví tedy 
nespočívá v předpovídání událostí, ale v promlouvání Božího slova do aktuální 
situace. Jejich prorokování bude službou pokání, a tak jsou oblečeni v žíněný šat, 
který je obyčejně symbolem pokory a zármutku (Jonáš 3,8; Matouš 4,17; Zach 13,4; 
Jer 4,8; Matouš 11,21). Viz i Petrovu řeč o letnicích: „Učiňte pokání a každý z vás ať 
se dá pokřtít“ (Skutky 2,38). Srovnejte též s Janem Křtitelem, který chodil před 
Pánem v duchu a moci Eliášově (Lukáš 1,17), nosil oblečení z velbloudích žíní a 
kázal: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes“ (Matouš 3,1.4).

11,4 To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země. – To jsou ty 
dvě olivy … to je obraz hojné zásoby oleje pro lampy, tj. Ducha, který pochází ze 
Zacharjáše 4,2. Dva svědkové mají svědčit v moci Ducha svatého – slavná věta „ne 
silou ani mocí, ale mým Duchem“ je větou ze Zacharjáše 4,6. 

A ty dva svícny … všimněme si též sedmi lamp Ducha svatého zmíněných ve 4,5 – 
to je sedm světel svícnu ve svatyni, umístěnému naproti stolu s chlebem 
předkládaným před Hospodina (Ex 40,22). Obraz svícnu pochází ze Zacharjáše 4,2 
a je zmíněn ve Zj 1,20, kde svícnem je církev. Církev je světlem světa (Matouš 5,14) 
v jeho temnotě (Skutky 13,47).

Dvě olivy a dva svícny jsou zde proto, že počet dvou svědků je vyžadován pro 
potvrzení pravosti svědectví – neznamená to, že svědectví ponesou pouze dvě 
sedminy církve, nýbrž počet „dva“ je součástí symboliky tohoto oddílu. Znamená to, 
že Bůh vylije svého Ducha na svou církev a ona bude prorokovat (Sk 2,16-21) – to 
bylo naplněno o dni Letnic (Skutky 2) poprvé a nyní je realizováno ve věku církve a 
bude ještě jednou naplněno dříve, než přijde Antikrist. Můžeme si též všimnout, že se 
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jedná o veřejné svědectví církve, protože (viz verš 10) dva proroci trýzní obyvatele 
(celé) země tím, že promlouvají Boží slovo do jejich aktuální situace.

Které stojí před Pánem země … Dva pomazaní služebníci, kteří slouží Pánu 
(Zerubábel a Jóšua), představují královskou a kněžskou roli služby (Ageus 1,1; Zach 
4) všech křesťanů, označených v 1,6 za krály a kněze sloužící Bohu. Eliáš a Mojžíš 
představují prorockou roli služby (viz násl. verše 5 a 6). Verše Zj 1,6; 5,10; 20,6 se 
vztahují všechny na kněžskou službu svatých, kdežto verše Zj 11,3.6.10 mluví o 
prorocké službě (viz též 11,18; 16,16; 18,20.24; 22,9). I když Chilton zdůrazňuje, že 
„které stojí před Pánem země“ se vztahuje na kněžskou službu, srovnejte s Ezech 
44,15; Dt 44,15.

11,5 Bude-li jim chtít někdo ublížit, z jejich úst vyjde oheň a sežehne jejich nepřátele;  
kdo by jim chtěl ublížit, musí být takto usmrcen. – Bude-li jim chtít někdo ublížit … 
řecké slovo pro „ublížit“ (adikeó, G91) je užito i ve verši Lukáš 10,19: „Hle, dal jsem 
vám pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou silou Nepřítele, a naprosto 
nic vám neublíží“. Neznamená to jen fyzickou, ale i morální stránku ublížení. Nic jim 
nemůže uškodit, když nesou svědectví, protože mají pravomoc Kristovu.

Z jejich úst vyjde oheň … Oheň se vztahuje na slovo Boží (Jer 5,14: „svá slova 
učiním ve tvých ústech ohněm a tento lid dřívím a stráví je“, viz též Jer 23,29 a 
Ozeáš 6,5: „proto jsem tě srazil skrze proroky, zabil jsem tě řečí svých úst“). Dva 
svědkové tedy svědčí v moci Ducha slovem Božím – Duch a Slovo jsou společně, 
protože Duch je Duchem pravdy a slovo Boží je pravda (viz též Ef 6,17). Ve 22,17 
Duch i Nevěsta pozývají ty, kdo žízní, aby se napili vody života. Když byla církev ve 
Skutcích 4,31 naplněna Duchem, mluvili směle Boží slovo.

Poznámka o obratu „z jejich úst“: Z úst dvou svědků vyjde oheň; z úst draka vyjde 
voda (12,15); z úst šelmy vyjde rouhání (13,6); z úst draka šelmy a falešného 
proroka vyjdou žáby (16,13). Podobně jako z úst dvou svědků vyjde oheň a sežehne 
jejich nepřátele, i z úst Ježíše (nazvaného Slovo Boží v 19,13) vychází meč (1,16; 
2,16; 19,15.21, viz Osborne), se kterým zabije své nepřátele (19,21) a který slibuje 
použít k boji proti některým lidem v Pergamu, kteří nečiní pokání.

A sežehne jejich nepřátele … Šelma ze země se prokazuje falešným zázrakem ohně 
(13,13), ale Hospodinovým služebníkům  nic neuškodí (Lukáš 10,19). Též se jedná o 
odkaz na proroka Eliáše (2.kniha Královská 1,10), který způsobil, že oheň sestoupil z 
nebe a sežehl jeho nepřátele. Všimněme si také, že Ježíš napomenul své učedníky, 
když chtěli přivolat oheň z nebe a zničit ty, kdo jej nepřijali – nemáme tedy brát tuto 
věc doslova. Lukáš 21,12-19 ukazuje, že svatí budou pronásledovaní, ale to bude 
znamenat, že se stanou svědky svým pronásledovatelům a že jim bude dána 
moudrost a slova, kterým nebudou jejich pronásledovatelé moci odolat či odporovat.

Kdo by jim chtěl ublížit, musí být takto usmrcen … Ti, kteří se jim snaží ublížit, 
odmítají jejich svědectví, a proto odmítají Krista i Boha (Lukáš 10,16). Těmito slovy ti, 
kdo nečiní pokání a pronásledují církev, odsoudí sami sebe (Jan 12,48); kdo odmítá 
Syna, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv (Jan 3,36). V oddílu uvádějícím 
sedm polnic vidíme, že jako reakce na modlitby svatých je oheň z oltáře svržen na 
zem (8,5). Ti, kteří odmítají svědectví církve, zemřou v ohnivém jezeře.
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11,6a Tito svědkové mají pravomoc zavřít nebe, aby ve dnech jejich prorocké služby  
nepršelo, – Tito svědkové mají pravomoc … v 11,3 je řečeno, že svědkům je dána 
pravomoc; zde je tato pravomoc popsána blíže. 

Zavřít nebe … Svědkové mají tutéž prorockou moc jako Eliáš (1.kniha Královská 
17,1; Jakub 5,16-18), který měl moc zabránit, aby pršelo po 1260 dnů (viz verš 3), tj. 
po 42 měsíců (viz verš 2), což je stejné období jako doba, kdy pohané šlapou po 
svatém městě. List Jakubův komentuje, že modlitba spravedlivého je mocná a 
účinná, a pak uvádí příklad Eliáše. Už jsme viděli moc modliteb svatých při uvedení 
sedmi polnic (8,2-6) – tato moc je mocí modliteb církve, které společně s kadidlem 
vystupují před Boha (8,4).

Období 1260 dnů reprezentuje dobu mezi prvním a druhým příchodem Ježíše Krista, 
která je též označována jako velké soužení či velké pronásledování. Je to totéž 
období, v průběhu něhož Bůh pečuje o církev – během tří a půl let sucha se o Eliáše 
nadpřirozeně starali havrani, kteří mu přinášeli potravu, a vdova, jejíž zásoby oleje a 
mouky se zázračně nevyčerpaly (1 Kr 7,4-16). Všimněmě si, že svědkové mají tuto 
ochranu jen po tu dobu, co prorokují – jakmile dokončí svou službu, jsou zabiti (verš 
7). Srovnejte se službou Jana Křtitele, který chodil před Pánem „v duchu a moci 
Eliášově“ (Lukáš 1,17) – jeho poselstvím bylo: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo 
království Nebes“ (Mt 3,2), a pak byl uvězněn a popraven (Mt 14,3 a následující 
verše).

11,6b a mají pravomoc nad vodami, aby je obraceli v krev, a aby zasáhli zemi  
jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít. – Vidíme zde výsledky modliteb církve, které se 
projevují ve světě například ve formě sedmi polnic. A mají pravomoc (  exúsia  ) nad   
vodami, aby je obraceli v krev … srovnejte se druhou polnicí (8,8). A aby zasáhli 
zemi jakoukoli ranou … viz druhá miska hněvu (Zj 16,3). Mají tutéž moc jako Mojžíš, 
aby zasáhli zemi jakoukoli ranou (Ex 7,19). Uvažme deset egyptských ran, při jejichž 
seslání na Egypt byl Mojžíš Hospodinovým nástrojem. V Dt 34,10 je Mojžíš nazván 
prorokem.

Mají pravomoc nad zemí i nad mořem, tedy nad celou zemí (viz poznámky k 10,2), 
svědčí celé zemi (viz 11,9.10), dokonce i námořníkům a obchodníkům ve Zj 18. Už 
jsme viděli, že sedm polnic je Hospodinovou odpovědí na modlitby svatých (Zj 8,5), a 
podobně i sedm misek se sedmi pohromami. Jak obrovské jsou důsledky modliteb 
Božích dětí (1.list Janův 5,16-18)! Pán jednal při jejich svědectví a potvrzoval je 
zázraky a znameními (Marek 16,20; Sk 14,3). Když církev jedná v moci jí svěřené, 
její vliv je opravdový (Mt 16,18-19; 18,18-20; Jan 20,23; Hendriksen), protože jedná v 
autoritě Krista samotného (viz Lukáš 10,16-19). Má moc, aby rozvázala i svázala (Mt 
16,19). Fiorenza si všímá, že podle Lukáše 10,19 je učedníkům slíbeno, že jim nic 
neuškodí, ani hadi a štíři, ani „veškerá síla nepřítele“. Tato věta zřejmě vyjadřuje 
význam symbolického činu „změření svatyně“ v 11,1.

Mojžíš a Eliáš se objevili společně při proměnění Ježíše na hoře (Mt 17,3; Lk 9,29) a 
představují kněžskou a prorockou službu církve. Dvě olivy jsou odkazem na Jóšuu a 
Zerubábela (Zach 4), kteří představují kněžskou a královskou službu církve. Už jsme 
viděli, jak Jan píše o církvi jako o těch, které Ježíš učinil králi a kněžími, aby sloužili 
Bohu (1,6). Zde vidíme církev, jak slouží Bohu na základě od něj svěřené pravomoci. 
Všimněme si, že Eliáš byl po ukončení své služby přenesen do nebe (2 Kr 2,11; 
srovnejte se Zj 11,12).
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Pink zdůrazňuje, že před faraonem stáli dva svědkové, Áron a Mojžíš, kteří předvedli 
zázračná znamení – farao je jedním ze starosmluvních prototypů antikrista. Pink 
uvádí následující typy131 antikrista: Kain, Lámech, Nimrod (Gn 10,8-9; 1 
Paralipomenon 1,10; Micheáš 5,6), Kedorlaómer (Gn 14), farao, Abímelech (Gn 20,2 
- - 21,32; 26,1-26; Soudců 9,1 - - 10,1; 2.kniha Samuelova 11,21; Ž 34,1), Saul, 
Goliáš, Absolon, Herodes. K těmto bych přidal Nebúkadnezara, který je použit jako 
prototyp v knize Zjevení – všimněme si, že byl proměněn v šelmu, vyrobil zlatou 
sochu a ohnivou pec.

11,7 A když dokončí své svědectví, bude s nimi bojovat šelma, která vystupuje z 
bezedné propasti, přemůže je a zabije. – A když dokončí své svědectví … dokud 
nedokončí své svědectví, jsou nedotknutelní (viz verš 5). Předchozí verše ukazují, že 
svědectví církve v posledních dnech bude mít velký dopad – evangelium bude 
kázáno všem národům, kmenům, lidem a jazykům a budou ti, co uvěří (7,9). I když 
církev možná není početně silná, evangelium musí být kázáno na celém světě na 
svědectví národům, a pak přijde konec (Mt 24,14).

Bude s nimi bojovat šelma, která vystupuje z bezedné propasti, přemůže je a zabije 
… šelma vystoupí z propasti (= z pekla) a zabije svědčící církev – svědkové zpečetí 
své svědectví svou krví. Smrt svědčící církve bude pravděpodobně „konec těch 
podivuhodností“, o kterých mluví prorok Daniel: Jako odpověď na otázku, „za jak 
dlouho nastane konec těch podivuhodností“, říká Daniel 12,7: „k určené době, dobám 
a polovině, a až skončí tříštění ruky svatého lidu, toto vše pomine.“ Více podrobností 
k tomuto verši je uvedeno v kapitole 13, kde šelma vystupující z propasti (= z moře) 
vede válku proti svatým a přemůže je (Zj 13,7; srovnejte s Dan 7,3). Souvislost zde 
existuje i s veršem Dan 7,21: „onen roh vede válku se svatými a přemáhá je.“ A 
šelma ze země způsobila, že všichni, kdo se nepokloní obrazu šelmy, byli zabiti 
(13,15). Služba svědků je paralelní se službou Krista, který byl nedotknutelný, dokud 
nepřišel jeho čas a byl zrazen Jidášem, do kterého vešel Satan (Lk 22,3; Jan 13,27). 

Ježíš byl zabit v Jeruzalémě, o tři dny později vstal ze stavu mrtvých a vystoupil do 
nebe – a my jsme svědkové těchto věcí (Skutky 5,32). Jedním z paradoxů 
křesťanské víry je to, že zjevná prohra, ba dokonce smrt, vede k vítězství (Zj 12,11).

V tomto verši je poprvé zmínka o šelmě z propasti, která bude podrobněji popsána 
později, v kapitolách 13 a 17. Po kázání slova bude následovat pronásledování, ale 
během hlásání Bůh svou církev chrání. Uvažujme o Ježíšově varování ohledně 
pronásledování, když vysílá dvanáct učedníků (Matouš 10,22): „Všichni vás budou 
nenávidět pro mé jméno.“ Ježíš nás učí, abychom nebyli pronásledováním 
překvapeni – a to je i poselstvím knihy Zjevení. Jedná se o stejnou šelmu jako ve Zj 
17,8, která vyjde z propasti a bude směřovat ke své zkáze, i ve Zj 13,1, kde tatáž 
šelma vystupuje z moře, vede válku proti svatým a přemáhá je (Zj 13,7).

Slova „bojovat“ či „válka“ užitá zde a ve Zj 12,7; 13,7 jsou překladem řeckých slov 
polemeó (bojuji) a polemos (bitva, válka).

Všimněme si také, že doba, po kterou prorokují dva svědkové (1260 dní … viz Zj 
11,3), je tatáž jako doba, po kterou má šelma moc (42 měsíců … viz Zj 13,5).

131Teologickým pojmem je „typ“, což znamená osobu či události dříve v historii, které jsou předobrazem dalších 
osob (a jejich poslání) a míst (s jejich osudy) – tím se zabývá tzv. typologie. Na několika místech tohoto textu 
přeloženo slovem „prototyp“, které je srozumitelné i v běžné řeči a zhruba odpovídá teologickému pojmu „typ“.
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Neměli bychom být překvapeni, že šelma přemůže a zabije svědky, protože to je 
jedním z hlavních varování knihy Zjevení – svatí musí být připraveni zemřít pro svou 
víru, stejně jako Kristus zemřel v poslušnosti Otci (ovšem skrze tuto smrt získal 
vítězství nad hříchem a smrtí). Též ovšem v knize Zjevení vidíme konečný výsledek, 
kterým je radost církve a porážka jejích nepřátel.

Další pohled na tento verš zdůrazňuje, že hlásání evangelia na zemi bude ukončeno 
a na krátké období přijde Antikrist – během tohoto období nebude kázáno 
evangelium a krátce nato se vrátí Ježíš Kristus, aby obhájil své vyvolené (Mt 24,14). 
Ze souvislostí je vidět, že události tohoto verše nastanou krátce před Kristovým 
druhým příchodem, ale na druhé straně šelma z pekla (propasti) přicházela a 
pronásledovala Boží lid v průběhu celé historie církve. 

V Danieli ti, kdo neuctili falešné bohy, jsou hozeni do rozpálené pece nebo do lví 
jámy (Daniel 3,1 a násl.; 6,1 a násl.) -- kniha Zjevení ovšem dává na vědomost, že 
existuje mnohem horší pec pro ty, kdo uctívají šelmu (1č,9 a násl.; 20,15; 21,8).

11,8 A jejich mrtvá těla budou ležet na náměstí toho velikého města, které se 
duchovně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán. – Náměstí 
toho velikého města … náměstí velikého města je ve zjevném kontrastu s náměstím 
nového Jeruzaléma, na kterém roste stromoví života (Zj 22,1-2). Veliké město = svět 
(viz verš 9). Které se duchovně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován 
jejich Pán … město se obrazně jmenuje Sodoma (= bezbožnost), Egypt (= útisk) a 
Jeruzalém (= pronásledování). Ježíš řekl: „Avšak dnes, zítra a pozítří musím 
pokračovat v cestě, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém“ (Lukáš 
13,33). Jeruzalém nejen že ukřižoval Ježíše, ale též byl místem kamenování proroků 
(Mt 23,37). Toto obrazné veliké město (Sodoma, Egypt, Jeruzalém) je později v knize 
Zjevení nazváno Veliký Babylon (Zj 17,18). Je to též místo, kde Boží lid má kázat 
dobrou zprávu a kde je bezbožnost, útisk a pronásledování, tj. jedná se o tentýž svět, 
do kterého byl poslán Ježíš (Jan 17,18). Mysleme na Rusko nebo Čínu.

Velikým městem je Babylon – v 16,19 vidíme, jak se veliké město rozpadne na tři 
části následkem vylití sedmé misky hněvu; v 18,10 králové země truchlí nad jeho 
zničením. Ninive je též příkladem velikého města (Gn 10,12; Jonáš 1,2). Babylon (= 
světový systém) je zpitý krví svatých (17,6), tj. hraje velkou roli v pronásledování 
svatých, podobně jako šelma a falešný prorok (Zj 13).

Poukaz na to, že zde byl ukřižován jejich Pán, má být připomínkou, že i jeho učedníci 
musí vzít svůj kříž a a následovat jej, i když cesta vede na smrt. Město je též 
ukazatelem na falešné náboženství (Gal 4,25-26), protože to byli náboženští 
představitelé, kteří chtěli vidět Ježíše Krista ukřižovaného (Mt 26,3-4; J 19,6; 19,15).

11,9 Mnozí z lidí, kmenů, jazyků a národů budou hledět na jejich mrtvá těla po tři a 
půl dne a nedovolí je uložit do hrobu. – Mnozí z lidí, kmenů, jazyků a národů … 
čtverý popis naznačuje, že tito lidé přicházejí ze všech částí země, tj. jedná se o lidi 
celého světa, což potvrzuje univerzálnost velikého města. Toto jsou lidé, kterým mají 
svědkové kázat. 

popis mnohých z lidí, kmenů, jazyků a národů je též použit 
i. při popisu celosvětového původu vykoupených (5,9; 7,9);
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ii. je to tatáž skupina, které anděl hlásá věčné evangelium (14,6);
iii. je to tatáž skupina, nad kterou má moc šelma (13,5).

Jinými slovy ti, co budou nakonec vykoupeni, přijdou z každé etnické skupiny na 
zemi.

A nedovolí je uložit do hrobu … odmítnutí pohřbít je známkou pohrdání. Všimněme 
si, že vykoupení také pocházejí z těchto skupin lidí (Zj 5,9; 7,9; 13,7; 14,6), tj. někteří 
z nich budou obráceni (chvála Pánu).

Budou hledět na jejich mrtvá těla po tři a půl dne … tři a půl dne je v kontrastu s 1260 
dny (= třemi a půl lety) ve verši 3 – jedná se o krátký čas (srovnejte s deseti dny ve Zj 
2,10). Tedy triumf nepřátel nad církví je jen krátký ve srovnání s délkou období 
svědectví církve. To lze přirovnat ke třem dnům Ježíše Krista stráveným v hrobě v 
kontrastu se třemi lety jeho veřejné služby (Wilcock).

Tři a půl dne je také polovina týdne, čili mohlo by zde existovat spojení s polovinou 
týdne132 u Daniele 9,27: „A prosadí smlouvu mnohým jednoho sedmiletí, leč 
uprostřed onoho sedmiletí ukončí obětní hod i přídavnou oběť. Tehdy na křídle 
ohavnosti bude pustošící, dokud se zkáza i rozhodnutí nebude vylévat na 
zpustošenou“. „Týdny“ z Daniele 9,24 a následujících veršů jsou obyčejně vykládány 
jako „roky, léta“ -- pak „polovina týdne“ je „tři a půl roku“ (srovnejte s 1260 dny, po 
které svědkové prorokují). Tedy svědkové prorokují polovinu týdne let a jsou mrtví 
polovinu týdne. Pokud přijmeme tento výklad, pak polovina týdne může představovat 
42 měsíců neboli „polovinu týdne let“, po kterou šelma prokazuje svou moc (13,5).
Tím by mohlo být též vysvětleno, proč je 1260 dnů zmíněno ve 12,6, kde žena utekla 
do pouště, aby o ni pečoval Bůh, a proč později (12,14), když byl na zem svržen 
drak, žena opět utíká na poušť, aby se o ni Bůh staral mimo drakův dosah čas, dva 
časy a polovinu času.

první polovina týdne druhá polovina týdne
11,2 … svaté město je šlapáno pohany po 42 
měsíců

13,5 … šelma vládne svou mocí po 42 měsíců

11,3 … dva svědkové prorokují po 1260 dnů 11,9-11 … dva svědkové leží mrtví na ulici po 
tři a půl dne

12,6 … o ženu pečuje Bůh po 1260 dnů 12,14 … o ženu pečuje Bůh v období času, 
dvou časů a poloviny času

Polovina týdne má také dva různé významy: první význam je ochrana, druhý význam 
je pronásledování:

ochrana pronásledování
11,3 … dva svědkové prorokují po dobu 
1260 dnů

11,2 … svaté město je šlapáno pohany po 42 
měsíců

12,6 … o ženu pečuje Bůh po 1260 dnů 11,9-11 … dva svědkové leží mrtví na ulici 
velkého města po tři a půl dne

12,14 … o ženu pečuje Bůh v období času, 
dvou časů a poloviny času

13,5 … šelma vládne svou mocí po 42 měsíců

132ČSP překládá hebrejské „š-vúa'“ (= sedm, sedmero) z Dan 9,27 slovem „sedmiletí“.
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11,10 Obyvatelé země se nad nimi budou radovat, budou jásat a navzájem si posílat  
dary, protože tito dva proroci trýznili obyvatele země. – Obyvatelé země se nad nimi 
budou radovat … Posílání darů je parodií na svátek Purim, při kterém Židé slaví 
úlevu od nepřátel, kteří se snažili je všechny zabít (Ester 9,22 a následující verše). 
Poté, co synové Izraele odešli z Egypta, se Egypt radoval, protože na ně padla hrůza 
z nich (Žalm 105,38). V souladu s dalšími oddíly zde vypuká pronásledování před 
koncem časů v době, kdy bude umlčeno svědectví církve (xxxx). Nyní nastala jejich 
hodina, podobně jako nastala hodina předních zástupců moci, když ukřižovali Ježíše 
(Lk 22,53) a svět se nad tím radoval (Jan 16,20). V tomto okamžiku se zdá, že 
triumfuje vláda tmy, stejně jako se při Ježíšově ukřižování zdálo, že vítězí Satan.

Protože tito dva proroci trýznili obyvatele země … dva svědkové zde jsou nazváni 
proroky (Mojžíš a Eliáš); jedná se o prorockou službu církve, která trýznila obyvatele 
země (viz verše 5 a 6). Tento verš zobrazuje hněv národů, odměna proroků je 
zmíněna v 11,18. 

11,11 Ale po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života z Boha, postavili se na 
nohy a na ty, kteří na ně hleděli, padl veliký strach. – Radost obyvatel země trvá jen 
krátce, jen tři a půl dne – pak následuje veliký strach. Když se Kristus vrátí, mrtví v 
Kristu vstanou nejdříve (1.list Tesalonickým 4,16; 1.list Korintským 15,51). Bezbožní, 
kteří jsou nepřáteli svatých, budou naplněni velikým strachem, když Bůh obhájí své 
vyvolené tím, že je vzkřísí z mrtvých. Vítězství bezbožných má krátké trvání, 
podobně jako Satanův triumf nad Ježíšem na kříži měl krátké trvání a obrátil se v 
porážku, když Bůh vzkřísil Ježíše ze stavu mrtvých a potvrdil tak Satanův pád.

Také v 13,7 vidíme, že šelmě byla dána moc, aby přemáhala svaté, ale v 15,2 
nacházíme ty, co přemohli šelmu a její obraz a číslo jejího jména – jejich vítězství 
spočívá v tom, že byli věrní až na smrt, Satan na to nemá odpověď.

Mnohdy se svět už radoval, že zničil svědectví církve, ale pak Boží Duch vdechl do 
církve nový život, ta objevila velké pravdy evangelia a povstala jako fénix z popela, k 
velké hrůze svých pronásledovatelů. „Krev mučedníků je zárodkem církve“, když 
bychom měli užít Tertuliánovu velkou větu. Srovnejte s Ezechielovým proroctvím o 
údolí suchých kostí: „Vložím do vás ducha a ožijete“ (Ezech 37,6). „Toto praví 
Panovník Hospodin: Přijď, duchu, od čtyř větrů a vdechni do těchto pobitých, ať ožijí. 
I prorokoval jsem, jak mi to přikázal. Tu do nich přišel duch, ožili a postavili se na 
nohy, převelice velké vojsko“ (Ezech 37,9-10).

11,12 Tu uslyšeli mocný hlas z nebe, který jim řekl: „Vystupte sem!“ A vystoupili v  
oblaku do nebe a jejich nepřátelé je pozorovali. – Vystoupili v oblaku do nebe … Toto 
je jasná zmínka o vytržení církve, která se časově shoduje s druhým příchodem 
Krista (1.list Tesalonickým 4,15-17 … mrtví v Kristu vstanou nejdříve, „nedojde k 
žádnému tajnému vytržení“ (Hendriksen)). Klíčovým slovem je „v oblaku“ … oblaka 
jsou téměř vždy spojena s přítomností Boha nebo s druhým příchodem (Zj 1,7; 
14,14; Ezech 30,3; Dan 7,13; Joel 2,2; Sof 1,5; Mt 24,14). 

Po hlásání evangelia všem národům (viz verš 7), tj. po ukončení svědectví církve 
přijde konec (Mt 24,14). Eliáš, podle kterého jsou svědkové zobrazeni, byl vzat do 
nebe ve vichřici (2 Kr 2,11). Tento oddíl vyjasňuje jeden z Janových hlavních bodů – 
i když svatí mají být věrní až na smrt jako jejich Pán (2,10; srovnejte s 2,13), budou 
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též vzkříšeni ze stavu mrtvých jako jejich Pán. Vzorem jejich cesty je Kristus – 
zemřeli, ale nebyli pohřbeni po tři a půl dne, pak přišli k životu a vystoupili do nebe. 
Všimněme si podobnosti jejich odchodu do nebe s Pánem Ježíšem (Skutky 1,9). Své 
svědectví zpečetí svou krví, a Pán potvrdí jejich svědectví tím, že je vzkřísí z 
mrtvých. 

Jejich nepřátelé je pozorovali … jejich nepřátelé nejen že slyší mocný hlas z nebe 
říkat „Vystupte sem“, ale též vidí dva svědky odcházet do nebe v oblaku. Bůh veřejně 
obhájí svaté před zraky jejich nepřátel, kteří je pronásledovali.

11,13 V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v 
zemětřesení bylo zabito sedm tisíc lidí. Ostatní se vyděsili a vzdali slávu nebeskému 
Bohu. – Nejen že nepřátelé vidí, jak jsou dva svědkové vzkříšeni, nejen že slyší Boha 
říct „vystupte sem“, nejen že je vidí odcházet do nebe, ale také hned nastává veliké 
zemětřesení, které zažijí.

V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení … tato věta spojuje vzkříšení dvou svědků se 
zemětřesením. Bůh nejen že vzkřísí dva svědky z mrtvých, ale stvrdí svůj čin 
zemětřesením. Radost a oslavy smrti dvou svědků ve verši 10 se proměnily v hrůzu.

Desetina toho města se zřítila. Bylo zabito sedm tisíc lidí … toto číslo je symbolické a 
má naznačit úplnost. V 16,19 bylo velké město rozbito na tři části. Ti, co přežili, jsou 
zděšeni, že dva svědkové přišli opět k životu, jsou též zděšeni zemětřesením a vzdají 
slávu Bohu. Zřejmě zde vidíme hrůzu šesté pečeti (6,12). Ale v tom okamžiku už Bůh 
zjevuje svou velkou moc a na pokání je příliš pozdě, nastává soud.

Ostatní se vyděsili a vzdali slávu nebeskému Bohu … je zde i náznak naděje pro 
obyvatele země? Slyší Boží hlas, vidí vzkříšení a nanebevstoupení dvou svědků, 
zažijí velké zemětřesení. Pokud desetina města se zřítila a ostatní vzdali slávu Bohu 
nebes, tak možná 90 % obyvatel bude zachráněno (tj. 63 tisíc). Letící anděl ve 14,6 
říká: „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se 
tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ Obyvatelé země se určitě báli 
Boha, zděsili se a vzdali mu slávu. Ale poklonili se mu a uctívali ho? Mezi vykladači 
se debatuje, zda se ještě jedná o opravdovou nabídku záchrany (Osborne). 
Lakmusovým testem zde je, že budeme souzeni na základě svých skutků – chválíme 
jimi Boha nebo ďábla (šelmu)?

11,14 Druhé ‚běda‘ pominulo; hle, třetí ‚běda‘ rychle přichází. – Většina překladatelů 
překládá „brzy“ slovem „rychle“. Tato věta je zde umístěna proto, aby ukazovala, že 
svědectví církve trvá až do zaznění sedmé polnice, která uvede čas Božího hněvu a 
okamžik, po kterém už pokání nebude možné (Zj 11,18). Oddíl o dvou svědcích se 
nachází mezi zazněním šesté a sedmé polnice. Tento verš také uvádí třetí „běda“ = 
sedmou polnici. Sedmá polnice ohlašuje vládu Krista a poslední soud. Třetí běda 
přijde brzy po druhém běda. 

Vidíme zde hru se slovy – třetí běda přichází brzy, stejně jako Ježíš Kristus přijde 
brzy … obě tyto věci nastávají současně. Srovnejte s veršem Zj 9,12, který uvádí 
šestou polnici: „První běda pominulo, hle, ještě dvoje běda přichází potom“133.

133A 8,13 uvádí pátou polnici a první „běda“. Tj. První „běda“ = pohromy páté polnice, druhé „běda“ = pohromy 
šesté polnice, třetí „běda“ = pohromy sedmé polnice. 
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C.3. Sedmá polnice zazněla (11,15-19)

(Zj 11,15-19) Zatroubil sedmý anděl. A v nebi se ozvaly mocné hlasy, které 
říkaly: „Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista, a 
bude kralovat na věky věků.“ 

16 Čtyřiadvacet starších, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na 
tváře a poklonilo se Bohu 17 se slovy: 

„Děkujeme tobě, Pane Bože, Všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil  
své veliké moci a ujal ses kralování.

 
18 Rozhněvaly se národy, ale přišel tvůj  

hněv, čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána mzda tvým otrokům 
prorokům a svatým a bojícím se tvého jména, malým i velkým, a aby byli  
zničeni ti, kteří ničí zemi.“ 

19 Tu byla otevřena Boží svatyně, která je v nebi, a byla vidět schrána jeho 
smlouvy v jeho svatyni; nastaly blesky, hlasy a hromy, zemětřesení a veliké 
krupobití.

11,15 Zatroubil sedmý anděl. A v nebi se ozvaly mocné hlasy, které říkaly:  
„Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista, a bude kralovat na 
věky věků.“ – Zatroubil sedmý anděl … toto je třetí a poslední běda přicházející na 
svět. Kristus přišel soudit svět, nastal konec historie, čas pokání skončil a nastává 
čas soudu. Svědectví církve je ukončeno (11,7) a může zaznít sedmá polnice, která 
uvede konec věků (Matouš 24,31). Sedmá polnice naznačuje naplnění Božího 
tajemství, jak to tvrdí mocný anděl v 10,7, a vládu Krista, Hospodinova pomazaného 
(Dan 7,14; Lk 1,33; 1 Kor 15,24). Hospodinovým tajemstvím je Kristus (Kol 2,2) – 
toto tajemství bude završeno, až se Kristus vrátí a ustanoví své kralování a vládu 
(Dan 7,27) na zemi. Zesnulí v Kristu budou vzkříšeni, „a potom bude konec, až 
Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i 
moc“ (1 Kor 15,24).

A bude kralovat na věky věků … sedmá polnice je současně i poslední polnicí, a ta 
má oznámit příchod Krista a jeho svatých andělů, a zesnulí v Kristu vstanou z 
mrtvých (Mt 24,31; 1 Kor 15,52; 1 Tes 4,16). Království, které kdysi patřilo ďáblu, 
bude nyní patřit Bohu (Lk 4,5), který bude kralovat navěky a navždy (Ex 15,18).

11,16-17 Čtyřiadvacet starších, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na 
tváře a poklonilo se Bohu 17 se slovy: „Děkujeme tobě, Pane Bože, Všemohoucí,  
který jsi a kterýs byl, že ses chopil své veliké moci a ujal ses kralování. – Bůh je nyní 
uctíván jako ten, kdo byl a je, a nikoli jako ten, kdo přichází, protože už přišel, ujal se 
své moci a začal vládnout. Všimněme si, že Bůh je nyní jedinou řádnou osobou 
hodnou uctívání. Nastává konec historie lidstva.

11,18 Rozhněvaly se národy, ale přišel tvůj hněv, čas, aby byli souzeni mrtví a aby 
byla dána mzda tvým otrokům prorokům a svatým a bojícím se tvého jména, malým i  
velkým, a aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi.“ – Rozhněvaly se národy, ale přišel tvůj 
hněv … Walvoord si všímá, že je použit stejný kmen u obou řeckých slov (orgé = 
hněv, orgisthénai = rozhněvat se, být rozhněván)134 - lidský hněv je bezprávný, Boží 

134Vyzní spíše jen v angličtině, která užívá pro „hněv“ dvou slov, a sice „anger“ a „wrath“.
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hněv je svatý. „Rozhněvaly se národy“ je dalším odkazem na mesiášský Žalm 2, a 
proto tedy přišel Jeho hněv (Iz 34,2). Je to třetí vrcholné „běda“, které naráží i na 
bitvy uvedené později v knize Zjevení (16,14; 19,19).

Přišel čas, aby byli souzeni mrtví … zde máme předběžný pohled na soud, který pak 
je popsán ve Zj 20,12. 

Přišel čas, aby byla dána mzda tvým otrokům prorokům a svatým a bojícím se tvého 
jména … Vidíme zde rozlišení mezi Hospodinovými služebníky – proroky a svatými 
(viz také Zj 16,6; 18,20.24). V Nové smlouvě je proroctví službou církve a je naň 
kladen důraz v knize Zjevení, protože se jedná o proroctví a jak byl prorok. Je ovšem 
pravděpodobnější, že Jan má na mysli starosmluvní proroky, kteří byli mučeni. 
Nastal čas odměny pro Hospodinovy služebníky – tato představa odměny je 
přítomná na různých místech Bible (Ž 115,13; Jer 17,10; Dan 12,13; Mt 5,12; Zj 
22,12). Ti, co byli pronásledovaní, nyní přijmou odměnu, která jim náleží (Mt 5,12).

Proroci a svatí jsou vykresleni jako ti, kdo se bojí Hospodinova jména, v kontrastu 
vůči těm, kdo proklínají jméno Boha při vylití čtvrté, páté a sedmé misky hněvu (Zj 
16,9.11.21). Ďábel a šelma z moře se také rouhají Bohu (13,1.5; 17,3). 

A aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi … v kontrastu s odměnou je trest (tj. zničení) 
těch, kteří ničí zemi – odplata odpovídá zločinu. Caird vidí v těch, co ničí zemi, odkaz 
na anděla propasti, jehož jméno je Ničitel (Jer 51,25 … ničitel celé země). Hailey si 
všímá, že slovo „ničit“ znamená i „kazit“ (viz Gn 6,12 … Hospodin viděl, jak zkažená 
byla celá země, protože všichni lidé na zemi pokazili svou cestu). Stojí za zmínku, že 
zde není nic řečeno o tisícileté vládě, která je ustanovena při druhém příchodu Krista.

11,19a Tu byla otevřena Boží svatyně, která je v nebi, a byla vidět schrána jeho 
smlouvy v jeho svatyni; – Bůh naplnil smlouvu se svým lidem. Archa smlouvy 
Hospodina s Izraelem obsahovala kamenné desky s Desaterem přikázání, které byly 
dány Mojžíšovi na Sinaji (Hebrejům 9,4). Archa se nacházela ve svatyni svatých a 
byla znamením Hospodinovy přítomnosti (1.Paralipomenon 13,6; Hebrejům 9,3-4).

Někteří v tomto verši vidí představení nového pohledu z nebeské perspektivy, který 
uvádí následující oddíl (Wilcock). 

V Hebrejům 9,3-4 vidíme, že kadidlový oltář se nacházel ve svatyni svatých vedle 
archy smlouvy – v 8,5 z téhož oltáře bere anděl oheň, aby jej svrhl na zem. V Jozuovi 
6,8 vidíme sedm kněží s polnicemi, jak obcházejí Jericho a nesou s sebou schránu 
smlouvy. Město obcházeli po šest dnů a sedmého dne jej obešli sedmkrát, a přitom 
troubili na polnice. Když kněží dlouze zatroubili, tak hradby města se zřítily a všichni 
v něm byli zabiti kromě prostitutky Rachab. Pochod kolem města po sedm dní a 
troubení na polnice bylo varováním pro lidi, že město bude zničeno při posledním, 
dlouhém troubení. V 1.knize Paralipomenon 15,24 mělo sedm kněží zatroubit před 
archou smlouvy, když byla nesena do Jeruzaléma. Sedm polnic tedy oznamuje 
přítomnost Boha, který přichází se zkázou. Archa smlouvy oznamuje jeho přítomnost 
a naznačuje, že tento soud přichází od Boha.

11,19b nastaly blesky, hlasy a hromy, zemětřesení a veliké krupobití. – Krupobití, 
blesky a zemětřesení jsou znamením Hospodinovy přítomnosti a znamením konce 
(viz úvod k sedmi polnicím 8,5; viz též sedmou misku hněvu 16,21, při které byl 
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završen Hospodinův hněv a města národů se rozpadla). Některé z těchto projevů 
nastaly, když Bůh vydal zákon na Sinaji (Ex 19,16).
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Scéna D: Žena, drak a dvě šelmy (12,1 - - 14,20)

D.1. Žena a drak (12,1-18)
D.2. Dvě šelmy (13,1-18)
D.3. Beránek, tři andělé a sklizeň země (14,1-20)

15. Scéna D: Žena, drak a dvě šelmy (12,1 - - 14,20)

D.1. Žena a drak (12,1-18)

(Zj 12,1-18) A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod 
jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd. 2 Byla těhotná 
a křičela, když v bolestech a mukách pracovala ku porodu.

3 A ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý drak, mající sedm hlav a 
deset rohů, a na těch hlavách sedm diadémů. 4 Jeho ocas vlekl třetinu 
nebeských hvězd; i svrhl je na zem. A drak stál před ženou, která měla 
porodit, aby její dítě sežral, jakmile porodí. 5 A porodila syna -- muže, který 
má pást všechny národy železnou berlou. Vtom bylo její dítě vytrženo k Bohu 
a k jeho trůnu. 6 A žena utekla do pustiny, kde měla od Boha připravené 
místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní.

7 A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak 
i jeho andělé bojovali, 8 ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. 9 A byl 
svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý 
obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

10 A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: 

„Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista,  
neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem 
dnem i nocí. 11 Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého 
svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt. 12 Proto se radujte, nebesa a 
vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s  
velikou zuřivostí; ví, že má málo času.“

 

13 Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která 
porodila toho syna. 14 Ale té ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby 
mohla letět do pustiny na své místo, kde skryta před hadem bude živena čas 
a časy a půl času.

 
15 A had vychrlil z tlamy za ženou vodu jako řeku, aby ji  

strhl proudem. 16 Ale země přispěla ženě na pomoc: země otevřela svá ústa 
a pohltila řeku, kterou vychrlil drak ze své tlamy. 17 Drak se na tu ženu 
rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří  
zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví. 18 I postavil se na 
písku u moře.
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D.1. a) Znamení ženy a znamení draka (12,1-6)

Toto je první z několika vidění, která tvoří vsuvku mezi sedmi polnicemi a sedmi 
miskami hněvu a odhalují více detailů boje mezi dobrem a zlem v nebi a následný 
dopad na Boží lid na zemi. Ďábel je zde odhalen jako odvěký nepřítel Božího lidu, ve 
13. kapitole následuje popis jeho dvou posluhovačů, kteří dělají věci, k nimž je Ďábel 
pobídne – šelmy z moře a šelmy ze země. Jan vidí na nebi řadu znamení, tím prvním 
je žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti 
hvězd – představuje starosmluvní církev. Byla těhotná a měla porodit chlapce – 
Mesiáše.

Pak se na nebi ukázalo jiné znamení – veliký rudý drak, Ďábel. Snažil se zabít 
Mesiáše, který se narodil, ale Ježíš Kristus odešel do nebe k Bohu a jeho trůnu. Pak 
Bůh pečuje o církev během věku evangelia. Efezským 6,12 nám říká: „Neboť náš 
zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této 
temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech“ - tj. je vhodné, aby 
před představením našich pozemských nepřátel, šelmy z moře, šelmy ze země a 
ženy smilnice, byl uveden a popsán Satan. 

V tomto prvním oddílu vidíme, že Boží lid přivádí k narození Mesiáše slíbeného v 
Genesis 3,15: „A položím nepřátelství mezi tebe a ženu, mezi símě tvé a símě její. 
Ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu“. Satan se snaží zabránit narození 
Mesiáše, který mu rozdrtí hlavu, ale nesplní tento úkol a Mesiáš vystupuje do nebe – 
Satan je vykázán z nebe a svržen na zem, kde vede válku proti svatým.

Nyní se v knize Zjevení objevuje poprvé (12,1) a podruhé (12,3) slovo sémeion 
(znamení), kromě slovesa esémanen (naznačil znameními) z 1,1. Toto slovo se v 
knize vyskytuje sedmkrát:

12,1 A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, 
12,3 A ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý drak,
13,13 Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na 
zem,
13,14 a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. 
Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila.
15,1 Tu jsem uviděl v nebi jiné veliké a podivuhodné znamení: sedm andělů, kteří 
měli sedm posledních ran,
16,14 Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené 
země,
19,20 Ale šelma byla zajata a s ní falešný prorok, který před ní činil znamení,

12,1 A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama 
měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd. – Slovo „znamení“ (řecky sémeion) 
označuje začátek nového oddílu. který navazuje na otevření Hospodinova chrámu v 
nebi v předchozí scéně (Zj 11,19). Žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a 
na její hlavě koruna z dvanácti hvězd ... jasný odkaz na Genesis 37,9 (Josefův sen), 
a proto tato žena představuje dvanáct kmenů Izraele. Josefův sen vykresluje, jak se 
mu klaní slunce, měsíc a jedenáct hvězd – to se naplnilo, když se stal druhým 
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mužem v zemi po faraonovi a jeho bratři se před ním klaněli (Gn 43,26-29). Žena 
představuje vyvolený lid, zde ve významu starosmluvního vyvoleného lidu, který 
přivádí na svět Mesiáše (verš 5) – a později (verš 17) bude představovat 
novosmluvní vyvolený lid. Jan vidí spojitost mezi starosmluvním a novosmluvním 
vyvoleným lidem (viz 21,12-14). Wilson to formuluje slovy: „V Bibli není vedena 
žádná ostrá rozdělující čára mezi pravým Izraelem a novým Izraelem, protože lid 
zaslíbení je jedním lidem, ať už žili před prvním příchodem Krista nebo po něm“.

V tomto verši ovšem žena představuje starosmluvní vyvolený lid – jedná se o jednu z 
mála odkazů knihy Zjevení výlučně na starosmluvní vyvolené. Srovnejte nebeskou 
slávu této ženy, která představuje Boží lid (nevěstu z Ef 5,22), s pozemským leskem 
smilnice, která představuje svět (Zj 17,4). Žena je královnou nebe a vytváří kontrast 
vůči smilnici, královně země. Žena nese korunu vítěze (stephanos, G4735), nikoli 
královskou korunu (diadéma, G1238), kterou má drak (12,3).

Johnson si všímá, že někteří vidí blízký paralelismus mezi naším příběhem a činností 
císaře Domiciána kolem roku 83 n.l. - po smrti svého desetiletého syna jej Domicián 
prohlásil za boha a jeho matku za matku boží. Některé mince z tohoto období ukazují 
matku Domicii jako matku bohů, jak stojí s žezlem a korunou královny nebes. Další 
mince ukazuje matku s dítětem, které stojí před ní a v levé ruce drží žezlo království 
světa, pravou rukou žehná světu. A jiná mince ukazuje zemřelé dítě, jak sedí na 
pozemském glóbu a hraje si se sedmi hvězdami, které představují sedm planet – to 
je symbol synovy nebeské vlády nad světem. Na čtvrtém typu mince je představeno 
dítě jako říšský Zeus, který byl vyvýšen, aby byl pánem hvězd a nastolil věk 
všeobecné záchrany všech. Tyto všechny obrazy jsou stěží náhodné. 

Ale zatímco mincovní tvorba Domiciána představuje syna Domicie jako pána nebes a 
zachránce světa, Zjevení 12 ukazuje na Ježíše Krista, Pána nebe a země, jako na 
toho, kdo bude pást všechny národy železnou berlou (verš 5). Jan takříkajíc zbavuje 
Domiciána mýtů, když představuje Krista jako pravého a vyvýšeného Pána nebes, 
přicházejícího krále a zachránce světa.

Johnson dále zdůrazňuje ženin zářivý vzhled, podobný slunci, který ji uvádí do 
souvislostí s Kristem (1,16) a ukazuje její oslnivé kvality (1,20). Měsíc pod jejíma 
nohama naznačuje její stálost (Ž 72,5; 89,37; srovnejte s Mt 16,18), koruna z 
dvanácti hvězd na její hlavě ukazuje na její totožnost vyvolené. Je vykreslena ve 
svém slavném nebeském charakteru, navzdory své zdánlivě křehké pozemské 
historii (verše 13-16). Viz též popis slávy nebeského Jeruzaléma (21,11 a násl. 
verše).

12,2 Byla těhotná a křičela, když v bolestech a mukách pracovala ku porodu. – Byla 
těhotná a křičela ve svých porodních bolestech (srovnejte s Iz 26,17; 66,7-8; Micheáš 
4,10). To pravděpodobně představuje mnohé pokusy o zabití dítěte Krista před jeho 
narozením. Viz Gn 3,15, kde je slíbeno nepřátelství mezi lidstvem a Ďáblem a 
potomek, který rozdrtí Ďáblovi hlavu. Ve Zj 12,4 drak plní funkci porodní asistentky, 
aby hned při porodu mohl dítě zabít. Satan se tedy snaží zničit zaslíbené símě – ve 
Staré smlouvě je zaznamenána řada pokusů zničit linii, ze které se narodí Kristus:

Kain zabíjí Ábela – ale narodí se Šét (Gn 4).
Farao nařizuje, aby byli Izraelští chlapci zabiti (Ex 1,15).
Saul se snaží zabít Davida (1. kniha Samuelova 18,11).
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Atalja chce zahubit všechno potomstvo krále (1.kniha Královská 11,1).
Haman se snaží vybít všechny Židy, ale Ester zasahuje (Ester 3,6; 7,3).

Existuje i řada dalších míst, kde mohla být starosmluvní linie vedoucí k Mesiáši 
přerušena (Hendriksen):

Bůh zničí lidi na zemi, ale zachrání Noeho.
Sára nemůže mít děti, ale zázrakem se rodí Izák.
Bůh nařizuje, aby byl Izák obětován, ale potom poskytne náhradu.
Izákova žena Rebeka nerodí děti, ale nakonec počne a porodí dítě.
Ezau vyhrožuje Jákobovi zabitím, protože byl okraden o prvorozenství, ale 
nakonec to neudělá.
Bůh chce zabít syny Izraele, ale Mojžíš zasahuje jako přímluvce.

 
12,3 A ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý drak, mající sedm hlav a 
deset rohů, a na těch hlavách sedm diadémů. – A ukázalo se jiné znamení (sémeion) 
než znamení ženy (12,1), a sice Jan nyní vidí znamení draka … slovo „znamení“ 
zdůrazňuje symbolickou podstatu toho, co Jan viděl. Hle, veliký rudý drak … první 
výskyt rudého draka, který je též hadem z Gn 3,1. Je představen první ze dvou 
vnějších nepřátel církve, Satana a světa (třetím nepřítelem je tělo, vnitřní nepřítel, ale 
toho se kniha Zjevení netýká135). Je červený díky krvi, kterou prolil – byl vrahem od 
počátku (Jan 8,44). Drak je jasně třikrát identifikován ve verši 9 jako ten dávný had, 
nazývaný Ďábel a Satan. 

Mající sedm hlav a deset rohů … deset rohů znamená sílu a sedm hlav naznačuje 
jeho autoritu. Sedm hlav (sedm znamená úplnost) možná ukazuje na drakovu 
inteligenci, nebo by mohlo ukazovat na jeho různé formy (projevy) – srovnejte se 
sedmi hlavami šelmy v 13,1. Srovnejme jej též s Beránkem v 5,6, který měl sedm 
rohů, ale jen jednu hlavu. Také farao byl označen za draka (Ezech 29,3). 

A na těch hlavách sedm diadémů … diadém = královská koruna (diadéma), na rozdíl 
od koruny vítěze (stephanos), kterou má na hlavě žena. Královskou korunu má na 
hlavě jen drak zde, šelma ve 13,1 a Kristus v 19,12.

12,4a Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd; i svrhl je na zem. – Hvězdy snad 
představují padlé anděly = démony. Když byl Satan svržen z nebe, strhl s sebou své 
anděly (Zj 12,7.9; 16,14; Dan 8,10). Osborne zde vidí událost před utvořením světa, 
kdy se Satan a jeho následovníci vzbouřili proti Bohu. Události ve Zj 12,7-9 se pak 
vztahují na pozdější bitvu, při které jsou vyhoštěni z nebe.

12,4b A drak stál před ženou, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile porodí. 
– Zde se mluví o králi Herodovi, který se snažil zabít dítě Ježíše (Mt 2,16), a tak je 
prototypem Antikrista. K podobné události došlo i dříve v historii, když chtěl farao 
zabít všechny mužské potomky z Izraele (Ex 1,15-16). Satan se snaží zabránit 
narození toho, kdo rozdrtí jeho hlavu (Gn 3,15). Také při pozemském životě Ježíše 
Krista se jej snažili zabít, ale mohli to udělat až tehdy, když nastal jeho čas – to je 
podobné svědectví dvou svědků (Zj 11,3-13), kteří prožívali ochranu a mohli být 
zabiti až poté, když dokončili své svědectví. 

135Je též možné spojit působení nepřátel číslo 2 a 3 v jednoho – svět i tělo jsou součástí obrazu ženy smilnice, ve 
kterém svět svádí naše tělo k pohodlnosti a k tomu, abychom se přestali ptát, k čemu nás Bůh v životě vede. V 
tomto ohledu pak kniha Zjevení představuje hru všech tří nepřátel – Satana, světa i těla.
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12,5a A porodila syna -- muže, který má pást všechny národy železnou berlou. – A 
porodila syna … ale drak neuspěl v zabití dítěte. Pokud není ještě jasné, o jaké dítě 
se jedná, je to muž, který má pást všechny národy železnou berlou (holí, žezlem) … 
citace z mesiášského Žalmu 2,9, tímto chlapcem je Ježíš. Tentýž mesiášský žalm je 
citován i ve Zj 2,27 a 19,15, kde Ježíš je též jasně v centru pozornosti. Slovo 
„pást“ (= „vládnout“ v některých překladech) vlastně mluví o pastýři, ovšem v 19,15 
souvislosti mluví o „bití“ národů, až se Kristus vrátí na tuto zem. Mounce objasňuje: 
„Vládnout (pást) železnou holí znamená ničit spíše než vládnout v příkrém stylu. 
Pastýř nejen že přivádí své ovce na pastvu, ale také je chrání před nájezdy šelem. 
Jeho hůl se stává zbraní, která vrací údery. Mesiášova hůl je ze železa, tj. je silná a 
nepoddajná ve svém úkolu soudu“.

12,5b Vtom bylo její dítě vytrženo k Bohu a k jeho trůnu. – Zde se mluví o odchodu 
našeho Pána do nebe (Mk 16,19). Bylo vytrženo (hérpasthé) … sloveso harpadzó je 
užito v NS čtrnáctkrát. K Bohu a k jeho trůnu … výskyty Ježíšova trůnu jsou např. ve 
3,21 nebo 22,3. Všimněte si podobnosti se dvěma svědky (Zj 11), kteří po třech a půl 
dnech vystoupí do nebe. Tento verš také zahrnuje vzkříšení, skrze které je Satan 
poražen (12,8). Všimněme si, že vůbec není zmíněn kříž, protože důležité je nyní 
vzkříšení a odchod do nebe. U kříže si Satan myslel, že Mesiáše porazil, ale udělal 
velkou chybu, protože Ježíš byl vytržen z jeho rukou, vstal z mrtvých a odešel do 
nebe. Podobné věci lze vidět ve Zj 1,17-18 (Neboj se. Já jsem první i poslední, ten 
Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí.).

12,6 A žena utekla do pustiny, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili  
tisíc dvě stě šedesát dní. – A žena utekla do pustiny … související verš pro 
novosmluvní církev je 12,14, kde žena odlétá na orlích křídlech do pustiny, aby tam 
byla ochráněna čas a časy a půl času, což je období stejně dlouhé jako 1260 dní (viz 
11,2 ohledně diskuse tohoto časového období). Aby ji tam živili … žena církev utíká 
na poušť, která zde představuje místo bezpečí a výživy. Slovo „živili“ (řecky trefeó, 
G5142) je použito i ve 12,14. Zde je podobnost s útěkem lidu Izraele na poušť z 
Egypta a od faraona (Dt 32,10), kde je Bůh živil po čtyřicet let manou, chlebem 
vznešených (Ž 78,25), nadpřirozenou vodou ze skály a kde jejich šaty nezvetšely 
(Neh 9,20-21).

Uvažujme též o Eliášově útěku do pustiny, kde mu tři a půl roku přinášeli havrani 
potravu a jistá vdova jej živila pokrmy z mouky a oleje, které se díky nadpřirozenému 
zásahu nevyčerpaly (1 Kr 17,1-14). Při jiné příležitosti jej sytili andělé (1 Kr 19,1-8). 
Všimněme si, že když se o jeho stravu starali havrani a vdova, bylo to v období 
sucha, které trvalo tři a půl roku (Jakub 5,17), což je zhruba 1260 dní (3,5 roku krát 
12 měsíců krát 30 dní). Podobný útěk podnikla i Marie s Josefem, když Ježíše 
odnášeli do Egypta, aby unikli před Herodem.

1260 dní je období mezi Ježíšovým odchodem do nebe (viz veš 3) a jeho druhým 
příchodem, což je stejné období jako období svědectví církve světu (viz 11,3, kde 
dva svědkové prorokují po 1260 dní). Ve stejném časovém ohraničení je církev 
pronásledována šelmou (13,5-7), ale v našem verši zde je důraz na to, že církev je 
(nadpřirozeně) chráněna a živena Bohem, což je potvrzeno tím, že v pustině měla od 
Boha připravené místo … poušť je v tomto životě jejím normálním domovem. Po 
dobu, kdy je církev na zemi, zde nemá žádné stálé místo odpočinku, například město 
– jejím domovem je nový Jeruzalém (Hebrejům 11,13-16).
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D.1. b) Válka v nebi (12,7-12)

Tento oddíl zobrazuje vyhnání draka, v jeho roli žalobce, z nebe v důsledku smrti a 
vzkříšení Ježíše. Základ jeho obviňování lidstva před Bohem už byl zrušen, protože 
Ježíš Kristus naplnil Hospodinův zákonný požadavek v zájmu lidí. Ježíš je vzkříšen a 
vyvýšen nad každou vládu i autoritu i mocnost i panstvo136. Po svém vyhnání z nebe 
drak pokračuje ve svém boji proti Bohu a jeho lidu a proti všem lidem na zemi. 

12,7 A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i  
jeho andělé bojovali, – Všimněme si, že toto nastává po vystoupení Krista do nebe. 
Archanděl Michael je zmíněn v Dan 10,13.20.21; 12,1 a vykreslen jako „velký velitel, 
jenž zastává tvůj lid“, a pak v Judovi 1,9 se s Ďáblem pře o Mojžíšovo tělo. Existují 
zde dvě možná vysvětlení: a) když Satan zhřešil, byl svržen z nebe na zem společně 
se svými anděly (Iz 14,12-15; Ezech 28,16-17). Anebo b) verše 10-12 naznačují, že 
po vzkříšení Ježíše Krista byl Satan poražen a základ jeho obviňování svatých byl 
odstraněn, když Ježíš Kristus vykoupil lidi, takže Satan byl svržen na zem.

Základem Satanova obviňování bylo to, že člověk hřešil, ale Ježíš jako člověk a 
představitel lidí žil bezhříšným životem a zaplatil trest za hřích lidí. Proto Satanovo 
zákonné právo být v nebi a obviňovat lidi skončilo (viz též Job 1,6; Zach 3,1). Po 
svém vzkříšení byl Ježíš Kristus vyvýšen nad veškerou autoritu a moc, včetně Ďábla 
(Ř 8,38; Ef 1,21), když Bůh vyvýšil Krista nad každou vládu i autoritu i mocnost i 
panstvo. 

Oddíly jako Jan 12,31 naznačují, že Satan byl vyhnán z nebe, když byl Kristus 
ukřižován (viz též Jan 16,11). Když učedníci oznamovali Ježíši, že se jim i démoni v 
jeho jménu poddávají, Ježíš řekl: „Viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk. Hle, 
dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou silou Nepřítele, a 
naprosto nic vám neublíží“ (Lk 10,17-19). V Mt 28,18 Ježíš říká: „Byla mi dána 
veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ...“

12,8 ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. – To znamená, že kdysi Ďábel a 
jeho andělé měli své místo v nebi (viz Job 1,6, kde Satan předstoupil před Boha, a 
Zach 3,1, kde Satan obviňuje velekněze Jóšuu z hříchu). Nejen Bůh, ale i archanděl 
Michael je silnější než Satan (Lukáš 11,22). Jsou nám zde připomenuta slova z 
1.listu Janova 4,4: „ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě“. V Janovi 
12,31 těsně před svým ukřižováním Ježíš říká: „Nyní bude vládce tohoto světa 
vyvržen ven“ a v Janovi 16,11: „Vládce tohoto světa je již odsouzen“. Vidíme v tom 
první část Satanovi porážky – nejprve je svržen z nebe na zem, později ztrácí i své 
místo na zemi a nakonec bude uvržen do hořícího jezera (20,10).

12,9 A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí  
celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. – Zde je drak 
jednoznačně identifikován pro případ, že jsme jej zatím sami neodhalili. Podobně se 
o něm mluví ve 20,2: „ten dávný had, jenž jest Ďábel a Satan“. Ten dávný had … 
Odkaz na hada jej spojuje s Gn 3,1.13, kde oklamal Evu. Satan znamená 
„žalobce“ (viz Job 1,6 a následující verše; Zach 3,1), který obviňuje bratry „před 

136Efezským 1,21.
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naším Bohem dnem i nocí“ (verš 10). Ďábel (řecky diabolos) znamená 
„pomlouvač“ (viz 2,9, kde Hebrejové pomlouvají a urážejí svaté stejně jako jejich otec 
Satan; a viz 13,6, kde Satanovi posluhovači se rouhají Hospodinovu jménu a jeho 
stánku a těm, kteří přebývají v nebi). 

Tento trojí popis vykresluje draka jako toho, kdo oklamává, obviňuje a uráží – poté, 
co byl svržen z nebe, jeho právo obviňovat lidi před Bohem pominulo, ale stále jej v 
knize Zjevení vidíme jako toho, kdo oklamává a uráží prostřednictvím falešného 
proroka (13,14; 19,20), šelmy (13,6) a falešných Hebrejů (2,9). Celý svět svádí do 
klamu (20,11), tedy lže a je otcem lži (oklamává falešnými zázraky a falešnými 
proroky). 

A jeho andělé byli svrženi s ním … Nejen Satan, ale i jeho andělé (démoni) byli 
svrženi na zem (viz též zlí duchové v 16,14, kteří předvádějí zázračná znamení). Zj 
18,2 prohlašuje, že Babylon se stal příbytkem démonů a vězením všech nečistých 
duchů.

Byl svržen na zem … (též viz poznámky ke 12,7) Pokud lidé hřešili, Satan měl 
zákonné právo být v nebi a obviňovat lidi z hříchu před Bohem. Po smrti a vzkříšení 
Ježíše Krista, který jako zástupce lidí žil bezhříšným životem a zaplatil svou smrtí 
trest za hřích, Satan ztratil zákonné právo obviňovat lidi, protože hříchy lidí jsou nyní 
odpuštěny, a tedy ztratil zákonné právo být v nebi. Byl se svými anděly vyhnán z 
nebe a svržen na zem (srovnejte s Iz 14,12: „Jak jsi spadl z nebes, třpytivá hvězdo, 
synu úsvitu? Byl jsi odseknut k zemi, ty, který jsi porážel národy!“). Těsně před svou 
smrtí se Ježíš odkazuje na tuto událost (Jan 12,31; viz též 16,11): „Nyní je soud nad 
tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven“. A v další větě říká (Jan 
12,32): „A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě“, tj. po svém 
vzkříšení přitáhne všechny lidi k sobě, Satan nebude schopný zabránit lidem 
(Hebrejům i Nehebrejům) přijít k víře v Ježíše. Satan je svržen na zem, aby klamal 
obyvatele země a pronásledoval svaté prostřednictvím šelmy ze země a šelmy z 
moře (Zj 13).  

12,10 A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: „Nyní přišla záchrana, moc a 
kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich 
bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. – Nyní následuje mezihra 
radování v nebi. Mocný hlas v nebi říkal … tento hlas patří svatým nebo starcům a 
vyjadřuje radost, že Satan, žalobce našich bratří, byl svržen (verš 9). Obviňoval před 
naším Bohem dnem i nocí … klasický popis Satana jako žalobce a obviňovače je 
podán v knize Job (1,6 a 2,1), když Satan obviňuje Joba, že Job miluje Boha jen 
proto, co od Boha dostává, a v knize Zacharjáš 3,1, kde Satan obviňuje velekněze 
Jóšuu z jeho hříchů137. 

Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista … když 
Kristus zemřel jako zástupce lidí, byla zaplacena cena za hříchy lidí, a proto zákonný 
důvod Satanova obviňování u nebeského soudního dvora byl odňat, a tak Satan 
pozbyl právo tam být jako žalobce lidí a byl svržen z nebe. Jak říká list Římanům 
8,33: „Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje!“ 
Proti tomu nemá Satan žádnou odpověď, je vykázán z nebe a svržen na zem (v 
Lukáši 10,18 Ježíš vidí Satana spadnout z nebe jako blesk). V Lukáši 10,19 dává 

137Role Satana nejpodrobněji viz poznámky ke Zj 12,9.
212



Ježíš svým následovníkům moc nad Satanem a jeho démony. V Janovi 12,31 Ježíš 
říká: „nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.“

Poté, co Ježíš Kristus zemřel a znovu vstal, tato zpráva o jeho království měla být 
kázána všem lidem, aby vyšli ze Satanova království a byli přeneseni do království 
Boha (Skutky 26,17-18; Koloským 1,13). Ti, kdo věří, jsou osvobozeni od obviňování 
(Koloským 1,22). Ježíšovi je dána veškerá autorita, a tak učedníci mají tuto zprávu 
hlásat světu (Matouš 28,18-20). Učedníci dostali moc hlásat tuto dobrou zprávu o 
Letnicích (Skutky 1,8). V určitém smyslu Satan ztratil moc nad lidstvem už tehdy, 
když Ježíš odmítl jeho pokušení, na rozdíl od prvního Adama (Mounce; Lukáš 
4,1-13).

12,11 Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a 
nemilovali svou duši až na smrt. – Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu … jsou 
zachráněni ze svých hříchů krví Ježíše (1,5). Důvod obviňování už ustal, protože 
krev Ježíše zaplatila ten trest – když je nyní Satan obviňuje, mohou svatí ukázat na 
Ježíšovu krev. Proto Pavel mohl napsat: „Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť 
Bůh je ten, kdo ospravedlňuje!“ (Ř 8,33).

A pro slovo svého svědectví … Satanovy lži ve světě byly překonány slovem 
svědectví vykoupených o Ježíši. A nemilovali svou duši až na smrt … Přemohli 
Satana, protože jsou připraveni zemřít za svou víru. Jejich láska ke Kristu a věrnost 
je větší než láska k životu na této zemi. Když se Ďábel chystal některé křesťany ve 
Smyrně dát do vězení, aby je vyzkoušel, Kristus jim říká (2,10): „Buď věrný až na 
smrt a dám ti věnec života“.

Když Ježíš Kristus zemřel na kříži, svatí byli technicky přeneseně v Něm, a proto 
mají podíl i na jeho vítězství (Římanům 6,5-14). Výsledky tohoto vítězství vidíme v 
Jakubově pobídce, abychom se vzepřeli Ďáblu, a uteče od nás (Jakub 4,7); v 
duchovní bitvě Ef 6,11-18, kde je štít víry použit k tomu, aby uhasil ohnivé šípy toho 
zlého; Koloským 2,15 nám říká, že Kristus na kříži odzbrojil síly a autority a triumfoval 
nad nimi.

Stejně jako Kristus přemohl Satana svou smrtí na kříži, i Kristovi následovníci musí 
následovat jeho příklad. Základ jejich obviňování byl odňat a vyprázdněn, protože 
jsou osvobozeni ze svých hříchů krví Beránka (Zjevení 1,5; 7,14; Kol 1,22; Ř 8,33; 
1.list Janův 1,7). Dosvědčují, že Ježíš je Mesiáš = Kristus (a to vede k jejich 
záchraně, viz Ř 10,9-10) a potvrzují pravost své víry tím, že jsou věrní až na smrt, a 
tak získávají život (Zj 2,10.13; 6,9; 11,7; Lk 14,26; 21,16). Ani smrt je neporazí (Zj 
6,9), protože stejně jako Ježíš dosáhl vítězství nad Satanem skrze smrt, podobně je 
tomu i se svatými. To je znovu zmínka o těch, co byli umučeni, což je opakované 
téma knihy Zjevení. Později uvidíme ve 13,7 šelmu, jak vede válku proti svatým a 
poráží je, ovšem v 15,2 se setkáváme s těmi, kdo zvítězili nad šelmou, jak zpívají 
píseň Mojžíšovu a Beránkovu.

12,12 Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť 
k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.“ – Nebesa se mohou 
radovat, protože Satan byl svržen, ale pro zemi a moře to znamená ještě další „běda“ 
– Satan zde bude vládnout a zuří poté, co ztratil svou pozici v nebi. Všimněme si, že 
dvě šelmy povstávají ze země a z moře – jedna přichází ze země a druhá z moře, 
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protože tam je nyní Satan. Dokud nebude naprosto poražen, bude trápit lidi na světě, 
jak jen bude moci.

Trápení, jež Satan působí skrze dvě šelmy, je očividné: šelma z moře vede válku 
proti svatým (13,7), šelma ze země oklamává svět skrze zázraky (13,14), vyrobí 
obraz první šelmy a zabíjí ty, kdo odmítají se obrazu poklonit (13,15), nutí každého, 
aby přijal znamení, bez něhož nebude moci kupovat či prodávat (13,16). Ďábel je 
bez skrupulí svržen z nebe i se svými anděly, aby sváděl celou zemi (verš 9). Jeho 
osud byl zpečetěn při vzkříšení Krista, byl svržen z nebe a ví, že zbývá jen krátký 
čas, než se Kristus vrátí na zem, aby získal pro sebe to, co mu právoplatně patří. 
Tento krátký čas je věk evangelia (viz verš 14) – při druhém příchodu Krista bude 
Satan potrestán. Ví, že je poražený (Mt 8,29) a že čas jeho soudu a trestu v jezeře 
ohně je relativně blízko (Zj 20,10; 1 Kor 7,29).

D.1. c) Drak pronásleduje ženu (12,13-18)

Potomek ženy rozdrtil hadovu hlavu (Gn 3,15; srovnejte se Zj 13,3). Had 
pronásledoval ženu neúspěšně, a tak se obrací vůči jejímu potomstvu, aby mu 
rozdrtil patu (Sweet). „Izrael, matka Mesiáše, se nyní proměňuje v Boží Izrael = 
církev, matku mnoha bratří, z nichž Kristus je prvorozený (Ř 8,29; Gal 6,16)“ (Sweet). 
Nejpravděpodobnější důraz tohoto oddílu je promluvit více na téma ochránění a 
zabezpečení ženy ze Zjevení 12,6 (Osborne) – je zde naznačeno, že jak období 
1260 dní, tak i „čas, časy a polovina času“ ukazují na dobu zabezpečení ženy 
Bohem. 

Proč zde (12,15) nacházíme tutéž větu ze 12,6, že žena unikne na poušť, kde ji Bůh 
bude živit po 1260 dní (= po čas časy a polovinu času)? Osborne říká, že toto 
zopakování ve 12,15 je rekapitulací myšlenky ze 12,6, ale též že 12,13-17 je dále 
rozvinutím 12,7, kdy rozzuřený drak pronásleduje Boží lid. Myslím, že v tomto oddílu 
je vidět i návaznost mezi starosmluvním a novosmluvním Božím lidem: Oddíl 12,1-6 
byl spíše starosmluvním motivem ukazujícím na narození Mesiáše, kdežto oddíl 
12,13-17 ukazuje Satanovo nepřátelství vůči církvi.

12,13 Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která 
porodila toho syna. – Drak začal pronásledovat ženu … narážka na knihu Exodus a 
pronásledujícího faraona (Ex 14,8) nyní ukazuje na pronásledovanou138 církev. Když 
Satan neuspěl při zabití Syna, snaží se nyní zranit Syna tím, že bude zraňovat církev 
(podobně jako Pavel při pronásledování církve vlastně pronásledoval Krista, viz 
Skutky 9,4; Mt 25,45). Svaté v nebi už zraňovat nemůže.

Pokud chápeme ženu jako Hebreje, dává to smysl historicky – Hebrejové také 
přivedli na svět Církev (= ostatní z potomstva ženy, verš 17), která se původně 
skládala nejprve jen z Hebrejů.

12,14a Ale té ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby mohla letět do pustiny na 
své místo, – Dvě křídla velikého orla … odkaz na Ex 19,4, kde se říká, že Bůh vyvedl 
lid Izraele z Egypta na orličích křídlech. Aby mohla letět do pustiny … poušť zde 
138Slovo (G1377) diókó = následuji, jdu za, usiluji o, pronásleduji … některé anglické překlady překládají 
„pursue“ = běžím za, usiluji o; jiné (např. KJV) překládají „pronásleduji“. Český nejčastější překlad je 
„pronásleduji“.
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představuje místo bezpečí, mimo faraonovu zemi a vliv světa. Je nám připomenuto, 
že Boží lid jsou na zemi poutníky – v tomto světě jsme jako pastevci, kteří zde nemají 
stálé místo k bydlení. Tento verš mluví o novosmluvní církvi a odpovídá verši 6, který 
mluví o starosmluvní církvi. Vidíme tedy, že žena představuje jak starosmluvní, tak 
novosmluvní Boží lid.

12,14b kde bude živena – Trefeó (G5142) = živím, vyživuji, zaopatřuji, totéž slovo je 
užito ve 12,6. Lid Izraele strávil v pustině čtyřicet let a Bůh je živil nebeskou manou – 
ta je nyní obrazem Božího slova (podobně jako mana se měla sbírat denně, jinak 
okorala a ztvrdla (Dt 8,3)). Vedl je oblak kouře ve dne a oblak ohně v noci, Bůh jim 
dával manu, vodu, jejich šaty nezvetšely a nohy neopuchly (Nehemjáš 9,19-21).

Také je zde souvislost s nadpřirozenou mocí, ve které Bůh pečoval o Eliáše během 
období sucha, které trvalo tři a půl roku. Eliáš byl živen (zabezpečen) havrany (1 Kr 
17,4-7) a vdovou, jež měla sklenici mouky, která nebyla díky nadpřirozené moci 
vypotřebována, a sklenici oleje, který vydržel po celé toto období (1 Kr 17,14). 
Všimněme si, že toto období koresponduje s délkou období ve Zj 13, a sice tři a půl 
roku = 1260 dní (Jk 5,17).

12,14c a skryta před hadem čas a časy a půl času. – Toto je stejné období, kdy je 
žena živena ve verši 6 (1260 dní), tj. tři a půl roku nebo 42 měsíců139. To je také doba 
Danielovy předpovědi o znesvěcení chrámu Antiochem Epifanem (Epifanes je jméno 
blízce spojené se slovem „epifanie“ = zjevení, objevení), který je prototypem 
Antikrista (2 Tes 2,4), viz též Zj 11,2; 13,5 pro totéž časové období. Toto období je 
také obdobím pronásledování Božího lidu (Dan 7,25; 12,7). Je to též období 
svědectví církve světu (Zj 11,3) a jejího pronásledování šelmou (13,5).

Tedy toto časové období popisuje dobu, kdy je církev nadpřirozeně zaopatřena 
Bohem (viz poznámky k verši 6), období jejího svědectví a období jejího 
pronásledování. Církev je mimo dosah Ďábla, který jí nemůže přímo uškodit: „Jsem 
přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani 
budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude 
moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Římanům 
8,38-39). V 1.listu Petrově 5,8-9 je nám řečeno, abychom se vzepřeli Ďáblu, a on od 
nás uteče, protože nemá nad svatými žádnou opravdovou moc. 1.list Janův 5,18 
říká, že Satan nemůže škodit Božímu dítěti, protože Boží Syn Boží děti chrání. „Na té 
skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou“ (Mt 16,18b).

12,15 A had vychrlil z tlamy za ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proudem. – Když 
vidí, že církev je mimo jeho dosah, Satan zkouší jinou taktiku, jak ji zničit. Co vychází 
z hadových úst? Ďábel je otec lži: „Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože 
je lhář a otec lži“ (Jan 8,44), srovnejte se zlými duchy, kteří vycházejí z úst draka, 
šelmy a falešného proroka (16,13). Voda tedy představuje démonské či falešné 
učení, kterým se Satan snaží zničit církev (vzpomeňme na falešného proroka či 
falešné mesiáše … Mt 7,15; 24,24; 2 Pt 2,1). Pokud není schopný zničit církev skrze 
pronásledování, zkusí ji zničit skrze heretické, falešné učení – kéž jsou svatí 
připraveni na Satanovy výmysly! 

139Nejpodrobněji je toto období představeno v poznámkách k prvnímu výskytu v knize Zjevení, a sice Zj 11,2. 
Několik důležitých poznámek je dodáno u verše 11,9, kde se vyskytuje kontrastní období „tři a půl dne“.
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Toto jsme viděli v pomluvách od Hebrejů v dopise do Smyrny, kteří jsou synagogou 
Satanovou (2,9), a ve Filadelfii (3,9). Uvidíme to i v pomluvách šelmy, která se rouhá 
Božímu jménu a jeho příbytku a těm, kdo přebývají v nebi (13,6). Viděli jsme i falešné 
učení ženy Jezábel, a Balámitů a Nikolaitů (2,14-15.20.24). Pomluvy zvnějšku a 
falešné učení zevnitř (Caird) jsou Satanovy zbraně proti církvi. Další oddíl, kapitola 
13, ukazuje, jak se to děje prostřednictvím falešného proroka = šelmy ze země, která 
se podobá Beránkovi, ale mluví jako Satan. Také uvidíme šelmu z moře, jak vede 
válku proti svatým a pronásleduje je. 

Už jsme četli o ohni, který vyjde z úst dvou svědků (11,5) – je proto na místě, že drak 
proti tomu bojuje vodou, tj. bojuje s pravdou evangelia prostřednictvím lži.

12,16 Ale země přispěla ženě na pomoc: země otevřela svá ústa a pohltila řeku,  
kterou vychrlil drak ze své tlamy. – Jedná se o odkaz na píseň Mojžíše zpívanou 
poté, co Egypťané zahynuli v moři (Ex 15,12). Moře zabránilo lidu Izraele v útěku 
před pronásledováním Egypta, a pak se proměnilo v suchou zem, po které lid Izraele 
bezpečně přešel. Dokonce i příroda je na straně těch, kdo jsou věrní Kristu. 

Možná se jedná i o narážku na to, jak země pohltila Kóracha a jeho lid, kteří se 
vzepřeli Mojžíšovi a Hospodinovu plánu pro lid Izraele (Nu 16,30) – nic nemůže 
překazit Hospodinův plán. „Na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji 
nepřemohou“ (Mt 16,18b).
 
Jiný pohled říká, že v této chvíli žena představuje Hebreje, kteří jsou jasně odlišení 
od zbytku jejího potomstva = od církve. Hebrejové byli rozptýleni mezi národy v roce 
70 n.l. (Jeremjáš 29,18; Lv 26,33). Země (= jiné národy) ukryla Hebreje dost dobře 
na to, aby vždy existoval ostatek těch, kdo se vrátí a znovu vybudují národ Izrael. 
Zuří Satan proti Izraeli? Stačí si přečíst noviny a podívat se na zprávy v televizi, 
netrvá dlouho, než si toho všimneme (Jerry).

12,17-18 Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z 
jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví. A 
postavil se na písku u moře. – Satan je bezmocný proti církvi jako celku, a tak 
rozpoutá válku proti jejímu potomstvu = proti jednotlivcům. Potomstvo je zde jasně 
definováno jako ti, kdo zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví, v 
kontrastu vůči těm, kdo uctívají šelmu (14,11-12).

Žena uspěla v tom, že přivedla na svět Krista, toho prvorozeného (Ř 8,29), a jejím 
potomstvem je novosmluvní církev, kterou drak pronásleduje: „Žena, podobně jako 
chrám je tou vnitřní církví, která je nezranitelná; ale vnější církev, ostatní z jejího 
potomstva, je předán drakovým posluhovačům, podobně jako vnější nádvoří chrámu“ 
(Zj 11,1, Sweet). Beale (str.576) souhlasí s Beckwithem a Laddem, že žena ve verši 
6 a verších 13-16 je zobrazením „ideální“ církve z pohledu nebe, kdežto verš 17 
popisuje utrpení z pohledu „Božího lidu na zemi“.

Drak rozpoutal válku … a postavil se na písku u moře … tato slova uvádí a připravují 
nás na pronásledování Božího lidu prostřednictvím Ďáblových poskoků, šelmy 
povstávající z moře a šelmy ze země v následující kapitole. Drak stojí na písku u 
moře, když jeho partner (šelma) vystupuje z moře. Drak si používá šelmu, aby vedl 
válku proti svatým (13,7) prostřednictvím věznění a smrti (13,10). Používá též 
zákeřnější přístup, a sice šelmu ze země, která má výzor jako Beránek, ale ve 
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skutečnosti je falešným prorokem, který šíří falešné učení a činí zázračná znamení. 
Prostředky použité Satanem ve válce proti církvi, odpovídají jeho podstatě – je totiž 
vrahem a lhářem (Jan 8,44). Jeho nástroji jsou stát (tj. šelma z moře) a svět (tj. žena 
smilnice), kteří oba pronásledují církev (Zj 17,6; 18,24). Ve Zj 17,3 Jan vidí ženu, 
která sedí na šelmě šarlatové barvy, což naznačuje spojenectví mezi šelmou a 
smilnicí.

Johnson si všímá, že výraz „rozpoutat válku“ (řecky: poiésai polemon) je stejný výraz 
užitý o šelmě, která rozpoutala boj proti dvou svědkům (11,7) a svatým (13,7). Je 
tedy dobrý důvod spojit tyto tři odkazy pod jednu hlavičku, která ukazuje na 
vzájemnou souvislost. Všimněme si, že tento oddíl naznačuje drakovu velkou aktivitu 
v tomto období, když rozpoutal válku proti svatým a oklamává národy (verš 9). Šelma 
se později vybarví v antikrista, ale před posledním Antikristem přijde celá řada 
antikristů. V kapitole 13 uvidíme dva Satanovy nástroje: snaží se zničit církev skrze 
politickou moc (pronásledování: to si žádá vytrvalost a víru svatých … 13,10) a 
falešné učení (při kterém dokonce činí zázračná znamení, takže by svedl i vyvolené, 
kdyby to bylo možné … Mt 24,24). V kapitole 12 jsme viděli předzvěst toho všeho, 
když ve 12,13 drak pronásleduje (diókó: edióksen … viz šelma z moře) ženu a ve 
12,15 drak chrlí z tlamy vodu (lži) na ženu (viz druhá šelma, která mluví jako drak … 
13,11). Svatí si musí dát pozor.
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D.2. Dvě šelmy (13,1-18)

(Zj 13,1-18) Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset  
rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách 
jména urážející Boha. 2 Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná 
levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal  
svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. 3 A jednu z jejích hlav jsem viděl  
jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad 
tou šelmou užasla;

 
4 poklonili se drakovi, že dal té šelmě svou pravomoc, a 

poklonili se také šelmě se slovy: „Kdo je podobný té šelmě a kdo s ní může  
bojovat?“ 

5 Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc,
 
aby činila,  

co chce po čtyřicet dva měsíce.
 
6 I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a 

rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to jest těm, kteří přebývají v nebi. 7 A 
bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla, a byla jí  
dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem; 8 budou se jí  
klanět všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od založení světa 
zapsána v knize života toho zabitého Beránka. 

9 Má-li kdo uši, slyš.
 
10 Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí; kdo má být zabit  

mečem, musí být mečem zabit. Zde jest vytrvalost a víra svatých. 

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako 
beránek, ale mluvila jako drak.12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy 
v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž 
smrtelná rána byla vyléčena. 13 Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z 
nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14 a svádí obyvatele země 
znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům 
země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15 A bylo jí  
dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a 
způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. 16 A působí,  
aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán 
cejch na pravou ruku nebo na čelo 17 a aby nikdo nemohl kupovat ani  
prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména. 

18 Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo 
člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest.

 

Ve Zj 12,17 jsme viděli, jak se drak rozzuřil na ženu a odešel, aby vedl válku proti 
ostatním z jejího potomstva – proti těm, kteří zachovávají Boží přikázání a mají 
Ježíšovo svědectví. A postavil se na břehu moře. Nyní čteme, jak vede válku proti 
svatým skrze šelmu, která vychází z moře před očima draka. Tato šelma už byla 
zmíněna v 11,7 jako šelma z bezedné propasti, která rozpoutala válku proti dvěma 
svědkům a zabila je, až dokončili svoje svědectví. 

Šelma je nyní v kapitole 13 zobrazena jako Ďáblův poskok, dokonce je svými sedmi 
hlavami a deseti rohy Ďáblu podobná. Ďábel šelmě svěřuje svůj trůn a moc. Šelma je 
pozemským vtělením Ďábla, který skrze ni povede válku proti svatým a přemůže je – 
zbraněmi, které užívá, jsou pronásledování a smrt. Všichni, kdo se spolčí se šelmou, 
se spojují s Ďáblem. Šelma ze Zjevení je završením čtyř šelem, jež viděl prorok 
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Daniel, a představuje tak bezbožnou a krutou světskou politickou říši. Později v knize 
Zjevení na šelmě jede žena smilnice, která představuje císaře, tj. panovník a 
impérium jsou navzájem zaměnitelné. Šelma má moc po totéž období, po které je 
vnější nádvoří chrámu pošlapáno pohany, a to je totéž období, po které prorokují dva 
svědkové a současně je pečováno o církev na poušti. 

Šelma vládne mocí nad celým světem a představuje politickou moc. Druhá šelma, 
šelma ze země, představuje náboženskou a ekonomickou moc. Hendriksen si všímá, 
že první šelma je Satanovou rukou, druhá šelma je Satanovou myslí. „První šelma je 
obrazem Satanovy pronásledující mocnosti, která pracuje v národech tohoto světa a 
skrze tyto národy a jejich vlády. Druhá šelma je obrazem falešných náboženství a 
filosofií tohoto světa.“ Charakterizuje šelmu, falešného proroka a Babylon jako tři 
aktéry Satanova útoku na svět – tito tři představují „protikřesťanské pronásledování, 
protikřesťanské náboženství a protikřesťanské svody“.

Keener vysvětluje, že císařové byli prohlašováni za bohy až po své smrti, pouze 
Kaligula (37-41 n.l.), Nero (54-68 n.l.) a Domicián (81-96 n.l.) se vyhlašovali za bohy, 
a tedy vyžadovali uctívání už během svého života. Byl jim ovšem upřen status bohů 
poté, co zemřeli. Podle tradice Jana na ostrov Patmos vykázal Domicián. V této 
kapitole Jan ukazuje, že ta zlá ruka za císařem, šelma z moře, je samotný Ďábel. 
Další informace byly uvedeny v oddílu 8 tohoto textu (historické souvislosti).

Šelmu lze vyložit jako Římské impérium Janovy doby, které mělo své pokračování v 
následných bezbožných říších a vyvrcholí bezbožným impériem posledního 
Antikrista. Poselstvím této kapitoly je, že šelmě byla dána moc, aby přemohla svaté, 
kteří jsou jediní, kdo neuctívají šelmu. To je výzvou k vytrvalosti a věrnosti na straně 
svatých. Svatí mají krále jménem Ježíš a musí vzdorovat císařovu výnosu uctívat 
císaře (Skutky 17,7). Vzhledem k tomu, že šelma zabije dva svědky poté, co dokončí 
své svědectví (11,7) a vzhledem k faktu, že v 17,11 je šelma popsána jako „šelma, 
která byla a není, a je tím osmým králem“, primárně je míněn Antikrist na konci věků. 
Ovšem šelma též náleží sedmi předchozím králům, což naznačuje, že šelma se 
objevuje v posloupnosti všech tyranských režimů, které pronásledují svaté. Jak říká 
1.list Janův 2,18: „jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho 
antikristů. Podle toho poznáváme, že je poslední hodina.“ Pět z těchto sedmi králů už 
padlo, jeden nyní je u moci, sedmý má přijít a až přijde, musí na krátkou chvíli zůstat. 
I když muž bezzákonnosti se ještě neobjevil, tajná moc bezzákonnosti už ve světě 
působí (2.list Tesalonickým 2,3-6). Keener činí zajímavé pozorování, že poněvadž 
Ďábel nezná datum Kristova návratu, musí mít vždy v záloze připraveného svého 
Antikrista.

Křesťan a stát:

Hlavní novosmluvní odkazy, které mluví o lidské moci, uvádí Ježíš v Mt 22,17-21 
(srov. Mk 12,14; Lk 20,22) a Pavel v Římanům 13,1-7 a Petr ve svém prvním listě 
2,13-17 a následující verše. Měli bychom vidět, že Ježíšova odpověď na otázku, zda 
platit daň císaři, se opakuje v každém ze tří synoptických evangelií (Mt 22,21: každý 
by měl odevzdat „císaři, co je císařovo, a co je Boží, Bohu“). Ježíšův postoj k násilí je 
vyjádřen v okamžiku, kdy Petr usekl ucho veleknězova služebníka – Ježíš na to řekl: 
„Vrať svůj meč na místo. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou“ (Mt 
26,52).
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Pavel (Ř 13,1-7) zdůrazňuje, že vládnoucí autorita přijala svou moc od Boha a je 
zřízena Bohem, a tedy bouřit se proti této moci znamená bouřit se proti Bohu. 
Vládnoucí autorita je představitelem Boha v tom, že trestá ty, kteří dělají špatné 
skutky, a křesťané se této autoritě mají podvolit. Když Pavel říká křesťanům: „Dejte 
každému, co jste povinni: Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, 
tomu bázeň, komu čest, tomu čest“, bezesporu má na mysli i představitele Říma.

Petr (1 Pt 2,13-17) též vybízí své čtenáře, aby se podřídili kvůli Pánu každému 
lidskému zřízení, ať už králi jako nejvyšší autoritě, nebo místodržícím, kteří jsou od 
něho posláni, aby trestali ty, kdo jednají špatně, a uznávali ty, kdo jednají dobře. Též 
je vyzývá, aby prokazovali čest každému: „bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále 
mějte v úctě.“ A pokračuje a říká, že by každý měl snášet těžkosti nespravedlivého 
utrpení a neodplácet, tak jak to dělal Ježíš.

Ježíš, Pavel i Petr mluví hlavně o lidských institucích, které zachovávají zákon a řád. 
Když bylo s Pavlem jednáno nespravedlivě od Hebrejů, obrátil se na císaře a 
dovolával se spravedlnosti. Tyto instituce jsou potřeba kvůli padlé povaze člověka – 
bez udržování zákona a pořádku by nastala anarchie. Ale co s těmi mocnáři, kteří si 
přivlastňují, to, co patří Bohu – uctívání, které náleží jen Bohu? K těmto věcem se 
vyjadřuje Zjevení v kapitole 13. Dokonce ani zde Bible nevyzývá k občanskému 
povstání vůči tyranskému režimu, ale abychom dále poslouchali spíše Boha než lidi, i 
když to bude znamenat smrt. Příklad takového jednání vidíme u apoštolů, kteří 
nadále vyučují navzdory zákazu od velekněze a saduceů. Říkají (Skutky 5,29) „Boha 
je třeba poslouchat více než lidi“ - a jsou připraveni nést důsledky těchto svých slov. 
Musíme si všimnout, že úřady překročily autoritu, kterou jim svěřil Bůh. Pokud 
panovník vyžaduje uctívání, které náleží jen Bohu, pak musí lidé poslouchat Boha 
spíše než lidi, i když to znamená smrt. Panovníkův požadavek zde jasně nepochází 
od Boha (starosmluvním příkladem těch, kdo se nepodřídí podobnému příkazu, je 
Šadrak, Méšak a Abed-nego, Daniel 3). Ze strany svatých je vyžadována vytrvalost a 
víra spíše než odplácení – pomsta náleží Bohu.

V kázání na hoře Ježíš vyhlašuje požehnání na ty, kdo jsou pronásledováni pro 
spravedlnost a pro jeho jméno (Matouš 5,10-11) – jak spravedlnost, tak i Ježíš 
vylučují násilné chování vůči státu. Ježíš sděluje svůj další postoj v tom 
nejradikálnějším a nejpozitivnějším tvaru v Mt 5,44, když říká: „Milujte své nepřátele 
a modlete se za ty, kteří vás pronásledují“; a Pavel v Ř 12,14 vyzývá: „Dobrořečte 
těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte“.

D.2. a) Šelma z moře (13,1-10)

13,1a Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, – Zde navazujeme na Zj 12,17-18, 
kde drak odešel, aby rozpoutal válku proti ženě a jejímu potomstvu, tj. proti církvi. Ve 
12,12 zazní běda zemi a moři, protože k nim sestoupil Ďábel, a tak není divu, že ve 
12,18 vidíme, jak Ďábel stojí na břehu moře (= na hranici mezi zemí a mořem) a z 
moře   vystupuje   první šelma, a později (13,11) ze země vystoupí druhá šelma. Vidíme 
tedy popis toho, jakým způsobem vede drak válku proti ženě – používá si svých 
spojenců, šelmu z moře a šelmu ze země.

Šelma (thérion) … divoké a nezkrotné zvíře, které nezná žádná omezení; ve verši 2 
vidíme příklady těchto zvířat – levharta, medvěda a lva. Stejné slovo „šelma“ je užito 
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při čtvrté pečeti (6,8): „Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, 
hladem, smrtí a šelmami země.“ Na šelmě z moře pojede žena smilnice (Zj 17,3). 
Šelma vystupuje z moře – moře naznačuje lidi a zástupy, národy a jazyky (Zj 17,15 a 
Izajáš 17,12), tj. etnické skupiny na světě, jako je Egypt, Asýrie, Babylon, 
Médopersie, Řecko, Řím. Bůh zobrazuje tato impéria jako tyranské vlády. Jedná se o 
tutéž šelmu, která vystoupila z propasti (velké hlubiny) ve Zj 11,7 a zabila dva 
svědky. Obraz šelmy z moře pochází z Daniele 7,2 a následujících veršů.

Jack Deere ve své knize Překvapen Božím hlasem (Kingsway 1996) říká ke snům 
Daniele: Další užitek symbolického jazyka ve snech je ten, že symboly často odhalují 
Hospodinův pohled. Například když pohanský král Nebúkadnezar měl sen o 
světových říších, viděl velmoci světa ve tvaru krásných soch. Ovšem když měl Daniel 
sen o těchto stejných říších, viděl je jako šelmy. Nebúkadnezarův pohled představuje 
přemýšlení světa o lidských impériích, zatímco Danielův pohled nabízí Hospodinovu 
perspektivu.

13,1b která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů – 
Popis šelmy je podobný popisu draka (Zj 12,3 … velký rudý drak, mající sedm hlav a 
deset rohů, a na těch hlavách sedm diadémů) – šelma se podobá drakovi, stejně 
jako Kristus je obrazem Otce. Deset rohů … obraz velké moci, obdoba Danielovy 
čtvrté šelmy, která též měla deset rohů, jejichž význam je deset království (Dan 
7,24), i zde je míněno deset králů (Zj 17,12). Sedm hlav … velké množství hlav 
znamená, že je obtížné šelmu zabít; další význam: různá konkrétní království a 
světovlády; podle Zj 17,9 sedm hlav znamená sedm pahorků, a odkazuje se tedy na 
Řím v Janově době, ale též sedm králů (Zj 17,9). Deset diadémů … diadémy 
(královské koruny) symbolizují vladařskou moc. Diadémy na rozích znamenají 
královské koruny (diadéma), které nese jak drak (12,3), tak Kristus (19,12). Čísla 
„deset“ a „sedm“ bychom měli chápat symbolicky jako čísla, která znamenají úplnost. 
Šelma je též zmíněna ve Zj 17,3 a detailně popsána ve Zj 17,7 a následujících 
verších. Měli bychom ji chápat v kontrastu k Beránkovi jako vtělení Ďábla – díky 
tomuto kontrastu se jedná o člověka, který je vládcem království a lidu, jenž jej 
následuje.

13,1c a na svých hlavách jména urážející Boha. – To naznačuje charakter šelmy: je 
pyšná, arogantní, nenávidí Boha. Je to lidská vláda, která je nezávislá na Bohu a 
vzdoruje mu. Buduje sama sebe za každou cenu, aby navýšila své bohatství a moc. 
Srovnejte její rouhavá jména se jménem smilnice Babylon (17,5): BABYLON, TEN 
VELIKÝ, MATKA SMILNIC A OHAVNOSTÍ ZEMĚ. Je to velký kontrast vůči svatým, 
kteří mají na čele napsáno jméno Beránka a jméno jeho Otce (14,1). Někteří 
vládcové Říma vyžadovali, aby je lidé uctívali – to je jasné rouhání = urážka Boha. 
Panovníci Římské říše přijímali jméno divus nebo sebastos, což znamená „božský“. 
Často samotné slovo „Bůh“ nebo „Boží Syn“ se stalo oslovením těchto panovníků; 
Nero na svých mincích nazývá sám sebe jménem Zachránce Světa. Když se jakýkoli 
člověk nazývá božským, je to urážkou Boha. Dále někteří panovníci pozdější doby 
přijímali latinské jméno dominus nebo jeho řecký ekvivalent kyrios – obě tato slova 
znamenají „Bůh, Panovník“ a v textech Staré smlouvy je tak označován Hospodin, 
zatímco v textech Nové smlouvy je tak nazýván Ježíš Kristus (Barclay). V Danielovi 
jeden roh mluvil vychloubačně (Daniel 7,8.11.20.25). Kdykoli císař vyžaduje to, co 
náleží pouze Bohu, stává se šelmou (Matouš 22,21).
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13,2a Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy 
medvěda a její tlama jako tlama lví. – V kontrastu k beránkovi je šelma obludou, 
připomíná první tři šelmy z Daniele 7. Daniel viděl čtyři šelmy: lva, medvěda, levharta 
se čtyřmi hlavami a čtvrtou šelmu se želenými zuby a deseti rohy. Tyto čtyři šelmy 
jsou v knize Zjevení zkombinovány při popisu šelmy z moře. Daniel žádal o 
vysvětlení svého vidění a dostalo se mu odpovědi, že se jedná o království, která 
povstanou na zemi, tedy o politické mocnosti (Daniel 7,16-18). Čtyři šelmy z Daniele 
7 představují říši Babylon, Médoperskou říši, Řecko a Řím (Gleason). Paralelním 
obrazem je socha z Daniele 2, jejíž zlatá hlava představuje Nebúkadnezara a 
Babylonskou říši; hruď a paže ze stříbra byla Médopersie, počínaje Kýrem Velikým; 
bronzové boky a břicho byla Řecko-Makedonská říše zřízená Alexandrem Velikým; a 
čtvrté království, symbolizované železnými lýtky, je Římská říše. Chodidla té sochy 
byla zčásti železná a zčásti keramická, z hlíny – slabost hlíny je symbolem toho, že 
to nebude trvalá světová velmoc. Kámen, který sochu zasáhl a rozbil, je království 
Boží – to rozbije všechna tato království a přivede je ke konci, a samo vydrží navždy 
(Daniel 2,44; srovnejte s železným žezlem ve Zj 2,27; 12,5; 19,15 … Gleason). Též 
je pozoruhodné si přečíst zvláštní popis faraona, krále Egypta, v Ezechieli 32,2: „Byl 
jsi připodobněn k mladému lvu národů a byl jsi jako drak v mořích...“.

Z lidí a zástupů, národů a jazyků vyšly politické velmoci, například Řím, Rusko, Čína 
– bezohledné a arogantní. Tyto šelmy mají tytéž charakteristiky jako dané národy. 
Levhart se rychle vrhá na svou kořist; medvěd útočí; lev má sílu zničit. Například 
Rusko bylo též nazváno „velký medvěd“. Ve Zj 17,11 je šelma vykreslena jako osmý 
král, tj. krále i jeho království lze zaměnit (pod šelmou si můžeme představit buď říši, 
nebo diktátora). Vzpomeňme na velké diktátory – Stalin, Mao, Hitler by nás neměli 
překvapovat. Jan později ve Zjevení 17 chápe Římského vládce jako šelmu, ale 
působení panovníka nebo impéria je zaměnitelné, obojí je součástí obrazu šelmy. A 
nakonec v poslední generaci přijde Antikrist, malý roh čtvrté šelmy (Daniel 7,8), který 
povede národy země proti Kristu a jeho armádě (19,19), ale bude zničen a vržen do 
jezera ohně (Daniel 7,11). Daniel 7,13 obsahuje jasný odkaz na druhý příchod Krista. 
Všimněte si, že malý roh je prototypem Antikrista a čtvrtá šelma je jeho královstvím. 
Caird si všímá, že za svůj hřích modlářství byl Nebúkadnezar proměněn v šelmu a 
vyhnán od lidí, jedl trávu jako dobytek, vlasy mu vyrostly jako orlí peří a nehty měl 
jako ptačí drápy (Daniel 4,30). Byl znovu obnoven do lidské podoby, až uznal velikost 
Boha. V kontrastu k šelmě se nachází lev z pokolení Judova, Beránek, pravý vládce 
králů země. 

13,2b A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. – Vidíme, že šelma se 
stala Satanovým nástrojem – od draka přijímá sílu, trůn a pravomoc. Šelma 
napodobňuje Krista, který obdržel pravomoc (2,26 … vládu, pravomoc), sílu (5,12) i 
trůn (3,21), viz Koester. Drak předal šelmě svou sílu (dynamis), aby účinně vládla s 
pravomocí (exúsia). Ve verši 7 uplatňuje šelma svou sílu, když vede válku proti 
svatým a přemáhá je. Tato síla je předána i šelmě ze země, aby předváděla 
zázračná znamení, klamala obyvatele země a vložila ducha (vdechla život) do 
obrazu první šelmy (13,13-15). Slovo pro trůn (thronos) je užito i pro Boží trůn, a ve 
2,13 i pro Satanův trůn140 (16,10 mluví též o trůnu šelmy). Ve verši 4 vidíme, jak se 
lidé klanějí drakovi, protože dal šelmě pravomoc; ve verši 5 šelma dostává 
pravomoc, aby vládla po 42 měsíců. Ve verši 7 dostává šelma pravomoc nad 
každým kmenem, lidem, jazykem a národem, tj. celá země je Satanovým 

140Poznámka Rosse Taylora k překladu KJV: 2,13 používá „Satanovo sídlo“ místo „Satanův trůn“.  
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královstvím. Ve verši 12 šelma ze země vládne s pravomocí šelmy z moře a v jejím 
zájmu.

Satan je v Janově evangeliu třikrát označen za vládce tohoto světa (Jan 12,31; 
14,30; 16,11) a v Mt 4,8-9 a Lk 4,6 je Satan ten, kdo vlastní tento svět (a má nad ním 
pravomoc) a může jej dát, komu chce. Nabízí jej Ježíši, pokud se Ježíš před ním 
pokloní, aby jej uctíval. Ale nyní jej dává šelmě a na oplátku se mu svět klaní (13,4). 
V 1.listě Janově 5,19 je nám řečeno, že celý svět je pod mocí zlého – a v tomto 
oddílu knihy Zjevení vidíme, že Satan ovládá svět skrze šelmu. Šelma přijala tu 
satanskou nabídku, kterou Ježíš odmítl (Mt 4,8 … Pawson). Drak odešel, aby vedl 
válku proti ženě a jejímu potomstvu a postavil se na břehu moře – viděl, jak z moře 
vystupuje šelma, skrze kterou tuto válku povede (Zj 12,17-18). 

Danielově třetí šelmě byla dána moc, aby vládla (Daniel 7,6). Ďábel si používá lidi a 
politické velmoci, aby naplnil své záměry zde na zemi, podobně jako Bůh si používá 
církev, která je jeho tělem, aby naplnil své záměry zde na zemi – tyto dvě věci jsou v 
diametrálním kontrastu. Zatímco šelma vykonává vlastní pronásledování, je to Ďábel, 
který za tím stojí, jak vyjasňuje 2,10: „Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, 
abyste byli vyzkoušeni.“ 

13,3a A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána 
byla vyléčena. – Smrtelné zranění, které bylo vyléčeno, je parodií na Beránka, který 
stál a vypadal jako zabitý (5,6). Řecké slovo „ranit“ (sfadzein) je stejného základu 
jako slovo užité o Beránkovi „zabitém“ (esfagmenos) v 5,6.9.12; 13,8. Ve verši 14 
uvidíme, že zranění šelmě způsobil meč. Ale její smrtelná rána byla vyléčena … toto 
zranění šelmy mluví o smrti a vzkříšení v tom smyslu, že jedna civilizace padne, ale 
druhá tyranská civilizace povstane místo té předchozí. Zranění šelmy by též mohlo 
odkazovat na soud Satana skrze Ježíšův kříž – naplnění Genesis 3,15, při kterém 
„on (Ježíš) rozdrtil Satanu hlavu“, tj. Satanovi byl skrze kříž zasazen smrtelný úder 
(Jan 12,31; 16,11; Kol 2,15), a tento smrtelný úder bude plně realizován, až Ježíš 
Kristus přijde znovu (20,10). Šelma má podobné vzezření jako Satan – srovnejte 
12,3 a 13,1. Mějme na paměti, že Satan už byl svržen z nebe na zem (12,7-9), 
pravděpodobně v důsledku Kristova vítězství na kříži. Není potřeba vztahovat 
vyléčení smrtelné rány na vzkříšení Nerona (Nero redivivus), i když tento rozměr by 
byl v Janově době dobře pochopitelný. Tento mýtus o Neronově vzkříšení je 
příkladem toho, že smrtelná rána byla vyléčena: Nero zemřel tak, že spáchal 
sebevraždu, ale Domicián, který povstal k moci, měl podobnou povahu jako Nero. 
Nero byl tak zlý, že mnozí nemohli uvěřit, že jeho smrtí vše končí. Lidé čekali, že se 
objeví jako vzkříšený (Morris). 

13,3b Celá země nad tou šelmou užasla; – Ti, kteří následují šelmu, stojí v kontrastu 
k 144 tisícům těch, kteří mají na čele jméno Beránka a jeho Otce a následují 
Beránka, kamkoli on jde (14,1-4). Celá země … zde se mluví o těch, kteří nejsou 
obnoveni, v kontrastu ke svatým. V 17,8 vidíme důvod tohoto žasnutí: „šelma byla a 
není a opět přijde“.

13,4a poklonili se drakovi, že dal té šelmě svou pravomoc, a poklonili se také šelmě 
se slovy: – Poklonili se … klíčovým zde je uctívání: Uctíváme Boha Stvořitele (4,11), 
nebo Satana? Tato politická moc překročila svou ustanovenou pravomoc od Boha 
tím, že žádá, aby se jí lidi klaněli a ctili ji způsobem, který náleží jen Bohu, a tak se 
provinili proti prvnímu a druhému přikázání (Ex 20,3-5). Toto uctívání mohlo být 
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nepřímé – mohlo se též jednat o odmítání toho, aby se Boží lid klaněl Bohu tak, jak 
má (kdykoli to stát dělá, překračuje svou stanovenou pravomoc, viz Římanům 
13,1-7).

Poklonili se drakovi, a poklonili se také šelmě … Všimněme si, že Jan pokládá 
rovnítko mezi uctíváním draka a uctíváním šelmy, čili uctívání panovníka je na stejné 
rovině jako uctívání Satana. To byl případ Římské říše, která praktikovala uctívání 
panovníka, obzvlášť za vlády Nerona a Domiciána. Poznámka: Při uctívání Satana 
lidé dělají to, co Ježíš sám odmítl, když jej Satan pokoušel na poušti (Mt 4,8-10). 
Ježíš Ďáblovi citoval Dt 6,13: „Hospodina, svého Boha se boj, jemu služ“. Satan vždy 
chtěl, aby se mu druzí klaněli, a nyní uspěl za spolupráce se šelmou. 

Komu se máme klanět? To je jedno z hlavních témat knihy Zjevení (4,10; 5,14; 7,11; 
9,20; 14,7.9; 19,10; 22,9). Těmi, kdo se klanějí šelmě, jsou všichni obyvatelé země, 
jejichž jména nejsou zapsána v Beránkově knize života (verš 8). Preston a Hanson 
(citováni Mouncem) si všímají, že člověk je stvořen k uctívání absolutní moci a bude 
věrný buď šelmě (jejíž moc spočívá v tom, že způsobuje druhým utrpení), nebo 
Beránkovi (jehož moc je v tom, že přijal utrpení na sebe). V Lk 20,25 Ježíš říká, že 
máme dávat císaři, co je císařovo, a co je Boží, Bohu. Co náleží Bohu? Je správné 
platit daň císaři a vzdát císaři čest, ale máme se klanět jen Bohu a uctívat jen Boha. 
V okamžiku, kdy císař vyžaduje uctívání, stává se šelmou.

Drak dal té šelmě svou pravomoc … Hailey si všímá, že při klanění se císaři svět 
uctívá toho, kdo dal císaři svou pravomoc. Toto klanění je v kontrastu s klaněním se 
Bohu a Kristu, kterému Bůh dal svou pravomoc – křesťané uctívají Boha, který poslal 
Krista a poskytl veškeré požehnání skrze Krista. Při uctívání šelmy tedy obyvatelé 
země uctívají Satana, který dal svou pravomoc šelmě. Šelma tím, že přijímá klanění, 
jež náleží Kristu, popírá, že Ježíš je Kristus, a tak se stává antikristem v tom smyslu, 
že je uctívána namísto Krista (Jan 4,1-3).

Měli bychom též rozumět tomu, že klanění se šelmě znamená ji poslouchat – viz 
Pavlova definice duchovního uctívání v Římanům 12,1, ve kterém máme obětovat 
svá těla jako žijící oběti Bohu, když se obnovujeme ve své mysli. Ve Zj 13,16 vidíme, 
že ti, kdo přijali znamení šelmy, je přijímají na svou pravici (což ukazuje na jejich 
jednání) a na čelo (což ukazuje na jejich mysl) – tedy ti, co se klanějí šelmě a 
následují ji, to dělají svým jednáním a myšlením.

13,4b „Kdo je podobný té šelmě a kdo s ní může bojovat?“ – Kdo je podobný té 
šelmě? … Zde se nachází parodie na starosmluvní verše Žalm 35,10: „Hospodine, 
kdo je jako ty?“; Žalm 71,19: „Bože, kdo je jako ty?“; a Exodus 15,11: „Kdo mezi bohy 
je jako ty, Hospodine?“ Uctívání šelmy je parodií na uctívání Boha. Moc šelmy je 
velká: Kdo s ní může bojovat? Tato otázka bude zodpovězena později ve Zj 
19,19-20, když šelma a králové země vedou válku proti jezdci na bílém koni, který je 
Král králů a Pán pánů, a šelma je zajata a hozena zaživa do jezera s ohněm a sírou. 
Mounce si zde všímá, že důvodem, proč uctít jezdce, není jeho morální velikost, ale 
úžasná moc jeho síly (též viz hněv Beránka v 6,17 … proti šelmě má moc bojovat jen 
Kristus, nikoli církev).

13,5 Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc,
 
aby činila, co 

chce, po čtyřicet dva měsíce.
 
– Ústa mluvící veliké věci a rouhání … Chvástavá 

slova a urážky nám připomínají Danielův malý roh, který měl oči jako oči lidské a 
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ústa, která mluví vychloubačně (Daniel 7,8.20.25; viz též Zj 13,6). Byla jí dána … po 
čtyřicet dva měsíce – tato slova naznačují, že Bůh tuto její moc ohraničil. Čtyřicet dva 
měsíce ukazuje na dobu do příchodu Krista, viz diskuse u 11,2. Jedná se o totéž 
období, kdy je svaté město pošlapáno pohany (Zj 11,2) a totéž období, po které 
církev vydává svědectví, 1260 dnů (Zj 11,3), a totéž období, po které je žena 
ochráněna na poušti (Zj 12,6.14), čili jedná se o věk evangelia, což je období 
svědectví církve na zemi (Sk 1,8). Šelma tedy v tomto věku evangelia vládne svou 
mocí. Někteří vykladači vidí 42 měsíců jako přesnou délku tři a půl roku, která 
odpovídá druhé polovině Danielova týdne (viz Dan 9,27)141.

13,6 I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to  
jest těm, kteří přebývají v nebi. – Rouhala se jeho jménu a jeho stánku … Ve 13,1 
měla šelma sedm hlav … a na těch hlavách jména urážející Boha (= rouhavá jména). 
V 17,3 opět vidíme šelmu plnou rouhavých jmen – je proti Bohu, bezbožná, 
ďábelská. Toto je postoj světa nakonec vyjádřený v Antikristu, který se prohlásí za 
Boha (2.list Tesalonickým 2,4). Bude následovat svého pána, Ďábla (diabolos), který 
pomlouvá a uráží Boží lid (viz 2,9) – Ďábel (diabolos) je v knize Zjevení zmíněn 
čtyřikrát. Šelma je podobná Danielovu králi severu (Dan 11,36), který se bude 
vyvyšovat nad všechny bohy a bude říkat proti Bohu všech bohů neslýchané věci, a 
také Danielovu malému rohu, který mluví vychloubačně (Dan 7,20). Toto rouhání je 
důsledkem absolutní autority a moci těchto vládců a je v kontrastu vůči těm, kteří ctí 
Boha a bojí se jeho jména (11,18). Prototypem Antikrista jsou Herodes (Sk 12,21) a 
Nebúkadnezar, který nevzdal čest Bohu a byl proměněn v šelmu (Daniel 4,32). Těm, 
kteří přebývají v nebi … pravděpodobně se jedná o církev, která má spojení s nebem 
a duchovně přebývá v nebi (Fp 3,20; Ef 2,6).  

13,7 A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla, a byla jí  
dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem; – V Dan 7,21 je to malý 
roh čtvrté šelmy, který rozpoutá válku proti svatým a přemůže je. Danielově třetí 
šelmě byla dána pravomoc vládnout (Dan 7,6). Už jsme v knize Zjevení slyšeli 
varování ohledně pronásledování: Ve Zj 2,10 je církev ve Smyrně varována, že 
Ďábel se chystá některé z nich uvrhnout do vězení a hrozí jim smrt. Ve Zj 6,9 vidí 
Jan při páté pečeti duše těch, kteří byli zabiti pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo. V 
11,7 poté, co dva svědkové (představující svědčící církev) dokončili své svědectví, 
povstala šelma z bezedné propasti (= šelma z moře), zaútočila na ně, přemohla je a 
zabila. Nyní náš verš nese další konkrétní varování svatých: A bylo jí dáno, aby 
rozpoutala válku proti svatým   a aby je přemohla   (a znovu ve verši 10, kde se předem 
mluví o zabíjení svatých: zde je vytrvalost a víra svatých … ve smyslu: zde se žádá 
vytrvalost a víra svatých). Kdo je předem varován, je předem vyzbrojen. Svatí by 
neměli být překvapeni, když jejich pronásledovatelé (např. Čína, Rusko, apod.) 
zvítězí, nýbrž měli by mít postoj trpělivé vytrvalosti. Daniel 7,21 a kniha Zjevení 
ukazují, že nakonec svatí zvítězí. 

A byla jí dána moc … Součástí poselství knihy Zjevení je to, že i když šelma uspěje v 
zabíjení svatých, Bůh stále vládne na trůnu. Bude se zdát, že šelma zvítězila, ale 
stejně jako se zdálo, že svět zabil Krista na kříži, ve skutečnosti uprostřed těchto 
událostí dochází k vítězství nad šelmou a jejím obrazem – v 15,2-4 vidíme, jak 
vítězové zpívají píseň Mojžíše a Beránka (viz též 12,11; a v 11,11 dva svědkové jsou 
vzkříšeni k životu) – šelma povede válku proti Beránkovi a bude přemožena (17,14; 
19,19-20). Stejně jako svět volal „Ukřižuj!“ u Ježíše, i svaté bude nenávidět a 
141V tomto textu blíže viz str. 194-195.
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pronásledovat (Jan 15,20 … pokud pronásledovali Ježíše, budou pronásledovat i 
svaté). Podobně jako někteří Židé provolávali věrnost císaři (Jan 19,15: „Nemáme 
krále, jen císaře“), bude svět provolávat věrnost šelmě a pronásledovat svaté. Za 
šelmou ovšem stojí drak, který vede válku proti svatým (12,17).

Nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem … toto čtveré označení lidí, nad 
kterými má šelma autoritu, ukazuje, že pocházejí ze všech čtyř světových stran – 
království šelmy je celosvětové. Šelma úzce spolupracuje se smilnicí (= Římem či 
Babylonem), která na ní sedí a je zpita krví svatých (17,6). 

Zde si musíme položit otázku, proč Bůh dává svolení k tomu, aby jeho lid takto trpěl? 
Caird na ni odpovídá: Bůh dovoluje světu, aby běžel směrem ke svému sebezničení 
a sebespálení, ale přitom dává lidstvu tu největší možnou šanci činit pokání. 
Mučednictví je podobně jako Kristův kříž cenou za Hospodinovu trpělivost (2.list 
Petrův 3,9).

13,8 budou se jí klanět všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od založení  
světa zapsána v knize života toho zabitého Beránka. – A budou se jí klanět všichni 
obyvatelé země … Šelma dostala politickou moc, ale nyní vidíme, že má i 
náboženskou moc nad každým kmenem, lidem, jazykem a národem, protože všichni, 
kteří neznají Boha, se jí budou klanět (všichni až na svaté, jejichž jména jsou 
zapsána v Beránkově knize života, viz též 17,8). Oklamání je tak velké, že šelmě se 
klaní všichni. Ve 2.listu Tesalonickým 2,9-12 čteme, že kromě oklamání od 
Bezzákonného a jeho satanských padělků zázraků, divů a znamení je to také Bůh, 
kdo je vydává do klamu nepravosti – dělá to proto, že nepřijali (= odmítli) lásku k 
pravdě, aby byli zachráněni, a to ani poté, co slyšeli varování polnic (9,20-21).

Šelmě se odmítnou klanět jen ti, jejichž jména jsou zapsána v knize života (viz též Ž 
69,29; Fp 4,3). Když to udělají, možná zemřou, ale povstanou znovu k věčnému 
životu (Jan 12,25). V Beránkově knize života jsou pouze jména Božího lidu142 (Zj 3,5; 
17,8; 20,12.15; 21,27). Obrat „od založení světa“ se nachází též v 17,8. Beránek byl 
zabit před založením světa … bylo o tom rozhodnuto ve věčné minulosti. Stejně i nás 
Bůh vyvolil před založením světa (1 Pt 1,20; Ef 1,4; 2 Tim 1,9), a to nikoli pro naše 
dobré skutky, ale ze své milosti a milosrdenství. Ve Zj 20,12 jsou mrtví souzeni podle 
svých skutků, ale ti, kdo vejdou do nového Jeruzaléma, mají svá jména zapsaná v 
knize života (21,27), tj. byli vyvoleni ještě před stvořením světa (Ef 1,4).

Klanění se šelmě z moře je koordinováno šelmou ze země (viz verše 12-15), která 
používá znamení, zázraky a hrozbu smrti, aby přiměla lidi na zemi uctívat první 
šelmu. Měli bychom si všimnout, že v 1.listě Petrově 2,17 je nám řečeno, abychom 
se báli Boha a ctili krále – ale to neznamená krále uctívat, uctívání náleží pouze 
Bohu. Ti, kdo znají svého Boha, neporuší první nebo druhé přikázání (Ex 20,3-6) a 
nebudou uctívat šelmu. Je chvályhodné, když člověk snáší bolest nespravedlivého 
utrpení, stejně jako ji snášel Kristus (1.list Petrův 2,19-24).

13,9 Má-li kdo uši, slyš. – Svatí jsou se vší vážností vyzváni, aby vyslechli následující 
verš. Jedná se o jediné zopakování věty, která byla sedmkrát použita v dopisech 
sborům ve druhé a třetí kapitole knihy Zjevení (viz 2,7). Předchozí verš říká, že svatí, 
jejichž jména jsou zapsána v knize života, nebudou uctívat šelmu, ale to má své 
důsledky a měli bychom věnovat zvýšenou pozornost následujícímu verši.
142Kniha života je obraz paralelní k obrazu označení Božího lidu Hospodinovou pečetí ze Zjevení 7.
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13,10a Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí; kdo má být zabit mečem, musí být 
mečem zabit. – Zde jsou vyřčeny důsledky toho, když někdo nebude uctívat šelmu, a 
sice věznění a smrt. Tato slova jsou vzata z Hospodinova proslovu nad Jeruzalémem 
v Jer 15,2-3, který se chystal zničit. To značí nevyhnutelnost pronásledování. 
Všimněme si, že věznění (zajetí) a smrt jsou dvě formy pronásledování, na které byl 
upozorněn sbor ve Smyrně (2,10). Nemá smysl a je nekřesťanské vzdorovat mečem 
– Ježíš varoval v Mt 26,53, že kdo mečem zachází, mečem též zahyne. Ukazuje to 
na nevyhnutelnost věznění a smrti, které bude působit šelma – jistě se to bude dít, 
svatí jsou na to upozorněni. Smrt uprostřed pronásledování je údělem křesťana, ve 
12,11 svatí přemohli Satana „pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví, a 
nemilovali svou duši až na smrt“. Pavel nám říká, abychom přemáhali zlo dobrem a 
podřizovali se vládnoucí moci (Římanům 12,21 - - 13,7). Podobně mluví i Petr (1 Pt 
2,13.19): „Je to totiž milost, snáší-li někdo bolesti kvůli svědomí před Bohem a trpí 
nespravedlivě“. Dává Krista za ten nejvyšší příklad toho, kdo trpěl nespravedlivě – 
neučinil žádný hřích, neoplácel, nehrozil a svěřil se Bohu (1 Pt 2,21-23).

13,10b Zde jest vytrvalost a víra svatých. – Svatí se mají bez odporu podvolit 
vítěznému útoku šelmy, stejně jako Jan se podřídil a přijal vyhnanství na ostrově 
Patmos (1,9). Nelze vyléčit jedno zlo druhým (1 Pt 3,9). Ježíš neoplácel těm, kdo jej 
obvinili (1 Pt 2,23). Nezapomeňme na Ježíšovo varování ohledně pronásledování v 
Lk 12,4 – neměli bychom mít strach před těmi, kteří mohou zabít jen tělo, ale měli 
bychom se bát toho, kdo má moc nad druhou smrtí. Vytrvalost a věrnost143 uprostřed 
utrpení je jednou z klíčových výzev knihy Zjevení (najdeme ji též ve Zj 1,9; 14,12) – 
výzva je naléhavá, protože ti, co budou uctívat šelmu a její obraz, budou trpět ve 
věčných mukách. Trpělivá vytrvalost a věrnost se objevuje v Bibli na těchto místech: 
„v soužení buďte trpěliví“ (Ř 12,12; viz též 2 Kor 1,6; Kol 1,11; Jk 5,7-11); v 6,9 a 
20,4 vidíme duše mučedníků, kteří byli věrni až na smrt – byli zabiti pro svou 
poslušnost Božímu slovu a svědectví Ježíši, které zachovali až do smrti; Mt 5,11-12 
(jste blahoslavení, když vás budou tupit); Mt 5,38-39 (neodporujte zlému člověku); Mt 
5,43-48 (milujte své nepřátele); Ježíš přijal zlo a nespravedlnost vůči sobě až do té 
míry, že dovolil lidem, aby jej ukřižovali, a očekává od svých následovníků, že budou 
následovat jeho příklad (1 Pt 2,21-23); nemáme zlo oplácet zlem, ale dobrem (Ř 
12,17-21). Viz kniha Ježíšův Kříž (Leon Morris, The Paternoster Press, 1994).

D.2. b) Šelma ze země (13,11-18)

Druhý z Ďáblových poskoků, šelma ze země, je známá jako falešný prorok a 
doplňuje nesvatou trojici (drak, šelma, falešný prorok). Protože Ďábel předal svou 
pravomoc první šelmě a druhá šelma vzdává slávu první šelmě, máme zde padělek 
Otce, Syna a Ducha svatého. Pokud první šelma představovala politickou moc, 
druhá šelma představuje náboženskou moc. Později je nazvána jako falešný prorok 
– má výzor jako Beránek, ale mluví jako Ďábel, je to falešný Kristus. Dva rohy 
označují svědectví této druhé šelmy a staví ji do kontrastu se dvěma svědky, pravými 
Hospodinovými proroky. Dva svědkové podněcují lidi, aby chválili Boha, falešný 
prorok klame a vede svět k uctívání první šelmy, a tedy i Satana, který vždy lačnil po 
slávě (Koester).

143ČSP: víra; ovšem v poznámce: důvěra, věrnost. 
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Druhá šelma přijme svou pravomoc od politických představitelů a jejím cílem je nutit 
obyvatele země, aby uctívali první šelmu. Předvádí falešná znamení, zázraky a divy 
podobně jako Antikrist. Jako falešné náboženství zde může vystupovat jakákoli 
nepravdivá lidmi vytvořená filosofie, která podporuje stát – například fašismus nebo 
komunismus. Druhá šelma též uplatňuje ekonomickou nadvládu uvnitř státu, takže 
nikdo nemůže kupovat nebo prodávat, pokud nemá cejch = značku šelmy na pravé 
ruce nebo na čele. Číslo této druhé šelmy je 666 … šestka je číslem člověka, který 
byl utvořen šestý den stvoření, tj. 666 je trojice šestek, což představuje lidské 
náboženství či filosofii.

Vidíme určité prvky toho, jakým způsobem vede drak a první šelma válku proti církvi 
skrze druhou šelmu:
 

i. Druhá šelma má výzor jako Beránek, ale mluví jako drak, tj. mluví lži a falešné 
učení, je falešným prorokem;

ii. předvádí falešné zázraky a divy, kterými oklamává svět (a oklamala by i 
vyvolené, kdyby to bylo možné);

iii. zabíjí všechny, kteří se odmítají poklonit obrazu první šelmy – tj. 
pronásledování;

iv. nutí každého, aby na pravou ruku nebo na čelo přijal cejch, bez něhož nikdo 
nemůže kupovat nebo prodávat – tj. ekonomická nadvláda.

13,11a A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; – Ďábel byl svržen na zem 
(12,4) a ve 12,12 zaznělo běda zemi a moři, neboť k nim sestoupil Ďábel plný 
zuřivosti. První šelma povstala z moře = z lidí a národů, druhá šelma vystupuje ze 
země … země zde může představovat člověka (například Genesis 2,7 … člověk 
povstal ze země) nebo to, co patří člověku. To je dále naznačeno i ve verši 18 (číslo 
šelmy, 666, je číslem člověka). Šestka je číslem člověka, protože lidé byli stvořeni 
šestý den stvoření – šestka je o jednotku menší než sedmička, číslo dokonalosti. 
Jakub 3,14-17 uvádí do kontrastu pozemskou moudrost (která vede k závisti a 
soupeření a je démonská, ďábelská), s moudrostí shůry, která přichází z nebe (a je 
čistá, pokojná, mírná, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující, 
bez přetvářky). Pavel vykresluje kontrast mezi Adamem (jenž byl z prachu země) a 
Ježíšem (který přišel z nebe) … 1.list Korintským 15,47-48; srovnejte s Jan 3,31.

13,11b měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. – Měla dva rohy jako 
beránek … tj. jako Kristus, který má sedm rohů, ovšem nebyla zabita (je to „Kristus 
bez kříže“). Má výzor jako beránek, tj. jako Kristus, ale přichází jako dravý vlk v rouše 
beránčím (Mt 7,15). Tento beránek se liší od toho, jenž byl zabit (Zj 5,6). Ale mluvila 
jako drak … Šelma ze země má neškodný výzor, dokud neotevře ústa, aby mluvila 
satanské lži a klam, podobně jako drak se snažil zničit církev proudem svých lží ve 
12,15. To naznačuje falešné náboženství či filosofii, která jen imituje pravé 
náboženství, je padělkem pravého.

Klam charakterizuje, jak druhá šelma funguje – má výzor jako beránek, ale když 
promluví, tak říká lež. Později (16,13) bude tato šelma ze země označena za 
falešného proroka. Jejím cílem je oklamat svět i svaté (pokud by mohla) a přimět je, 
aby přijali značku první šelmy a uctívali její obraz (Zj 19,20). 

Druhá šelma dokončuje obraz nesvaté trojice: drak, šelma z moře a šelma ze země 
(= falešný prorok). Ježíš nás varuje před falešnými proroky a falešnými mesiáši, kteří 
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se objeví, dříve než přijde konec, a svedou mnohé (Mt 24,4.5.11.23.24). Zdá se, že 
tato druhá šelma zosobňuje Antikrista ve smyslu „namísto Krista“, i když později ji 
Jan nazývá falešným prorokem (který ukazuje na falešného Krista), a tak mluví o 
dvou odlišných osobách. Berkhof si všímá, že Daniel ukazuje politickou podstatu 
Antikrista a Pavel (2.list Tesalonickým 2) ukazuje náboženskou podstatu Antikrista, a 
že obě tyto podstaty jsou spojeny v knize Zjevení (viz oddíl 5.5, str.49, který mluví o 
Antikristu).

13,12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její  
obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. – 
Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy … Měli bychom si všimnout postupného 
předání pravomoci: drak nejprve předává pravomoc šelmě z moře (13,2), a nyní 
první šelma předává pravomoc druhé šelmě. Ale dokonce i drak může jednat jen se 
svolením Boha, jak ukazuje kniha Job. Zjevení 4 ukazuje, že Bůh má vládu nade 
vším a nakonec bude soudit draka. Pravomoc první šelmy je celosvětová, jak to 
vidíme ve verši 7. Druhá šelma je podporována státem, a tedy i Ďáblem. Druhá 
šelma jedná se svolením první šelmy a vykonává veškerou pravomoc té první šelmy. 
V její přítomnosti  144   … „před ní“, tj. druhá šelma stojí před první šelmou a je 
připravena vykonat její rozkazy. Tatáž předložka je užita u dvou svědků (11,4): „To 
jsou ty dvě olivy a dva svícny, které stojí před pánem celé země“. V protikladu ke 
dvěma svědkům nyní druhá šelma odvozuje svou pravomoc a službu od první šelmy. 
Všimněte si dvou rohů druhé šelmy (13,11) ve srovnání se dvěma svědky … falešný 
prorok versus praví proroci od Boha.

Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě … viz též verš 15 (klanět se 
obrazu šelmy), jedná se o roli kněze (srovnejte s Dt 10,8; 2.Paralipomenon 29,11; 
Jer 33,18; Ezech 44,15). Pravý prorok povzbuzuje lidi, aby se klaněli Bohu, falešný 
prorok nutí lidi, aby se klaněli první šelmě. Stejně jako Kristus přijal pravomoc od 
Otce, i druhá šelma přijala pravomoc od první šelmy. Druhá šelma nutí lidi porušovat 
první a druhé přikázání (Ex 20,3-5). Nutí lidi uctívat první šelmu, dělá to pomocí 
zázračných znamení (verš 13), klamu (verš 14) a nátlaku. Představuje náboženskou 
moc, falešné náboženství nebo falešnou filosofii.

Příklady: a) komunismus … filosofie, která udržovala velké světové velmoci Rusko a 
Čínu, první šelmou zde byl stát. b) evoluce … aby lidé vysvětlili stvořený řád, 
nahradili Boha Stvořitele lidskou teorií evoluce. Lidé musí mít nějaký systém víry – 
pokud odmítají křesťanství, musí je něčím nahradit; c) předchozí příklady jsou 
prototypy konečného světového náboženství, které bude nutit lidi k uctívání 
Antikrista, což bude poslední modlářský čin lidstva – uctívání první šelmy znamená 
věrnost této šelmě, a tedy Satanovi.

Jejíž smrtelná rána byla vyléčena … viz verš 3; smrtelná rána byla způsobena 
mečem – viz verš 14. 

13,13a Činí veliká znamení, – V Dt 13,1 je Boží lid varován, aby nenásledovali 
proroky, kteří předvádějí znamení a zázraky a svádějí k uctívání jiných bohů. To 
neznamená, že všechna znamení a zázraky jsou špatné (církev = dva svědkové také 
činí znamení, viz 11,6). Církev činí pravé zázraky po dobu svého svědectví, a falešný 
prorok činí nepravé zázraky, podobně jako egyptští kouzelníci napodobili první tři 
pohromy přicházející na Egypt (Ex 7,10-12.22; 8,7), ale už nebyli schopni napodobit 
144Anglický překlad Bible: v jejím zájmu, v její prospěch.
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čtvrtou pohromu. Veliká znamení jsou falešná, jsou to padělky, druhá šelma je 
používá k tomu, aby oklamala svět (Zj 16,13; 19,6 ji nazývá falešným prorokem). 

Potvrzuje svůj úkol klamem, podobně jako Pán Ježíš potvrzuje své slovo znameními 
a divy. Podobně i „ten Bezzákonný“ (2.list Tesalonickým 2,9) bude předvádět lživé 
zázraky, a následující verše 2 Tes 2,10-12 uvádějí detaily (viz též poznámky ke Zj 
13,8). Čarodějnictví bylo v Janově době běžné (Sk 8,9). Mt 7,22-23 jasně ukazuje, že 
prorokování a předvádění zázraků není důkazem, že daný člověk je křesťanem. Pán 
Ježíš těmto lidem řekne: „Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé 
nepravosti.“ Falešné prorokování je také parodií na Ducha svatého a jeho dary (1 Kor 
12,7-11), vidíme zde tedy padělek Trojice: Drak, šelma z moře a falešný prorok jsou 
padělkem Otce, Syna a Ducha svatého.

13,13b takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, – Šelma ze 
země je falešný prorok, a ten je padělkem Eliáše, pravého proroka, který dvakrát 
způsobil, že sestoupil oheň z nebe (1 Kr 1,10; 2 Kr 18,38), tj. šelma ze země 
produkuje falešné zázraky. Dále je činnost falešného proroka padělkem práce dvou 
svědků (Zj 11,5-6), kteří jsou zobrazeni jako ti, kdo mají pravomoc zastavit déšť, 
jakou měl Eliáš, a z jejich úst vychází oheň. Šelma ze země je tedy vykreslena jako 
padělek církve – kdekoli církev svědčí v moci, tam i šelma ze země produkuje své 
lživé padělky. Někteří by možná řekli, že šelma ze země představuje odpadlou 
církev, což bylo historickou realitou u Římské církve. Všimněme si, že šelma ze 
země je veřejnou postavou, není skrytá jako Satan – podobně jako dva svědkové 
reprezentují veřejnou službu církve. Oheň šelmy ze země je i padělkem Hospodinova 
ohně, který sestoupí z nebe a pohltí ty, kdo se při Satanově poslední bitvě vzpírají 
proti Bohu (20,9).

13,14a a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima 
šelmy. – A svádí obyvatele země znameními … Ve Zj 19,20 je šelma ze země 
označena jako falešný prorok a mluví se i o jeho znameních a zázracích. V 16,13 je 
falešný prorok spojen s první šelmou i drakem, viz také 13,12, kde druhá šelma 
vykonává pravomoc první šelmy. Prací druhé šelmy je svádět, klamat – všimněme si 
varování, které nám dává Kristus v Mt 24,24: „povstanou falešní kristové a falešní 
proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i 
vyvolené“; také v Mt 24,4-5 jsme varováni, abychom se nenechali oklamat těmito 
zázraky, i když svět bude oklamán (máme se mít na pozoru). Podobně Pavlovo 
varování v 2.listu Tesalonickým 2,9-10: „Příchod Bezzákonného je podle působení 
Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky a s veškerým klamem nepravosti 
pro ty, kteří hynou“. Falešný prorok má úspěch, protože pracuje s klamem. Je též 
prototypem Antikrista, jenž používá znamení a zázraky s veškerým klamem (2 Tes 
2,9), a dělá dílo Ďábla tím, že svádí celý svět (Zj 12,9).

Která jí bylo dáno učinit … vidíme zde opět Hospodinovu svrchovanost nade všemi. 
Ve 2 Tes 2,11 sám Bůh posílá mocné působení bludu, aby lidé uvěřili lži (lež, blud = 
hé plané). Tentýž kořen slova (svádím = planaó) se vyskytuje ve Zj 2,20, kde Jezábel 
svádí Hospodinovy služebníky k sexuální nemorálnosti; ve 12,9; 20,3.8.10 Ďábel 
svádí obyvatele země; v 18,23 žena smilnice svádí národy.

13,14b Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a 
ožila. – Vidíme zde fáze modlářství:
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 13,4 … lidé se poklonili drakovi, který dal první šelmě svou pravomoc, a 
poklonili se také šelmě;

 13,8 … všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou zapsána v 
Beránkově knize života, se klanějí první šelmě;

 13,11-12 … šelma ze země nutí obyvatele země, aby se klaněli první 
šelmě, a navíc předvádí velké divy a znamení, aby obyvatele země 
oklamala;

 nyní v konečné fázi modlářství šelma ze země nařizuje obyvatelům země, 
aby vytvořili obraz (eikón) první šelmy, který budou všichni uctívat (verš 
15), což je v rozporu s prvním i druhým přikázáním (Ex 20,3-6). Uctívají 
dílo svých rukou, podobně jako všichni modláři (9,20 … Lenski).

Jedním z hlavních cílů knihy Zjevení je jasně sdělit, že máme uctívat jedině Boha. 
Slovo „obraz“ (eikón) je v NS použito k označení obrazu hlavy panovníka na mincích 
(Mt 22,20), Ježíše jako obrazu Otce (1 Kor 11,7; Kol 1,15) a Pavel toto slovo užívá v 
Ř 1,23, aby popsal ikony, obrázky vyráběné lidmi, kteří „zaměnili slávu 
neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců 
a plazů“. Místo chválení Beránka, který byl zabit (5,12) a který byl mrtev, ale žije 
navěky (1,18), obyvatelé země uctívají obraz šelmy, která měla ránu od meče145 a 
ožila.

Tatáž myšlenka je vyjádřena u Nebúkadnezarovy sochy ze zlata, která je 60 loket 
vysoká a 6 loket široká (Dan 3,1)146. Nařídil národům, lidem a jazykům, aby padli a 
klaněli se zlaté soše (Dan 3,4-5), neuposlechnout znamenalo trest smrti v rozpálené 
ohnivé peci (Dan 3,6). Výjimku činí Šadrak, Méšak a Abed-Nego, kteří 
Nebúkadnezarovy bohy neuctívají a zlaté soše se neklanějí (Dan 3,12). Ironií je, že 
ti, kdo se klanějí obrazu šelmy, budou mučeni v ohni a síře (Zj 14,10). Všimněme si 
prvku nátlaku a pravomoci v knize Zjevení: přikazuje (ČSP: říká) obyvatelům země, 
aby učinili obraz šelmě, a ve verši 15 ti, co se neklanějí šelmě, mají být zabiti. Za 
Janovy doby tímto obrazem šelmy byla bysta či socha panovníka. V mnoha zemích 
světa nacházíme obrazy vůdce národa například na stěnách pracoviště.

Nyní se dovídáme více o smrtelném zranění, které bylo uzdraveno (Zj 13,3.12) … je 
to rána od meče. Krátký meč machaira, který zranění způsobil, pravděpodobně není 
v knize Zjevení obrazem Božího slova – u toho je použit dlouhý meč (rhómphaia) ve 
Zj 1,16; 19,15. V 19,21 je použit dlouhý meč, aby zabíjel krále země a jejich armády. 
Slovo machaira označuje běžný meč v NS, například Petr jej použil, aby usekl ucho 
otroka při Ježíšově zatčení (Jan 18,10). Je použito u meče Ducha (Ef 6,17) a Slova 
Božího (Hebr 4,12) – ovšem v knize Zjevení je toto slovo použito o meči, který zabíjel 
svědky (6,4) a meči, kterým šelma pobíjí svaté (13,10).

13,15a A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy 
promluvil – A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy … toto je padělek 
stvoření, při kterém Bůh vdechl dech života člověku a on se stal živou bytostí. Slova 
druhé šelmy jsou padělkem Božího slova (Hughes). Všimněte si kontrastu s Božím 
Duchem, který přivedl dva svědky zpět k životu (11,11). Takže obraz šelmy promluvil 
… na rozdíl od Baala (1.kniha Královská 18,29) tato modla mohla mluvit – je 
zajímavé, že ve Zj 9,20 Jan popisuje modly a říká, že „nemohou ani slyšet ani vidět 
ani chodit,“ ale neříká, že nemohou mluvit (srovnejte s Iz 45,20; Jer 10,5; Ab 2,18).
145Bližší vysvětlení zranění šelmy viz Zjevení 17.
146Anglický překlad NIV převádí míru na stopy, 90*9.
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Takže obraz šelmy promluvil … Měli bychom si znovu všimnout, že původcem hlasu 
je drak, který v linii předávané pravomoci pověřuje šelmu z moře (13,2), dále tento 
hlas putuje k šelmě ze země (13,12) a k obrazu šelmy. Bůh říká svoje slovo, ale 
Ďábel mluví lež (12,15) a šelmě byla dána ústa, která mluví chvástavě a rouhavě 
(13,5-6), šelma ze země mluví jako drak (13,11) a nečistí duchové vycházejí z úst 
draka, šelmy a falešného proroka (16,13-14). A tedy i obraz šelmy promluvil … tato 
slova používají démoni (16,14) a sama jsou zázračným znamením (13,13). Beránek 
bojuje slovem Božím = slovem Ducha, jež vychází z jeho úst (1,26; 2,16; 19,15.21). 
Obraz šelmy mluví lež a smrt – jako Nebúkadnezar (Dan 3,6) nutí každého, aby 
uctíval obraz šelmy, jinak hrozí bolestí a smrtí. Jména těch, kdo odmítají se šelmě 
klanět, jsou v Beránkově knize života (13,8) … odmítnutím klanět se obrazu šelmy 
prozrazují podstatu těch, kdo se klanějí Bohu (11,1) a jsou zabiti (Beasley-Murray), 
ale později je vidíme v nebi jako vítěze nad šelmou a jejím obrazem (15,2).

Když se podíváme na falešná náboženství (hinduismus, islám, atd.) nebo na falešné 
filosofie jako např. komunismus, jsou to tato náboženství a filosofie, které dávají moc 
státu a udržují stát. Například Mao byl hlavou státu, „Strana“ byla sluhou jeho 
propagandy (= falešným prorokem) a obraz šelmy představuje mnohá zpodobení 
Maoa po Číně (ovšem měli bychom mít na paměti, že Mao neměl v rukou moc nad 
celým světem). Možná je to nemístné, ale obraz falešného náboženství by také seděl 
na římskokatolickou církev před dobou reformace, která měla též centrum své moci v 
Římě (zvažme tituly papeže, jako např. Svatý Otec – to je jasným rouháním, 
podobně jako papežská neomylnost, protože neomylný je pouze Bůh; nebo praxi 
odpustků, což je simonie, tj. praxe kupování odpuštění).

13,15b a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. – Klanění 
a modlářství jsou zde zase tématem. To připomíná situaci v knize Daniel ... Šadraka, 
Méšaka a Abed-Nega v Dan 3,5-6, kteří čelí příkazu: „Kdokoli by však nepadl a 
neklaněl se, v tom okamžiku bude uvržen doprostřed rozpálené ohnivé pece“ (Dan 
3,6). Z toho můžeme vidět, kdo představuje první šelmu – je to Nebúkadnezar, 
vládce světa, který sídlí ve velkém městě Babyloně. Kniha Daniel popisuje 
Nebúkadnezara ve 4,19 slovy: „svou velikostí vyrostls a dosáhl jsi k nebi a svou 
vládou na sám kraj světa“. Dan 3,7 říká, že „padali všichni lidé, národy i jazyky a 
klaněli se zlaté soše,“ což Nebúkadnezar vyhlásil pod trestem smrti. Po svatých je 
žádán tentýž druh statečnosti, jakou měli Šadrak, Méšak a Abed-Nego, když řekli 
„Je-li tomu tak, náš Bůh, jehož uctíváme, nás může vysvobodit z rozpálené ohnivé 
pece. I ze tvé ruky, králi, nás vysvobodí. Ale kdyby ne, známo buď tobě, králi, že tvé 
bohy uctívat nebudeme a té zlaté soše, kterou jsi postavil, se nebudeme klanět“ (Dan 
3,16-18). Nebúkadnezarův oheň je dočasný, ovšem Hospodinův oheň je věčný. Ti, 
co uctívají obraz šelmy, aby se vyhnuli lidskému ohni, namísto toho skončí v 
Hospodinově ohni (14,9-11; 20,15; 21,8). I když Kristus je nezachrání od každé pece 
tohoto světa, zachrání je před jezerem ohně, což je ta druhá smrt.

Pokud křesťan odmítl klanět se císaři, podléhal trestu smrti. Šelma nyní svádí lidi k 
modlářství, jemuž se odmítnou vystavit jen ti, kdo znají svého Boha (Dan 11,32). Ve 
Zj 15,2 nacházíme ty, kdo zvítězili nad šelmou a jejím obrazem. Z toho je vidět, že 
zvítězit nad šelmou a jejím obrazem znamená stát se mučedníkem (srovnejte s 
12,11). Odmítnout přidat se k těm, kteří se klanějí obrazu šelmy, vyžaduje vytrvalost 
ze strany svatých (Zj 14,12) i tváří v tvář smrti a uvěznění. Ovšem trest, který 
ustanovuje Bůh za uctívání obrazu šelmy, je velmi silný (Zj 14,9-11). Obraz šelmy je 
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v této kapitole zmíněn třikrát a na jiných místech knihy Zjevení ještě sedmkrát 
(Walvoord). 

13,16 A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i  
otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo – A působí, aby … malým i 
velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům. … Má velkou moc nad všemi 
vrstvami společnosti, všimněte si důrazu, kdy šest charakteristik je rozděleno do 
dvojic. Byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo … kromě nátlaku na uctívání 
šelmy (verš 13,15) nutí falešný prorok i k cejchu. Tento cejch je na čele či na ruce, je 
tedy viditelný, není ukrytý. Srovnejte s Hospodinovým nařízením pro lid Izraele v Dt 
6,8: „Přivaž je (přikázání) jako znamení na ruku, ať jsou značkou mezi tvýma očima 
(= ve tvé mysli).“ Cejch je též parodií Hospodinova vysvobození Izraele z otroctví 
Egypta – ovšem ve skutečnosti se jedná o zotročení. Při dodržování slavnosti 
Pesachu, viz Ex 13,1-16, Bůh říká: „Pesach bude jako znamení na tvé ruce a 
symbolem na tvém čele, že nás Hospodin mocnou rukou vyvedl z Egypta.“ Ale 
křesťané tento cejch nepřijmou (Zj 20,4). Cejch je i parodií označení Hospodinových 
služebníků pečetí ve Zj 7,2, kteří mají na svém čele napsáno jméno Beránka a jméno 
jeho Otce (14,1). Vyvolení nesou na čele pečeť, aby unikli zkáze, která má přijít na 
zemi – v kontrastu k tomu následovníci šelmy uniknou jejímu hněvu namířenému 
proti církvi tím, že ponesou její cejch (Mounce). Cejch ovlivňuje jejich jednání (ruka 
… cejch má každý, kdo vykonává skutky šelmy) a myšlení (čelo … cejch má každý, 
kdo následuje filosofii šelmy), tj. charakterizuje uctívače šelmy.

Cejch (řecky: charagma) nelze ovšem brát doslova147, stejně jako většinu Janových 
obrazů. Znamení cejchu je parodií či padělkem pečeti, kterou přijímají Boží děti (viz 
14,1). Nejedná se o přímou vyrytou značku (Mají na svých čelech napsáno jméno 
Beránkovo a jméno jeho Otce … pokud tento obraz nebereme doslova, 
pravděpodobně nelze brát doslova ani obraz cejchu). Značka šelmy či číslo šelmy 
(verš 17) je ve verši 18 vysvětleno jako číslo 666. Co to tedy je značka šelmy? Je to 
číslo úzce spjaté s těmi, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu – označuje, že lidé 
patří šelmě. Tato charakteristika je dále vysvětlena ve Zj 21,8; 22,15 … každý, kdo 
miluje (znamení na čele) a činí (znamení na ruce) lež. Z Římanům 12,1 plyne, že 
uctívači šelmy jsou ti, kteří se připodobňují tomuto (světskému) věku, neobnovují se 
ve své mysli a nečiní Boží vůli. Cejch může označovat vlastnictví, oddání, přijímání 
autority šelmy, podobně jako Hospodinova pečeť označuje ty, kdo jsou jeho. Nejen 
dobytek, ale též otroci a služebníci byli označováni značkou vlastníka. Možná Jan 
myslí u Hospodinovy pečeti také i na znamení po hřebech na rukou Ježíše Krista a 
na jizvy po trnové koruně na jeho čele.

Ti, co přijmou cejch šelmy, budou potrestáni současně se šelmou (Zj 14,9-11; 19,20). 
Ti, kdo uctívají šelmu a její obraz a ti, kdo přijmou cejch šelmy, jsou jedni a titíž lidé 
(4,11). Svatí jsou ti, kdo neuctívali šelmu a její obraz a nepřijali její cejch (20,4). 
Svatí se klanějí Bohu (11,1), poslouchají Hospodinovy příkazy a zůstávají věrní 
Ježíši (14,12). 

Barclay uvádí následující seznam starověkých zvyklostí, které mohly hrát roli v 
obrazu cejchu:

i. Někdy byli služebníci v domácnosti označkováni znakem svého vlastníka. Ale 
obyčejně k tomu došlo, jen když se dříve pokusili o útěk nebo dopustili 

147I když označuje něco viditelného.
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velkého přestupku. Této značce se říkalo stigma – toto slovo stále užíváme v 
dnešní řeči. Pokud cejch je spojen s tímto zvykem, naznačuje, že ti, co se 
klanějí šelmě, jsou jejím majetkem. ČSP překládá řecké doulos jako „otrok“, 
„otrok Krista“, a podobně lidé označení cejchem jsou otroky či služebníky 
šelmy.

ii. Někdy byli vojáci oddaní svému generálovi označeni jeho jménem. To v 
určitém ohledu odpovídá dnešní zvyklosti nechat si na tělo vytetovat jméno 
toho, kdo je nám velmi drahý. Pokud cejch je spojen s tímto zvykem označuje 
oddané následovníky šelmy.

iii. Každá nákupní či prodejní smlouva byla tehdy označena pečetí charagma, na 
které bylo jméno panovníka a datum. Pokud existuje souvislost cejchu s touto 
zvyklostí, znamenalo by to, že uctívači šelmy uznávají její autoritu. Pozn.: 
mohlo se současně jednat i o vlastnickou pečeť.

iv. Všechny mince měly na sobě natištěnu hlavu a jméno panovníka, aby 
vyjadřovaly, že jsou jeho majetkem. Pokud zde existuje souvislost s cejchem, 
ti, kdo jej nosí, jsou vlastnictvím šelmy.

v. Když lidé zapálili oběť uctívání císaře, dostali potvrzující dokument, že tak 
učinili. Cejchem šelmy by zde byl dokument o uctívání císaře, které křesťané 
mohli provést jen za cenu zapření své víry.

Jediný další výskyt slova charagma v NS je ve Skutcích 17,29, kde Pavel mluví k 
lidem v Aténách: „Jsme-li tedy rodem Božím, nesmíme se domnívat, že božstvo je 
podobno zlatu nebo stříbru nebo kamenu, výtvoru lidské zručnosti a důmyslu“. Pavel 
zde dává do kontrastu modly s živým Bohem, jenž stvořil svět a vše, co je v něm (viz 
Sk 17,24, a také Zj 14,7). Měli bychom tedy zaznamenat vztah mezi cejchem a 
uctíváním obrazu šelmy (13,15), což je skutkem modlářství (2,14.20; 9,20; 21,8; 
22,15), proto přijetí cejchu znamenalo být označen jako modlář.

13,17 a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno 
šelmy nebo číslo jejího jména. – Nikdo nemohl kupovat nebo prodávat, leda ten, kdo 
má cejch ... Druhá šelma (= šelma ze země) má kromě náboženské moci (verš 15) i 
ekonomickou moc. Je významné vědět, že mincovní systém té doby používal hlavu 
panovníka (Mt 22,19-21) a někteří vládci dávali na mince razit i své božské tituly – 
například Antiochus Epifanes (Gleason), který je tak prototypem Antikrista. Cejch: 
jméno šelmy … cejch je zde popsán jako jméno šelmy, v kontrastu s těmi, kdo mají 
na čele napsáno jméno Beránka a jméno jeho Otce (14,1). Viz též ty, kdo vítězí ve 
Filadelfii (3,12) a viz popis obyvatel nového Jeruzaléma (22,4). Cejch je také v 
kontrastu k 144 tisícům, kteří jsou označeni Hospodinovou pečetí na svém čele v 7,3. 
Cejch tedy není doslovná fyzická značka – je to obraz následovníka a uctívače 
šelmy, tj. obraz modláře. Tito lidé uctívají v konečném důsledku raději Satana než 
Boha.

nebo číslo jejího jména … Číslo jména šelmy se pravděpodobně odkazuje na 
gematrii, fakt, že jednotlivá písmena mají své numerické hodnoty a lze je sčítat 
(podrobněji viz následující verš). Trestem za uctívání šelmy a jejího obrazu a za 
přijetí cejchu jsou věčná muka, která ohlašuje třetí anděl ve Zj 14,9-11. První miska 
Božího hněvu (viz Zj 15) je vylita na ty, kdo mají cejch šelmy a uctívají její obraz. Ti, 
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kdo zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího jména, budou v nebi 
zpívat píseň Mojžíšovu a Beránkovu (Zj 15,2). Budou kralovat s Kristem po tisíc let 
(20,4) a na věky věků (22,5).

13,18a Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, 
– Zde jsme upozorněni, že to bude vyžadovat moudrost, podobně jako v 17,9, kde je 
vyžadována moudrost při výkladu sedmi hlav šelmy. Kdo má rozum, ať spočte číslo 
té šelmy … ať používá hlavu! Podobně v dopisech sedmi sborům je řečeno: Kdo má 
uši, slyš! (Lenski)

Je to číslo člověka … protože řečtina neužívá člen u „člověka“, význam lze upřesnit 
jako „je to číslo lidské“, není na mysli konkrétní člověk148 (viz též Hailey). Číslo 
člověka je šest, protože člověk byl stvořen šestého dne. V knize Zjevení číslo sedm 
znamená úplnost, celost, což je vidět i na stvoření v sedmi dnech – sedmého dne 
Bůh odpočinul (Gn 2,2).

Někteří interpretují toto místo jako hádanku ve formě gematrie, kde čísla reprezentují 
písmena ve jménu člověka – ovšem tato otázka dodnes nebyla uspokojivě vyřešena. 
Nejjednodušší výklad je ten, že když sedm znamená úplnost, tak číslu šest se 
úplnosti nedostává, tj. 666 znamená trojici nedokonalostí, lidské náboženství. Nero, 
Domicián, Mao, Stalin, Hitler určitě zapadají docela dobře do role šelmy. A každá 
pronásledovaná církev jasně doplní, kdo je jejich šelmou. Pro církev, která 
neprochází pronásledováním, jsou tyto úvahy jen prázdnými spekulacemi a křesťané 
budou muset počkat, až se šelma objeví (2.list Tesalonickým 2,3-7). Měli bychom si 
vzít k srdci slova anděla k Danielovi (Dan 12,9): „Ta slova jsou uzavřena a 
zapečetěna až do času konce.“ Až pak budeme schopni rozeznat posledního a 
největšího Antikrista, kterého Pán zabije dechem svých úst.

Všichni ovšem potřebují rozumět znamením času, a tak výklad těchto principů z 
knihy Zjevení vždy bude mít cenu. Lenski ukazuje, že Jan píše číslo ne slovy, ale 
řeckými písmeny χξσ (chí, ksí, sigma): χ=600, ξ=60, σ=6, tedy číslo šest, doplněno 
desetinásobkem šestky, a to doplněno 10krát-10násobkem šesti (zintenzivnění 
významu čísla 6), tj. číslo 666 je třikrát nedostatečné při dosažení Hospodinova čísla 
7 (srovnejte také s mírami Nebúkadnezarovy sochy 60*6 loket, Dan 3,1).

13,18b a jeho číslo je šest set šedesát šest. – Existují i další alternativní vysvětlení. 
Je obtížné určit jméno konkrétní osoby, ale to je pravděpodobně záměrné. Kdykoli se 
snažíte o konkrétní určení člověka, skončíte u toho, že potřebujete upravit nějaký 
historický fakt, aby přesně odpovídal situaci. Vtip je v tom, že Jan uvádí principy, 
které platí v průběhu celého věku evangelia, nikoli v konkrétním časovém úseku. 
Nezapomínejme, že Jan vidí historii ze zorného úhlu nebe. Jak říká ve svém prvním 
listu, Antikrist (ten jediný … určitý člen) přichází, ale do světa také vyšlo mnoho 
antikristů. Číslo lze vyložit symbolicky jako lidské číslo, trojici šestek, nebo jako číslo 
jednoho člověka, antikrista. Ještě jednou přehled hlavních interpretací čísla 666:

i. Šest je číslo člověka, stvořeného v šestý den, 666 je trojice lidských čísel, tj. 
ukazuje na člověka, který přijímá uctívání, jež náleží jen Bohu. To bude 
vyjádřeno v Antikristu (2 Tes 2,3-4), který se prohlásí za boha. To se v Janově 
době stalo u Domiciána, který se prohlásil za boha. Podobně v Mt 24,11.23-24 

148Ross Taylor: Podobně anglický překlad NIV: It is man's number. Nikoli: it is a man's number.
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Ježíš varuje, že přijdou falešní kristové, kteří předvedou velká znamení a divy, 
že by svedli i vyvolené. 

ii. Číslo 666 vyjadřuje trojici (Satan, šelma, falešný prorok), lze je tedy považovat 
za znak lidského náboženství nebo lidské filosofie, která má daleko k pravému 
náboženství, jež vyjevil Bůh. Fakta ukazují spíše ve prospěch člověka, vládce 
či panovníka, kterému pomáhá falešný prorok (další člověk) falešným učením, 
a výsledkem bude falešné náboženství či filosofie – ti, kdo mají cejch, budou 
tedy následovat a věřit tomuto falešnému náboženskému či filosofickému 
systému. Například marxismus, konfucianismus, budhismus jsou hodně 
daleko od Hospodinem zjeveného pravého náboženství – selhávají v tom, že 
nevchází do Hospodinova odpočinku. Šestka nikdy nedosáhne sedmičky (= 
dokonalosti). Je zcela mimo, co se týká podstaty hříchu. Milligan si všímá, že 
Jan dobře věděl o překrouceném hebraismu své doby, který nakonec 
ukřižoval jeho Pána – bylo to náboženství lidí (Mk 7, 6-8).

iii. 666 může také vést ke gematrii, při které písmena abecedy jsou použita jako 
čísla v hebrejštině nebo řečtině. Byla učiněna řada pokusů, většinou 
neúspěšných – například překlad řeckého Neron Kaisar do hebrejštiny dává 
666, což je jedna z těch zajímavějších variant. Princip je ten, že Nero by byl 
příklad šelmy ze země a další šelmy ze země povstanou po něm, např. 
Domicián. Jméno Ježíš v řečtině je 888 …  Ί Ή Σ Ο Γ Σ (10, 8, 200, 70, 400, 
200). Pokud toto Janovi posluchači věděli, jak říká Sweet, pak 666 by 
okamžitě znamenalo, že se jedná o Ďáblův padělek Ježíše, totiž o Antikrista. 
Pokud Nero je typem antikrista, moderními příklady by byli Hitler (když 
uvážíme, že nacismus byla filosofie, která mu pomohla udržet si moc) a Stalin 
(s filosofií komunismu); konečným naplněním je poslední Antikrist. Pokud 
a=100, b=101, c=102, atd., tak HITLER = 666. Součet prvních šesti římských 
číslic je 666 (I V X L C D). Walvoord cituje J.B.Smitha, že součet čísel 1 až 36 
je 666 (a šelma v negativním, zlém smyslu se objevuje v knize Zjevení 
36krát). Mounce dodává, že čísla 1 až 8 dávají 36 a 8 je číslem antikrista, 
protože on je osmý král (17,11). Problém s použitím gematrie je ten, že 
vychází řada jmen a není jasné, které z nich je to pravé. Některé verze byly 
navrženy pro 616, což je součet jména Nero Císař v latině nebo Gaios Kaisar 
(Caligula) v řečtině (viz Sweet). Pokud uvážíme, že Ježíšovo číslo by bylo 
888, tak to zapadá do konceptu stvoření světa v sedmi dnech, a osmý den je 
počátkem stvoření nového řádu. Hebrejové věřili na základě Ž 90,4 (tisíc let je 
jako jeden den), že sedm dnů stvoření odpovídá sedmi tisícům let … šestý 
den patří antikristu a sedmý den Kristově tisícileté vládě (miléniu). Fakt, že 
Antikrist je osmým králem, naznačuje, že je padělkem Krista (17,11), 
předposledním vládcem, který vyhlašuje absolutno (Sweet).

iv. Cifry čísla 666 dávají v součtu charakter šelmy – pro Hebreje číslo šest 
nedosahuje dokonalosti čísla 7, které znamená dokonalost. V součtu je tedy 
6+6+6 vyjádřením možností zla, které už nemohou být větší, takový smutný 
osud, že už nemůže být horší (Milligan).

v. Beale komentuje, že číslo 7 znamená úplnost, tedy 6 znamená neúplnost. 
Myšlenka „šesti“ je také představena v šesté pečeti, šesté polnici a šesté 
misce hněvu, které všechny popisují soud nad následovníky šelmy. Sedmička 
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v každé sérii ukazuje na konečné završení v království Krista. Každá z těchto 
šesti sérií je neúplná bez sedmého prvku.

 
Odhaluje kniha Zjevení, že v době, kdy se zjeví Antikrist, bude celosvětové 
náboženství? Zj 13,7 naznačuje, že první šelma bude mít pravomoc nad „každým 
kmenem, lidem, jazykem i národem“. Toto čtveré vykreslení naznačuje všechny čtyři 
směry země. A v 13,8 se dovídáme, že všichni obyvatelé země kromě svatých se 
budou šelmě klanět. Druhá šelma (= šelma ze země, falešný prorok) uplatňuje 
náboženskou a ekonomickou nadvládu nad světem. Předvádí zázračná znamení, 
která oklamou obyvatele země (13,14). Nutí obyvatele země, aby se klaněli první 
šelmě a jejímu obrazu (13,12.15). Činí nátlak na všechny vrstvy společnosti, aby 
všichni přijali cejch šelmy, bez něhož nebude nikdo moci nakupovat a prodávat 
(13,16-17). Proto na naši otázku můžeme snad odpovědět takto: během vlády 
antikrista nastane celosvětové uctívání šelmy a jejího obrazu, ale svatí odolají 
dokonce i pod trestem smrti. Protože klanění se šelmě je vynucené, je 
pravděpodobné, že jakékoli celosvětové náboženství, které bude předcházet nástupu 
šelmy, bude dobrovolné. Měli bychom snadno vidět, že v dnešním světě cestování, 
médií a komunikace lze strukturu, skrze kterou by šelma vládla, snadno zavést. 
Např. každá domácnost má svoji televizi149.

Je pravděpodobné, že velmi brzy bude umožněno, aby každý člověk měl identifikační 
značku, možná i neviditelnou, která bude umístěna na ruce nebo na čele a bude 
použita pro nákup a prodej … bude toto cejchem šelmy? Za prvé, tato značka se 
netýkala předchozích generací, a přesto byli mnozí, kteří následovali šelmu ve své 
generaci. Za druhé, Goldsworthy si všímá, že bereme-li doslovný výklad, že cejch 
bude číslem 666, tak výklad padá svou vlastní vahou, protože pak by každý jedinec 
byl označen stejnou značkou 666, která má hodnotu jen pro identifikaci členů 
skupiny, ale nerozlišuje mezi dvěma označenými lidmi. Za třetí, 144 tisíc z kapitol 7 a 
14 mají na čele pečeť Boha, ale tuto značku nebereme doslovně – považujeme ji za 
symbol toho, že jsme bezpečně označeni jako Otcovo vlastnictví, symbol vykoupení 
skrze víru a pečeti Ducha Božího. Podobně cejch šelmy je symbolem nevíry, 
odmítnutí Krista a jeho evangelia (Goldsworthy). Za čtvrté, očekávání, že cejch je 
doslovná fyzická značka, plyne z našeho doslovného čtení knihy Zjevení, která by 
ovšem měla být vyložena symbolicky. A za páté, měli bychom si všimnout, že cejch 
mají jak bohatí, tak chudí, takže je nepravděpodobné, že cejchem je něco jako 
kreditní karta, kterou mají jen bohatí.

Ale existuje zde i nebezpečí, že pokud čekáme nějakého celosvětového diktátora, 
který má ekonomickou vládu nad jednotlivci, stejně jako náboženskou a politickou, a 
tedy splňuje znaky antikrista, to nutně neznamená, že přichází konec, protože musí 
být splněn další předpoklad druhého Kristova příchodu – kázání evangelia všem 
národům (Mt 24,14). Nesmíme dovolit, aby spekulace o cejchu šelmy odvrátily církev 
od její základní mise hlásáni evangelia. Každé ze čtyř evangelií končí velkým 
pověřením (Mt 28,18-20; Mk 16,15-20; Lk 24,46-49; J 20,21-23) a kniha Skutků jím 
začíná (Sk 1,7-8). Dva svědkové prorokují, dokud je šelma nezabije (11,7). Keener si 
všímá, že protože Satan nezná datum Kristova příchodu, vždy musí mít v záloze 
svého antikrista.

Dvě šelmy představují jak politickou, tak církevní moc. Otcové, kteří zakládali 
Ameriku, oddělili církev od státu – uvědomili si, že spojení církve a státu má potenciál 
149Nebo internet … dodatek překladatele. Ross napsal první verzi této knihy v roce 1997.
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zabít jak stát, tak i církev. Oddělení mělo zabránit, aby stát zasahoval do církve a aby 
církev měla politickou moc, kterou by na lidi vyvíjela nátlak. Viděli rozdíl mezi 
„dávejte císaři, co je císařovo“ a „dávejte Bohu, co patří Bohu.“ Když si císař začne 
činit nárok na ty věci, které patří Bohu, stává se šelmou. Například v Číně je státem 
sponzorovaná církev, což je nebezpečné, protože nároky Krista na jeho lid jsou vyšší 
než nároky státu. Když se císař Konstantin prohlásil za křesťana, bylo odstraněno 
pronásledování, ale důsledky pro církev byly katastrofické. Pronásledování církev 
pročišťuje, ale když se křesťanství stane oficiálním náboženstvím, církev slábne a 
odpadá. Odpadlá církev není pouze zakřiknutou církví, ale kompletně odpadlou 
strukturou, která se stává součástí politické moci šelmy. Proto někteří vidí odpadlou 
církev jako veliký Babylon (kapitola 17). Odpadlá církev je tak světská, že je 
nerozlišitelná od světa.

Jaký by tedy měl být náš postoj k šelmě z moře a šelmě ze země? Šelma z moře, 
která představuje pronásledování, vyžaduje vytrvalost ze strany svatých. Šelma ze 
země, která představuje klam, vyžaduje moudrost, abychom rozlišili mezi Beránkem, 
který byl zabit, a Beránkem, který mluví jako Ďábel. Číslo 666 představuje lidské 
náboženství skutků, to nejlepší, co lidé jsou schopni dělat, ale co je stále daleko od 
dokonalého a završeného díla Krista na kříži.

238



D.3. Beránek, tři andělé a sklizeň země (14,1-20)

(Zj 14,1-20) 1 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. 2 A uslyšel jsem hlas z nebe jako zvuk mnohých vod a jako zvuk 
velikého hromu. A hlas, který jsem uslyšel, byl jako hlas harfeníků, hrajících 
na své harfy. 3 Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi živými  
bytostmi a před staršími. Nikdo se nemohl naučit té písni než těch sto čtyřicet  
čtyři tisíce

 
vykoupených ze země. 4 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. 5 V jejich ústech nebyla 
nalezena lež; jsou bez úhony.

6 Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí  
prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému 
národu, kmenu, jazyku a lidu. 7 Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a 
vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který  
učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

8 A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: „Padl, padl veliký Babylon, který  
napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.“

 

9 A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě 
a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, 10 bude také pít z vína 
Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v 
ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. 11 Dým jejich muk 
vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí  
šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.“

12 Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. 
13 Tu jsem uslyšel hlas z nebe, který říkal: „Napiš: Blahoslavení mrtví, kteří od 
této chvíle umírají v Pánu!“ „Ano,“ praví Duch, „ať odpočinou od svých prací,  
neboť jejich skutky jdou s nimi.“

14 A uviděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo podobný Synu 
člověka, na hlavě má zlatou korunu a v ruce ostrý srp. 15 A další anděl vyšel 
ze svatyně a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: „Pošli svůj  
srp a začni žeň, protože přišla hodina žně a dozrála úroda země.“ 16 A ten, 
který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem a země byla požata. 

17 A další anděl vyšel ze svatyně, která je v nebi, a také on měl ostrý srp. 18 
A jiný anděl vyšel z oltáře a ten měl moc nad ohněm. Mocným hlasem zvolal  
na toho, který měl ostrý srp: „Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny z vinné révy 
země, neboť její plody dozrály.“ 19 Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil  
vinnou révu země a hrozny uvrhl do velikého lisu Božího hněvu.

 
20 A ten lis 

byl stlačen venku za městem a vytekla z něj krev až po uzdy koní na 
vzdálenost tisíce šesti set stadií.
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D.3. a) Beránek (14,1-5)

Po sérii vidění, které uvedly draka a dvě šelmy, následuje v kapitole 14 série kratších 
vidění předcházejících vidění o sedmi posledních pohromách v kapitolách 15-16. 
Proč jsou tato kratší vidění zrovna v kapitole 14? V 15,2 se setkáváme se skupinou 
svatých, kteří zvítězili nad šelmou. Hlavní pointou je ovšem uvést do kontrastu cejch 
šelmy z 13,16-17 s těmi, kdo mají ve 14,1 napsáno na svých čelech jméno Beránka 
a jméno jeho Otce. Je zde vidět, že těch 144 označených pečetí v 7,3 bylo nyní v 
kapitole 14 bezpečně dopraveno do nebe a uchováno v nebi navzdory tomu, že v 
minulé kapitole byli oběma šelmami poráženi a mučeni. Použití stejného čísla má 
znamenat, že se nikdo Bohu neztratil (Mounce). Jan se opět opakuje v 15,2, když 
nám ukazuje ty, co zvítězili nad šelmou, ale náš Bůh je Bohem, který se opakuje, aby 
nám došlo, co nám chce říct.

Caird říká, že kniha Zjevení je výkladem Žalmu 2, kde se mluví o Siónu ve verši 6: 
„Já jsem ustanovil krále svého nad Sionem, horou svatou mou“ (říká Hospodin). 
Caird vidí 144 tisíc jako armádu Krále králů – následují Krista, kamkoli jde (Zj 14,4). 
Svatí následují Krista ještě v 17,14 a 19,14.19, vždy v souvislostech bitvy. Caird 
považuje sečtení svatých ve Zj 7,4 za povolání do války, což též odpovídá na otázku, 
proč se neposkvrnili se ženami. Zdrojem jeho výkladu tohoto symbolismu jsou 
pokyny ke svaté válce, které vyžadovaly, aby muži zůstali ceremoniálně čistí (Dt 
23,10-11; srovnejte se 2.knihou Samuelovou 11,11). Ve 144 tisících vidí mučedníky, 
a tedy prvotinu velkého shromáždění svatých. Podobně jako u Ježíše, jejich obětního 
Beránka, nebyla ani v jejich ústech nalezena lež, jsou bezúhonní (1 Pt 1,19; 
2,22-24).  

14,1 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.  – A uviděl 
jsem … nový obraz dává do kontrastu ty, kdo přijali cejch šelmy v předchozím oddílu 
(13,16), s těmi, co cejch nepřijali, ale místo toho mají na svých čelech napsáno 
jméno Beránka a jméno jeho Otce. Ti zvítězili nad šelmou – a ještě v 15,2 uvidíme ty, 
kdo zvítězili nad šelmou, jejím obrazem a číslem jejího jména. 

Beránek stál na hoře Sijón … Scéna se podobá té ze Zacharjáše 14,4: když se Pán 
vrátí, postaví se na Olivovou horu a budou s ním i jeho následovníci (viz též Skutky 
1,9-12). Za chviličku – v následujícím verši – zjistíme, že Jan slyší z nebe (14,2) hlas 
těch, jež zpívají před trůnem (14,3) a byli vykoupeni ze země (14,3), tj. hora Sijón 
znamená nebe (viz také He 12,22; Joel 2,32; Mich 4,7). 

Zmínka o hoře Sijón je možná dalším odkazem na Žalm 2, kde Kristus je uveden do 
královské role jako král na Sijónu, Hospodinově svaté hoře. Hora Sijón je místem, 
kde přebývá Bůh (Iz 8,18) i Boží lid. Joel 2,32 upomíná, že v den Páně, veliký a 
hrozný, dojde k vysvobození na hoře Sijón.

 A s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na svých čelech napsáno jméno jeho a 
jméno jeho otce … Stejných 144 tisíc, kteří byli označeni Hospodinovou pečetí v 7,3, 
se nyní nachází v nebi společně s Beránkem. Ti, co byli označeni pečetí, jsou tedy ti, 
co jsou nyní zachráněni. Nikdo nebyl ztracen – 144 tisíc bylo označeno, a 144 tisíc je 
nyní v nebi (Jan 6,39; 10,28-30; 18,9). Byli označeni v Kristu pečetí, zaslíbeným 
Duchem svatým, který je zárukou jejich nebeského dědictví (Ef 1,13-14). Tento oddíl 
rozvíjí téma této pečeti – jedná se o jméno Beránka a jeho Otce napsané na jejich 
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čelech (Zj 22,3-4 … Hospodinovi služebníci mu budou sloužit a jeho jméno bude 
napsáno na jejich čelech – tito služebníci představují stejných 144 tisíc služebníků 
(7,3), kteří představují celou církev; v 17,14 také uvidíme Beránka společně s jeho 
povolanými a věrnými následovníky). 

Jsou označeni pečetí Otce a Syna, pečetí ochrany a vlastnictví. V kontrastu s 
následovníky šelmy, kteří mají cejch šelmy na své pravé ruce a na čele (13,16). Svatí 
jsou křtěni ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého (Mt 28,19; Sk 2,38) – to jméno zde 
znamená nejen to, že jsou Hospodinovým vlastnictvím jako jeho služebníci, kteří jsou 
s ním už trvale svázáni, ale také že jsou členy Hospodinovy rodiny a jméno Otce i 
Syna je jejich vlastní, protože jsou to synové a dcery adoptované do Boží rodiny jak v 
nebi, tak i na zemi (Ef 1,5; 3,14-15).

14,2 A uslyšel jsem hlas z nebe jako zvuk mnohých vod a jako zvuk velikého hromu.  
A hlas, který jsem uslyšel, byl jako hlas harfeníků, hrajících na své harfy. – V 19,16 
Jan uslyší jakoby hlas velikého zástupu, zvuk mnohých vod a zvuk silných hromů, 
který volá: „Haleluja, ujal se kralování Pán, náš Bůh, ten Všemohoucí.“ Podobně jako 
hlas Krista zazněl jako hrom v 1,15. V Janovi 12,28 lidé řekli, že Hospodinův hlas z 
nebe zněl jako hřmění; v 10,3 hlas anděla zněl jako sedm hromů.

Zvuk z nebe byl zvuk velkého zpívajícího zástupu – viz následující verš 3. V 15,2 ti, 
kteří zvítězili nad šelmou, jejím obrazem a číslem jejího jména, také mají od Boha 
harfy. Když srovnáme tuto skupinu se 144 tisíci ze 7,1 a s velikým zástupem ze 7,9, 
vidíme, že obě skupiny, které hrají na harfy – 144 tisíc zde a ti, co zvítězili nad 
šelmou v 15,2 – jsou jedni a titíž lidé. Hrají na harfy, jež jim dal Bůh. Starší také měli 
harfy (5,8) … harfa je symbolem chvály.

14,3 Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi živými bytostmi a před 
staršími. Nikdo se nemohl naučit té písni než těch sto čtyřicet čtyři tisíce 
vykoupených ze země. – Tento a další dva verše (3-5) uvádějí popis vykoupených. 
První dojem je ten, že se jedná o zvláštní podskupinu vykoupených, ale bližší 
zkoumání odhalí, že mají vlastnosti, které náleží všem vykoupeným.

Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi živými bytostmi a před staršími … 
Někteří by řekli, že starší150 tedy nemohou být představiteli vykoupených (= jedni z 
vykoupených). Vykoupení také mají nové jméno (2,17). 

Nikdo se nemohl naučit té písni než těch sto čtyřicet čtyři tisíce vykoupených ze 
země … Jen vykoupení mohou zpívat tuto píseň, ale nová píseň je zmíněna 
mnohem dříve (5,9) a zpívají ji i starší, když chválí toho, kdo vykoupil lidi Bohu. 
Pro starší to byla nová píseň proto, že vtělení Krista, jeho smrt a nanebevstoupení 
jsou na nebi novými událostmi (Hendriksen) – pro vykoupené je to nová píseň, 
protože jsou nyní v nebi poprvé a jejich vykoupení je završeno. Jako vykoupení 
mohou píseň zpívat jen oni, kteří se narodili na zemi a jsou vykoupeni – andělé 
nebyli vykoupeni, a proto píseň zpívat nemohou. 

Izajáš 25,9 navrhuje slova této písně: „Hle, toto je náš Bůh, očekávali jsme na něho a 
zachránil nás. Toto je Hospodin, na něhož jsme očekávali – jásejme a radujme se v 
jeho záchraně!“ (obrat „nová píseň“ je výslovně zmíněn jednou v Izajáši a šestkrát v 
Žalmech)
150Totožnost starších – podrobná diskuse viz Zjevení 4.
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14,4a To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, jsou to panici. To jsou ti, kteří  
následují Beránka, kamkoli jde. – To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, jsou to 
panici … panictví či panenství nemáme zde brát doslova, protože to znamená čistotu 
(2.list Korintským 11,2), jedná se o ty, kteří jsou věrní svému Pánu. Jsou nevěstou 
Kristovou, a proto duchovně pannou – nebyli Pánu Ježíši nevěrní. Sex v rámci 
manželství není hříchem. Druhý možný výklad může být vyhýbání se sexu během 
bitvy (Caird).

To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde … jsou jeho učedníci (Jan 1,43; 10,4). 
V 19,14 nebeská armáda následuje Beránka do bitvy; v 17,14 také vidíme válku, 
kterou vede šelma proti Beránkovi – a s ním jsou jeho povolaní, vyvolení a věrní 
následovníci. Franzman si všímá, že cílem a korunou života pro církev, nevěstu 
Beránkovu, je to, že s ním bude navěky spojena. Je tedy přirozené, a nevyhnutelné, 
že než dosáhne tohoto cíle a dostane korunu života, sama jej svým životem 
následuje (srovnejte také s Jeremjášem 2,2).

14,4b Ti byli vykoupeni z lidí – Toto jsou Beránkovi vykoupení z každého kmene, 
jazyka, lidu a národu (5,9; Ž 74,2). Stejně jako při sečtení 144 tisíc v 7,3 a 
následujících verších, kde se mluví o vykoupených, tito jsou také vykoupení 
Hospodinovi. Viz též předchozí verš 3.

14,4c jako prvotiny Bohu a Beránkovi. – Křesťané jsou novým stvořením (2 Kor 5,17) 
a prvotinou (Jakub 1,18 … všimněme si, jak Jakub naznačuje, že prvotinou nejsou 
jen mučedníci, ale všichni věřící). To bude za chvilinku (14,14-16 … sklizeň země, 
svatí) uvedeno do kontrastu se sklizením nevěřících (14,17-20 … sklizeň hroznů, lidé 
určeni k hněvu) do velikého lisu Božího hněvu. V SS byly prvotiny sklizně vždy 
obětovány Hospodinu (Dt 26,9-10) a patřily Hospodinu. 144 tisíc je prvotinou sklizně 
země, která patří Hospodinu – zbytek sklizně Hospodinu nepatří. 

Caird151 uvádí jiný výklad: „myšlenka za obětováním prvotiny byla ta, že všechny živé 
věci patří Bohu a nesmí být určený ke světským účelům bez uznání jeho práva. 
Odevzdání prvotiny 'vykoupilo' sklizeň, a tak ji uvolnilo k běžnému využití. 
Hospodinovo právo na celek bylo potvrzeno jeho zvláštním nárokem na vlastnictví 
části (Ex 39,22; Lv 23,15-22; Nu 28,26; Dt 16,9-12). Podobně prvorození synové 
řádně patří Bohu, ale bylo učiněno opatření pro jejich vykoupení, a tak Bůh přijal 
Levity místo všech prvorozených (Nu 8,14-18), aby byli symbolem svatosti, k níž byl 
povolán celý lid Izraele. V NS je prvotinou nazván Ježíš, protože jeho vzkříšení bylo 
znamením a zárukou ještě větší sklizně (1 Kor 15,20.23), a také Duch svatý, protože 
je pečetí většího dědictví, které má přijít (Ř 8,23; 2 Kor 1,22; 5,5; Ef 1,14). Když tedy 
Jan říká, že mučedníci byli vykoupeni z celého lidstva jako prvotina, není 
představitelné, aby tím mínil, že 'byli vykoupeni jen oni z celého lidstva'152. Musí mít 
na mysli, že jejich vydání života na oběť Bohu je počátečním obrazem ještě větší 
sklizně, která má přijít.“

14,5 V jejich ústech nebyla nalezena lež; jsou bez úhony. – Srovnejte svaté, kteří 
nelžou, se lháři ve Zj 21,8. Další podobné oddíly: Ef 5,27 (církev je popsaná jako 
„svatá a bezúhonná“); Sof 3,13 („ostatek Izraele neučiní zvrácenost, nepromluví 

151To, co píše Caird, je alternativní výklad k tomu, který byl vykreslen v předchozím odstavci jako klíčový, a sice 
že prvotina, a tedy i 144 tisíc, nepředstavuje všechen Boží lid, ale jen mučedníky.
152Jak to říká anglický překlad NEB.
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lstivě“). Následují Krista i v mučednictví a stejně jako v jeho ústech nebylo lsti (Izajáš 
53,9) a byl beránkem bez poskvrny, i oni jsou bez poskvrny (1.list Petrův 1,19). Tento 
a předchozí verš obsahují náznaky toho, že se jedná o mučedníky, ale protože 
mučedník je i svědek, tento rys skupiny nemůže být určen jistě. Na rozdíl od uctívačů 
šelmy nebyli svedeni k tomu, aby se klaněli šelmě a věřili lži (2.list Tesalonickým 
2,11), jejich vyznání (svědectví) o Ježíši Kristu bylo tou nejvyšší pravdou (1,9; 6,9; 
11,7; 12,11.17; 17,6; 19,10; 20,4), nezapřeli Ježíšovo jméno před lidmi (což je ta 
nejvyšší lež), a tak stáli společně s Beránkem (14,1).

D.3. b) Tři andělé (14,6-13)

Po vidění dvou šelem Jan vidí Beránka se 144 tisíci na hoře Sijón, a pak následuje 
vidění tří andělů vyhlašujících soud.

i. První anděl oznamuje celému světu, že začíná soud a dává poslední výzvu 
lidem na zemi, aby uctívali Stvořitele.

ii. Druhý anděl vyhlašuje soud nad velikým Babylonem, který napájel všechny 
národy vášnivým vínem svého smilstva.

iii. Třetí anděl ohlašuje hrozný soud a věčná muka v ohni se sírou pro ty, kdo se 
klaní šelmě a přijímají její cejch.

S tím je spojena výzva k trpělivé vytrvalosti ze strany svatých a požehnání vyhlášené 
pro ty, kteří od této chvíle umírají v Pánu. Poté nastane druhý příchod a sklizeň 
země. Detailněji bude později v knize Zjevení rozebrán druhý příchod Ježíše Krista, 
trest pro šelmu, falešného proroka, Satana a pro ty, kdo se klanějí šelmě, a soud nad 
velikým Babylonem.

14,6 Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem 
nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku 
a lidu. – Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium … věčné 
evangelium je hlásáno celému lidstvu (11,9) a je univerzálně platné, takže kdokoli 
chce být zachráněn, tak může. Srovnejte s pozváním od samotného Boha: „Já dám 
žíznivému zadarmo napít z pramene vody života“ (21,6); pozváním od Ducha a 
nevěsty: „Přijď“. A kdo slyší, ať řekne: „Přijď“. A kdo chce, ať si zdarma vezme vodu 
života (22,17). Bůh chce, aby sál pro svatební slavnost jeho Syna byl plný, tj. pozvání 
je univerzálně platné.

Jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému 
národu, kmenu, jazyku a lidu … všimněme se čtverého popisu všech možných lidí, 
kteří přicházejí ze všech světových stran země. Toto je poslední výzva, než přijde 
soud sedmi misek hněvu – pak bude už příliš pozdě (viz Mt 24,14), protože 
evangelium bylo hlásáno do všech končin země.

Je zajímavé sledovat umístění výzvy tří andělů: dochází k ní mezi letem orla 
prostředkem nebe volajícího „Běda, běda, běda“ (8,13), jež uvádí pohromy 
posledních tří polnic, a pozváním všech ptáků letících prostředkem nebe k veliké 
Boží hostině (19,17). Jedná se o poslední výzvu.
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14,7 Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina 
jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ – Mocný 
hlas slyší všichni. Nejjednodušší forma evangelia: Bojte se Boha, vzdejte mu slávu a 
pokloňte se mu jako stvořiteli (Skutky 14,15), protože samo stvoření vyhlašuje svého 
Stvořitele (Ž 19,2; Římanům 1,20). I malé dítě může uznat Boha jako Stvořitele a 
Soudce. Ovšem lidé to odmítají udělat a namísto toho dávají přednost modlám 
(9,20), klanějí se šelmě namísto Bohu (13,4). Svatí oproti tomu uznávají Boha jako 
Stvořitele, a tak se klanějí Bohu (11,1), nikoli šelmě (20,4).

Přišla hodina jeho soudu … nastává sklizeň hroznů do velikého lisu Božího hněvu 
(14,17-20), sedm misek Božího hněvu (kap. 15 a 16) a soud nad velikým Babylonem, 
který oznámí druhý anděl v následujícím verši (14,8).

Pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod … nebe, země, moře 
a prameny vod jsou zasaženy Božím soudem prvních čtyř ze sedmi misek, proto 
zmínka o nich zde (srovnejte s Ex 20,11): první miska zasáhne zemi, druhá moře, 
třetí prameny vod a čtvrtá slunce (= nebe).

I na dalších místech knihy Zjevení vidíme, že Bohu je vzdána čest jako Stvořiteli – 
nejprve tak činí starší (4,11), pak mocný anděl (10,6). Ovšem lidstvo potlačilo pravdu 
o Bohu a „zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného 
člověka, ptáků, čtvernožců a plazů“ (Ř 1,23), lidé se raději klanějí šelmě než Bohu 
(13,4). Lidstvo skrze nedokázanou teorii evoluce dává přednost tomu, že je 
produktem náhody a pochází ze zvířat, před tím, že je stvořeno z rozhodnutí Boha 
(4,11) a k obrazu Boha (Gn 1,27). „Vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili 
více tvorstvu než Stvořiteli“ (Ř 1,25). Toto modlářství vede ke zkaženosti a špatnosti 
(Ř 1,24, viz také Zj 9,20-21: neodvrátili se od svých vražd ani od svých čárů, od 
svého smilstva ani od svých krádeží).

14,8 A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: „Padl, padl veliký Babylon, který  
napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.“

 
 – Pád Babylonu je také 

vyhlášen andělem v 18,2 a popsán v 17,16 a následujících verších (zejména Zj 17 
celá kapitola). Jeho poselství částečně vykládá „hodinu soudu“ z předchozího verše, 
před kterou nyní varuje slovy „padl, padl veliký Babylon“ (Swete). Pád Babylonu je 
citován z Jer 51,7-8 a Iz 21,9. Veliký Babylon je narážkou i na Dan 4,30, kde si 
Nebúkadnezar gratuluje ke svým úspěchům: „Tak tedy toto je ten velký Babylon, 
který jako sídlo královské jsem já vybudoval silou své moci a ke cti svého majestátu“ 
- hned po těchto slovech se stal šelmou, zvířetem a byl vyhnán od lidí. Pro Jana je 
Babylon předobrazem Říma a Nebúkadnezar předobrazem římského císaře, který 
nevzdává čest Bohu. Babylon je poprvé v Bibli zmíněn v Gn 10,10.

Který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva … Babylon je smilnicí 
(to je zopakováno v 17,1-2 a 18,3), která svádí a kazí národy světa podmanivým 
vlivem svého zla (smilstvo je zde obrazem modlářství). Řecké slovo pro „vášnivý, 
vášeň“ je thymos (jako prudké dýchání při ostrém rozhořčení či hněvu) – smilnice 
Babylon je tedy nástrojem Ďáblova hněvu (thymos) ve 12,12 (Swete). Její víno 
máme uvést do kontrastu s Hospodinovým vínem ve 14,10.19; 16,19; 19,15. 

Města jsou vždy střediskem zla v lidstvu. Babylon je symbolem ducha bezbožnosti, 
který láká (pokouší a odvádí) v každém století pryč od uctívání Stvořitele k uctívání 
stvořených věcí (= k modlářství). Hřích smilnice Babylon je popsaný jako „zhýralý 
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přepych“ v 18,3 nebo „oslavila sebe“ (vzdává slávu sama sobě) v 18,7; k tomu navíc 
pronásleduje svaté (17,6; 18,24), a tak zastupuje Ďábla. Města se svou slávou jsou 
pomníkem Ďáblovi – mám na mysli Babylonskou věž nebo mrakodrapy na 
Manhattanu.

14,9-10 A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „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; a bude mučen v ohni a síře 
před svatými anděly a před Beránkem. – A jiný, třetí anděl je následoval a volal 
mocným hlasem … první anděl zvěstoval věčné evangelium těm, kteří bydlí na zemi 
(bojte se Boha a vzdejte mu slávu), a v kontrastu k těm, kdo uctívají Boha (14,1-5), 
nyní třetí anděl vyhlašuje detaily soudu nad těmi, kdo se klanějí šelmě a jejímu 
obrazu. Ve Zj 13,12 šelma ze země nutí obyvatele země, aby se klaněli první šelmě 
(= šelmě z moře) a jejímu obrazu (13,15) a aby přijali cejch šelmy (13,16). Pokud to 
dělají, uctívají Satana (13,4), který dal šelmě svou pravomoc. Ti, kdo se neklanějí  
šelmě, jsou zabíjeni a nemohou nakupovat (13,15-17).

Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku … anděl nyní 
vyhlašuje soud nad těmi, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a tak porušují první a 
druhé přikázání (Ex 20,3-5). Ti, co se klanějí šelmě, se k ní přidají v boji proti 
Beránkovi (19,20-21), jejich jména nejsou zapsána v Beránkově knize života (13,8; 
20,15). Jejich hříchem je, že mají na čele jméno šelmy – to je ovšem místo 
vyhrazené Bohu (Platt, srovnejte s 7,3 a následujícími verši). Přijmout cejch šelmy 
pravděpodobně znamená, že náleží šelmě, v kontrastu k těm, kdo mají na čele 
Hospodinovu pečeť (7,3; 14,1). 

Bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu … 
Víno Božího rozhorlení stojí v kontrastu k vášnivému vínu smilstva Babylonu (= k 
modlářství) ve 14,8. Pít víno Božího rozhorlení je běžnou starosmluvní metaforou 
(Job 21,20; Ž 75,9; Iz 51,17; Jer 25,15). Podobný obraz je použitý ve výrazu „veliký 
vinný lis Božího hněvu“ (14,19). Srovnejte s Babylonem, kterému dal Bůh pít číši vína 
svého planoucího hněvu (16,19). Hospodinův hněv je vylit v plné síle, není zředěný s 
jeho milosrdenstvím. 

A bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem … trest za 
přítomnosti andělů a Beránka jej činí ještě osobnějším. Nyní je v knize Zjevení 
poprvé zmíněn soud v ohni a síře – to je narážka na Hospodinův soud nad Sodomou 
a Gomorou (Gn 19,24; Lk 17,29; viz též 2 Pt 2,6; Juda 1,7), který je vykonán ve Zj 
19,20; 20,10, kdy jsou šelmy a drak vrženi do ohnivého jezera, hořícího sírou. Ve 
20,15; 21,8 se k nim přidají jejich následovníci. Naši hrůzu z tohoto soudu musíme 
chápat ve světle Hospodinovy věčné nenávisti vůči zlu a nepravosti – Hospodinovo 
srdce a charakter se nikdy nezmění. 

14,11 Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo 
se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.“ – Dým jejich 
muk vystupuje na věky věků … jejich soud je věčný stejně jako soud nad Satanem 
(Iz 34,10), viz Zj 20,10; Mt 25,41-46; Juda 1,7, protože Bůh žije navěky věků (15,7) a 
jeho nenávist vůči hříchu je věčná. Dnem i nocí nemají odpočinutí … to je v kontrastu 
s vykoupenými, kteří slouží Bohu dnem i nocí (Zj 7,15)153, nemají bolesti (Zj 21,4) a 
odpočinou od svých prací (verš 13). Ti, kdo se klanějí šelmě, se přidají k šelmě (Zj 
153A též Zj 22,3.
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19,20; 20,15; 21,8). To je v kontrastu s trestem vhození do rozžhavené ohnivé pece, 
kterým Nebúkadnezar hrozil všem, kdo se odmítli klanět jeho obrazu (Dan 3,15).

14,12 Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru154. – 
To je poslední ze tří výzev k „vytrvalosti“ (1,9; 13,10) tváří v tvář utrpení (2 Kor 1,6). 
Svatí, kteří zachovávají Boží přikázání a zůstávají věrní Ježíši, jsou zde uvedeni v 
kontrastu k těm, kdo se klanějí šelmě ve 14,9, nezachovávají Boží přikázání a nejsou 
věrní Ježíši (jejich hříchy jsou uvedeny v 9,20-21; 16,9; 21,8; 22,15, což je 
porušením většiny z desatera přikázání). Věřící se během pronásledování nesmí 
obrátit zády k víře (12,17), nebo poddat pokušení přidat se k těm, co se klanějí 
šelmě. Pokud by tak učinili, přidali by se i k jejich věčnému trestu. Dočasná výhoda 
získaná tím, že se budou klanět šelmě, nestojí za věčné důsledky tohoto činu. Malý 
dočasný zisk nestojí za to při vyhlídce věčného soudu, kdežto malá dočasná bolest 
vede k věčné slávě (srovnejte s 2 Kor 4,17)155.

14,13 Tu jsem uslyšel hlas z nebe, který říkal: „Napiš: Blahoslavení mrtví, kteří od 
této chvíle umírají v Pánu!“ „Ano,“ praví Duch, „ať odpočinou od svých prací, neboť 
jejich skutky jdou s nimi.“  – Tu jsem uslyšel hlas z nebe, který říkal: „Napiš“ … (1,19) 
je zde důraz na požehnání (srovnejte s 19,9; 21,5), jedná se o druhé ze sedmi 
požehnání či blahoslavenství v knize Zjevení156. Blahoslavení mrtví, kteří od této 
chvíle umírají v Pánu … ať odpočinou od svých prací … Pokud verš 12 byl 
varováním, tento verš je povzbuzením pro ty, kteří mají zemřít pro svou víru, protože 
vytrvalost svatých zahrnuje možnost mučednictví. Jejich prací je zůstat věrnými 
Ježíši Kristu – je to ten největší skutek, viz Janovo evangelium 6,29: „Toto je ten Boží 
skutek: abyste věřili v toho, kterého on poslal“. Je zde ostrý kontrast s veršem 11, 
kde ti, co se klanějí šelmě a jejímu obrazu, nemají odpočinutí dnem i nocí. 

Je zde nejasnost v textu – mohl by znamenat „blahoslavení ti, kteří od této chvíle 
umírají“, nebo „blahoslavení ti, kteří umírají v Pánu, neboť od té chvíle (= po smrti) 
odpočinou od svých prací“.

Komu si zvolíme se klanět? Šelmě, za což na nás přijde Hospodinův soud? 
Nechceme nikdy odpočinout, nebo se chceme klanět Bohu a odpočinout od svých 
prací? (Koester) 

Neboť jejich skutky jdou s nimi … důraz je kladen na věčné důsledky našich 
současných skutků, podobně jako uctívání šelmy má věčné negativní důsledky. Když 
člověk zemře, nemůže s sebou vzít svůj majetek, ale jeho skutky (učiněné za jeho 
života), ať už dobré, nebo špatné, jdou s ním (2 Kor 5,10); viz také Zj 20,12, kde jsou 
zemřelí souzeni podle toho, co v životě dělali. V případě pronásledovaných, kteří 
podstoupili námahu, aby zůstali věrní, je čeká velká odměna v nebi (Mt 5,11). Pro 
kazatele: zde by bylo možné rozvinout téma bohatství v současném životě versus 
bohatství v přicházejícím životě. Nemůžeme si sebou vzít své peníze, ale můžeme je 
poslat napřed tak, že je rozdáme v současném životě; viz také 1 Tim 6,17-19; Mt 
19,21; Lk 12,19-21.32-33.

154Překlad NIV: A zůstávají věrní Ježíši.
155Tato věta by mohla být mementem knihy Zjevení.
156Zj 1,3; 14,13; 16,15; 19,9; 20,6; 22,7.14. Blahoslavený, kdo … = blaze tomu, kdo = dobrou odměnu má 
jednání toho, kdo...
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D.3. c) Sklizeň země (14,14-20)

V Bibli se nachází řada zmínek o dvou sklizních – sklizni obilí a sklizni hroznů do lisu 
vyrábějícího víno (Nu 18,27; Dt 15,14; 2 Kr 6,27). V následujícím oddílu se též mluví 
o obou sklizních. Tou první sklizní je sklizeň spravedlivých, druhou sklizní je sklizeň 
zlovolníků (i když někteří říkají, že v obou sklizních se jedná o soud). To je jen jeden 
z mnoha obrazů soudu v knize Zjevení (6,16; 11,18; 14,19; 16,19; 19,21; 20,12).

Obraz sklizně obilí jako sklizně spravedlivých pochází z Mt 9,37-38: „Tehdy řekl svým 
učedníkům: Žeň je velká, dělníků je však málo. Proste tedy Pána žně, aby poslal 
dělníky na svou žeň“ (viz také Mt 13,30.39; Mk 4,29; srovnejte s Osborneho 
pohledy). Další myšlenkou je zde to, že první sklizeň je sklizní prvotiny, podobně jako 
144 tisíc je vykresleno jako prvotina ve 14,4. Také srovnejte s Ex 23,16-19: Lid 
Izraele měl oslavit svátek sklizně prvotinou své úrody z pole a přinést to nejlepší z 
prvotiny Hospodinu.

Sklizeň spravedlivých (14,14-16):

14,14 A uviděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo podobný Synu člověka,  
na hlavě má zlatou korunu a v ruce ostrý srp. – A uviděl jsem … Jan několikrát něco 
uslyší, a pak něco jiného uvidí; lze spojit s předchozím veršem 13, kde Jan uslyšel o 
mrtvých, kteří umírají v Pánu – a nyní vidí, jak jsou požati a sklizeni (Chilton). Hle, 
bílý oblak a na oblaku sedí někdo podobný Synu člověka … ještě jednou obraz 
druhého příchodu Ježíše Krista vzatý Danielova vidění, kde „s oblaky nebes 
přicházel synu člověka podoben“ (Dan 7,13; viz též Zj 1,7; Mk 12,26; Mt 24,30). Na 
hlavě má zlatou korunu a v ruce ostrý srp … srp se vztahuje na Kristův druhý příchod 
a na věčnou sklizeň (Mt 13,37; Mk 4,26; též Joel 4,12-13); výzor Ježíše Krista viz 
1,13. V kontrastu s člověkem, který se stává šelmou, když se zmocní Hospodinovy 
pravomoci, přichází den, kdy otěže moci navždy spočinou v rukou člověka, který je 
toho hoden (Baldwin). Poznámka: řecké slovo pro „korunu“ je stefanos, nikoli 
diadéma použité v 19,12; stefanos je také použito u zlaté koruny jezdce na bílém 
koni v 6,2.

14,15 A další anděl vyšel ze svatyně a volal mocným hlasem na toho, který seděl na 
oblaku: „Pošli svůj srp a začni žeň, protože přišla hodina žně a dozrála úroda země.“  
– Nastal konec věků (Mt 13,39). Další anděl vyšel ze svatyně … je míněno „z 
Hospodinovy přítomnosti“, protože jen Hospodin může rozhodnout o konci věků (Mt 
24,36; Skutky 1,7). Anděl jedná jako Hospodinův posel.

14,16 A ten, který seděl na oblaku, hodil157 svůj srp na zem a země byla požata. – 
Silná metafora, která zobrazuje rozhodný čin. Srovnejte s andělem ve verši 19, který 
hodí svůj srp, aby požal zlovolníky. K těmto událostem dojde současně se soudem 
svatých (20,12) a hříšníků (20,13-14) u velkého bílého trůnu.

Sklizeň zlovolníků (14,17-20):

14,17 A další anděl vyšel ze svatyně, která je v nebi, a také on měl ostrý srp. – Ve 
verši 16 vidíme Krista, jak hodil svůj srp na zem. Nyní anděl má další srp a požne 
hrozny země pro vinný lis Božího hněvu. Je pravděpodobné, že předchozí žeň (verše 

157Anglický překlad (NIV) „rozmáchnul se“ je méně přesný (viz také Osborne). V řečtině: ebalen (hodil, vrhl).
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14-16) byla žní, kde Kristus požal svůj vlastní lid, pšenici – prvotinu sklizně zmíněnou 
ve 14,4. Andělé se také účastní sklizně a požnou plevel, zlovolníky, jež zůstali po 
vytržení vyvolených.

14,18 A jiný anděl vyšel z oltáře a ten měl moc nad ohněm. Mocným hlasem zvolal  
na toho, který měl ostrý srp: „Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny z vinné révy země,  
neboť její plody dozrály.“ – Slova podobná jako Joel 4,13, a ten jasně mluví o soudu: 
„Pošlete srp, protože žeň dozrála. Pojďte a šlapejte, neboť lis se naplnil, sudy 
oplývají, protože jejich zla je mnoho.“ A jiný anděl vyšel z oltáře a ten měl moc nad 
ohněm … anděl má moc nad ohněm soudu; vyšel od oltáře, na kterém je obětováno 
kadidlo s modlitbami svatých (8,3 … tatáž kadidelnice je naplněna ohněm a ten je 
svržen na zem jako předehra k soudům sedmi polnic (8,5)). Její plody dozrály … 
nastal čas, který Bůh určil pro druhý příchod Ježíše Krista a sklizeň věků. Anděl s 
mocí nad ohněm nařizuje andělovi, který drží srp, aby sklidil hrozny, které dozrály – 
míra lidského hříchu dosáhla plnosti (Joel 4,13).

14,19 Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil vinnou révu země a hrozny uvrhl do 
velikého lisu Božího hněvu. – V kontrastu s Kristem, který vykonává žeň svatých ve 
14,16. Vinný lis Božího hněvu se nachází v Izajáši 63,2-6; Pláči 1,15; Joeli 4,13. Viz 
také Zj 19,15, kde je o Kristu řečeno, že bude šlapat lis vína planoucího hněvu 
Všemohoucího Boha (týká se druhého příchodu Ježíše Krista, stejně jako tento 
oddíl). Veliký lis je obrazem Božího hněvu a dne jeho odplaty. Hendriksen v tom vidí 
obraz pekla, ale spíše se jedná o krveprolití, jež nastane v den jeho odplaty, kdy Bůh 
vykoná na zemi soud (Sof 1,14-18; Pláč 1,15; srovnejte se Zj 19,15.21). Ve vztahu k 
Božímu hněvu jsou tedy lidé hrozny stlačenými v lisu a jejich krev vinnou šťávou. Jan 
používá podobný obraz ve 14,10, kde ten, kdo se klaní šelmě, bude pít z vína Božího 
rozhorlení; dále o Babylonu je řečeno v 16,19: „Bůh mu dal číši vína svého 
planoucího hněvu“, což vedlo k tomu, že Babylon byl stráven ohněm (18,8; 19,3). 

14,20 A ten lis byl stlačen venku za městem a vytekla z něj krev až po uzdy koní na 
vzdálenost tisíce šesti set stadií. – Slovo „krev“ (haima) odpovídá obrazu vinné šťávy. 
A lis byl stlačen venku za městem … zlovolníci jsou za městem (Zj 22,15), hněv není 
určen Božímu lidu uvnitř nového Jeruzaléma. Další kontrast: stejně jako pohané 
šlapali po svatém městě ve Zj 11,2, nyní Ježíš Kristus šlape po zlovolnících za 
městem (19,15). Na vzdálenost tisíce šesti set stadií … cca délka Izraele (294 
kilometrů158); symbolické číslo, odvozené od mocniny čísla 4, čísla země (7,1), 
vynásobené mocninou čísla 10, čísla úplnosti (5,11), označuje tedy „úplnost 
stvořeného světa a neschopnost kohokoli utéci před Božím hněvem“ (Wilson). Viz 
také popis soudu na faraonem v Ezech 32,6: „Napojím zemi záplavou tvé krve až k 
horám a řečiště budou z tebe plná“.

158184 mil.
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Scéna E: Sedm misek Božího hněvu (15,1 - - 16,21)

E.1. Uvedení sedmi andělů se sedmi ranami (15,1-8)
E.2. Sedm misek Božího hněvu vylito (16,1-21)

16. Scéna E: Sedm misek Božího hněvu (15,1 - - 16,21)

E.1. Uvedení sedmi andělů se sedmi ranami (15,1-8)

(Zj 15,1-8) Tu jsem uviděl v nebi jiné veliké a podivuhodné znamení: sedm 
andělů, kteří měli sedm posledních ran, protože jimi je dovršen Boží hněv.

2 Uviděl jsem něco jako skelné moře smíšené s ohněm a ty, kteří vycházeli  
vítězní z moci té šelmy, z moci jejího obrazu i z moci čísla jejího jména; stáli  
na skelném moři, měli Boží harfy 3 a zpívali píseň Božího otroka Mojžíše a 
píseň

 
Beránkovu: 

„Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé a 
pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.

 
4 Kdo by se nebál tebe, Pane, a 

neoslavoval tvé jméno? Neboť ty jediný jsi svatý; všechny národy přijdou a 
pokloní se před tebou, protože tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.“ 

5 Potom jsem uviděl: V nebi byla otevřena svatyně stánku svědectví
 
6 a ze  

svatyně vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran; byli oděni lněným 
rouchem, čistým a zářivým, a kolem prsou měli zlaté pásy.

 
7 A jedna z těch 

čtyř živých bytostí dala sedmi andělům sedm zlatých misek plných hněvu 
Boha, toho živého na věky věků. 8 A svatyně byla naplněna dýmem z Boží  
slávy a z jeho moci; nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná 
sedm ran těch sedmi andělů.

 

U sedmi pečetí byla uvedena mezihra159 mezi šestou a sedmou pečetí (kap. 7), aby 
církev mohla být označena pečetí v přípravě na sedm polnic. Viděli jsme také, že 
sedm ran polnic, jež se podobají egyptským ranám, bylo sesláno, aby varovalo lidi a 
povolalo je k pokání. Mezi šestou a sedmou polnicí jsme četli o dvou svědcích (kap. 
10 a 11), kteří představují svědčící církev a též volají lidstvo k pokání. Zde před 
vylitím sedmi misek Božího hněvu vidíme obraz vykoupených v nebi, kteří zvítězili 
nad šelmou a jejím obrazem a číslem jejího jména. Zpívají Mojžíšovu píseň, kterou 
lid Izraele zpíval poté, co přešli Rudé moře – tato píseň oslavovala jejich vyjití 
(exodus) ze světa a zničení jejich nepřátel. Toto vítězství nad Egyptem je 
předobrazem vítězství všech Hospodinových vykoupených nad šelmou, jejím 
obrazem a číslem jejího jména (Hendriksen). 

Následuje sedm misek Božího hněvu, které můžeme přirovnat k tomu, jak Rudé 
moře pohltilo Egypťany, jež pronásledovali lid Izraele (Caird). Také lze sedm misek 
připodobnit k jezeru krve vzniklého z vinného lisu Božího hněvu předchozí kapitoly 
(Caird). Mezi šestou a sedmou miskou hněvu není mezera pro literární mezihru, jako 
tomu bylo u sedmi polnic mezi šestou a sedmou polnicí, kde bylo vsunuto svědectví 

159Don Carson podotýká, že označení „mezihra“ se týká vsunutí mezi šestou a sedmou část, ale slovo „mezihra“ 
dobře nevystihuje časové zařazení popisovaných věcí, protože události „meziher“ probíhají pravděpodobně 
paralelně s událostmi pečetí a polnic. Tj. označení „mezihra“ je literární či dramatické, ale ne chronologické.
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církve jako poslední výzva k pokání. Mezi šestou a sedmou miskou hněvu není 
žádná taková vsuvka, scéna běží nepřerušeně od první k sedmé misce hněvu, jež 
jsou jedna po druhé vylity. Polnice varují, misky hněvu jsou vylity (Hendriksen).

Oddíl o sedmi miskách hněvu lze chápat jako detailnější pohled na lis Božího hněvu 
ze Zj 14,19-20, který je jasně spojen s Kristovým příchodem a soudem věků. Ve 
14,19 se vyskytuje výraz „lis Božího hněvu“ a sedm posledních pohrom v 15,1 
dovršují Boží hněv. Ve 14,20 vidíme velké jezero krve na vzdálenost 1600 stadií, při 
událostech druhé misky hněvu (16,3) se moře promění v krev mrtvého. Pokud je 
sedm misek podrobnějším popisem lisu Božího hněvu, pak k nim dochází v době 
velkého soužení těsně před druhým Kristovým příchodem – viz náhlá zmínka o jeho 
druhém příchodu u šesté misky. Všimněme si také, že v 19,15, kde se mluví o 
druhém příchodu Ježíše Krista, je on označen jako ten, kdo bude šlapat lis vína 
planoucího hněvu všemohoucího Boha.

V tomto oddílu můžeme podrobněji vidět Hospodinův a Beránkův hněv, o němž byla 
první zmínka160 ve Zj 6,16-17. Alternativní názor říká, že den Hospodinův přinese 
rychlý zánik lidstva (Sof 1,18) a na sedm misek už nebude čas – a Pán Ježíš se 
objevuje jen při šesté misce hněvu; tedy sedm misek hněvu je součástí doby velkého 
soužení těsně před koncem, jak naznačují Matouš 24,21-30; Marek 13,14-27; Lukáš 
21,25-28.

Wilcock (str. 141) říká znovu a znovu, že těžkosti budou vždy mávat světem (= 
pečeti); kdokoli působí utrpení, toho Bůh varuje, že nezůstane bez trestu (= polnice); 
a kdekoli se jeho varování neberou v potaz, tam nakonec Bůh potrestá ty, kdo jednají 
zle (= misky hněvu).

Sedm misek hněvu lze vidět jako Hospodinovu reakci na šelmy v kapitole 13 a na 
pronásledování Božího lidu. Misky jsou namířeny proti

i. lidem, kteří mají cejch šelmy a klanějí se jejímu obrazu (16,2);
ii. těm, kdo prolévají krev svatých a proroků (16,6);
iii. trůnu a království šelmy (16,10);
iv. ovzduší, kde přebývá Satan (16,17).

15,1 Tu jsem uviděl v nebi jiné veliké a podivuhodné znamení: sedm andělů, kteří  
měli sedm posledních ran, protože jimi je dovršen Boží hněv. – Tu jsem uviděl v nebi 
jiné veliké a podivuhodné znamení … označuje začátek nového oddílu (podobně 
jako viděl znamení ženy ve 12,1 a draka ve 12,3). Podle Wilcocka nová scéna začíná 
právoplatně až ve verši 5 (podobně jako šelma představená v 11,7 je uvedena 
zejména v kapitole 13, Babylon představený ve 14,8 a 16,19 je uveden zejména v 
kapitole 17). To by znamenalo, že první zmínka o miskách ještě náleží do jednoho 
oddílu společně s lisem Božího hněvu, a tak spojuje obě tyto věci.

Sedm andělů, kteří měli sedm posledních ran … Jedná se o znamení, tj. sedm misek 
bychom neměli brát doslova; to ovšem neznamená, že vyjadřují něco nereálného – 
za každým symbolem v knize Zjevení leží něco více než jenom symbol (např. 
Beránek v kap. 5; žena ve 12,1; drak ve 12,3). Klíčovou otázkou by mohlo být „Kdy k 
těmto událostem dojde?“ Šestá miska je spojena s poslední bitvou mezi Ježíšem 
160První zmínka o hněvu při Ježíšově návratu je možná ukryta už v 1,7: Budou se pro něho bít v prsa všechny 
kmeny země.

250



Kristem a jeho nepřáteli, se dnem Hospodinovým a s druhým příchodem Ježíše. 
Sedmá miska popisuje zkázu všech měst, ale lidé stále zůstávají naživu – vše je 
navíc popsáno ze zorného úhlu nebe. Idealistický výklad říká, že k událostem misek 
dochází v průběhu celého věku evangelia a je jimi míněn Hospodinův soud nad 
jednotlivci skrze „přirozené“ katastrofy. Budoucnostní pohled říká, že k událostem 
misek hněvu dojde v budoucnu, v závěrečném vyvrcholení posledních dnů. Určitě 
šestá i sedmá miska se odehrají až v budoucnosti, a pravděpodobně i čtvrtá a pátá.

Protože jimi je dovršen Boží hněv … Sedm ran je někdy přirovnáváno k varování z 
Lev 26,21.24.28: „Jestliže se budete vůči mně stavět nepřátelsky a nebudete mne 
chtít poslouchat, přidám vám sedminásobně ran podle vašich hříchů.“ … Lidé 
ignorovali varování sedmi polnic, a tak Bůh znásobuje jejich těžkosti miskami hněvu.
Sedm ran je Hospodinovým úplným vylitím hněvu – polnice ještě byli varující, ale 
misky hněvu už nenesou varování, nýbrž jsou konečným soudem. 

Polnice varují, misky hněvu jsou vylity (Hendriksen). Sedmá miska (16,17) ohraničuje 
završení Hospodinova hněvu. Podobnost mezi miskami a polnicemi je dalším 
příkladem paralelismu161. Hendriksen předkládá pro paralelismus následující 
argumenty:

i. Velká podobnost polnic a misek hněvu.
ii. Vidění polnic i vidění misek hněvu končí scénou soudu (11,18; 16,17).
iii. Vidění misek hněvu (od 15,1) začíná téměř identickými slovy jako vidění ženy 

a draka (od 12,1).
iv. Misky hněvu jsou vylity na ty, kdo mají cejch šelmy – to je historicky velmi 

obvyklé.
v. Ve vidění misek hněvu (16,13) jsou popsány tytéž síly zla – drak ze 12,3; 

šelma z moře (13,1); šelma ze země (13,11).

15,2 Uviděl jsem něco jako skelné moře smíšené s ohněm a ty, kteří vycházeli  
vítězní z moci té šelmy, z moci jejího obrazu i z moci čísla jejího jména; stáli na 
skelném moři, měli Boží harfy – Wilcock se domnívá, že tento oddíl o vítězství a písni 
vykoupených (15,2-4) patří na závěr předchozího oddílu o sklizni, protože po sklizni 
Jan spatřil svaté v nebi. Nový úsek podle něj začíná až tím, že se otevře svatyně 
stánku svědectví (verš 5). Ve verši 1 jsou pouze zmíněny rány, nový oddíl začíná až 
veršem 5: „Potom jsem uviděl: V nebi ...“, atd.

Uviděl jsem něco jako skelné moře smíšené s ohněm … Podobně jako Satan stál na 
břehu moře a díval se (Zj 13,1), nyní podobně Boží lid stojí a dívá se. Podobně jako 
lid Izraele zazpíval píseň Mojžíšovu poté, co prošli Rákosovým mořem a viděli, jak 
jsou Egypťané zničeni, nyní Boží lid stojí u nebeského moře a chystá se zpívat píseň 
Mojžíšovu. Mohla by zde být i spojitost s vodami křtu, které jsou též přirovnány k 
Rákosovému moři (1. list Korintským 10,1). Jedná se o totéž skelné moře, které bylo 
představeno ve Zj 4,6; je nyní ovšem smíšené s ohněm kvůli přicházejícímu soudu 
(Zj 8,5.7).

A ty, kteří vycházeli vítězní z moci té šelmy, z moci jejího obrazu i z moci čísla jejího 
jména; … slovo „vítězní“ (vítězím = nikaó) je od stejného kmene jako sloveso 
„přemůže“ (11,7 …šelma přemůže dva svědky) a „přemohla“ (13,7 … šelma z moře 
rozpoutala válku proti svatým a přemohla je). Nad šelmou zvítězili ti, co se neklaněli 
161Progresivní paralelismus … viz oddíl 6.1, str. 51.
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šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch (20,4); trpělivě snášeli pronásledování a 
byli věrní Ježíši (13,10). 
 
Stáli na skelném moři, měli Boží harfy … tito jsou nyní v nebi – buď se jedná o 
mučedníky, nebo o ty, kdo byli věrní ve svém svědectví. Přemohli (nikaó) Ďábla pro 
krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví (12,11), nemilovali svou duši až za 
smrt162. Měli harfy, stejně jako 144 tisíc ze 14,1-3 … je tedy pravděpodobné, že se 
jedná o jednu a tutéž skupinu, stejně jako 144 tisíc ze 7,3 je tatáž skupina jako veliké 
množství vykoupených ze 7,9.

15,3a a zpívali píseň Božího otroka Mojžíše a píseň
 
Beránkovu: – Mojžíšova píseň 

byla zpívána při záchraně lidu Izrael u Rákosového moře poté, co Boží lid viděl, jak 
Hospodin projevil svou velkou moc nad Egyptem a Egypťané byli zničeni (viz Exodus 
15). Měli bychom si též všimnout, že sedm ran nyní ve Zj 16 je podobných ranám 
egyptským, ovšem Egypťané byli zničeni až poté, co vkročili do Rákosového moře. V 
Dt 31,30 a násl. verších se vyskytuje další Mojžíšova píseň, kterou lze ještě lépe 
vztáhnout na Zjevení 15 v souvislosti se sedmi ranami. Nezpívali pouze píseň 
Mojžíšovu, ale též píseň Beránkovu – pravděpodobně je míněna jedna a táž píseň.

15,3b-4 „Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé 
a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.

 
4 Kdo by se nebál tebe, Pane, a neoslavoval  

tvé jméno? Neboť ty jediný jsi svatý; všechny národy přijdou a pokloní se před tebou,  
protože tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.“ – Velké a podivuhodné jsou tvé skutky, 
Pane Bože Všemohoucí … Stejně jako Izrael chválil Hospodina za jeho velké skutky 
(Exodus 15), když je vyvedl z Egypta, i Boží lid v nebi chválí Boha za jeho 
přicházející soud. 

Kdo by se nebál tebe, Pane, a neoslavoval tvé jméno? Neboť ty jediný jsi svatý. 
všechny národy přijdou a pokloní se před tebou … Protože Bůh je svatý, je naprosto 
spravedlivé, aby seslal tyto své rány, jež jsou reakcí na lidský hřích. Ve svém 
milosrdenství dlouho oddaloval tento poslední soud a předcházelo mu varování 
sedmi polnic. Bůh touží po tom, aby všichni lidé poznali pravdu a byli zachráněni (1 
Tim 2,4). Tvé spravedlivé soudy vyšly najevo … „Spravedlivé soudy“ je správný 
překlad – misky hněvu jsou zákonným trestem. V 16,5-7 po vylití třetí misky hněvu 
anděl vyhlašuje, že Bůh je spravedlivý ve svých soudech, protože lidstvo prolévalo 
krev svatých, a podobně mluví i mučedníci.

Tento verš nám také připomíná řadu žalmů, ze kterých je vzat: Ž 86,9-10; 98,1-2; 
111,2; 145,17 (viz také Dt 32,4; 1 Sam 2,2; Sof 2,11). V Zach 14,16 „všichni zbývající 
ze všech národů, jež vytáhly proti Jeruzalému, budou rok co rok přicházet, aby se 
klaněli králi, Hospodinu zástupů, a slavili svátek stánků.“ Tj. všechny národy budou 
přicházet a chválit Boha – znovu je zde důraz na to, že jen Bohu patří chvála (viz 
Dan 7,14).

15,5 Potom jsem uviděl: V nebi byla otevřena svatyně stánku svědectví – Je zde 
analogie s jinou situací, kdy byla otevřena Boží svatyně a byla vidět schrána jeho 
smlouvy (Zj 11,19) … k tomu dochází poté, co zazní sedmá polnice a před viděním 
ženy oděné sluncem a měsícem. Někteří zde spatřují začátek nového oddílu z 
pohledu nebe (Wilcock, viz také 4,1; 19,11). Caird zde vidí další příklad typologie z 
knihy Exodus: poté, co lid Izraele přešel Rákosové moře, dostal desky zákona 
162Nemilovali svou duši natolik, aby se stáhli před smrtí, aby se zalekli smrti.
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zprostřed kouře hory Sinaj a postavil stánek svědectví (Ex 38,21), v němž se nachází 
archa smlouvy (Zj 11,19) se dvěma deskami svědectví – a tyto desky svědčí proti 
lidskému hříchu (Ex 32,15; Dt 10,4). Lidé porušili Hospodinova přikázání (srovnejte s 
9,20-21) a misky soudu jsou důsledkem. Stánek svědectví je také stánkem 
mučedníků – Hendriksen si všímá, že svatyně stánku je nyní otevřena, abychom 
věděli, že hněv, který má být vylit, je Hospodinovým hněvem.

15,6 a ze svatyně vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran; byli oděni lněným 
rouchem, čistým a zářivým, a kolem prsou měli zlaté pásy. – Ze svatyně vyšlo sedm 
andělů … 14,17 anděl, který měl sebrat hrozny pro lis Božího hněvu, také vyšel ze 
svatyně. Sedm andělů vyšlo z blízkosti Boha, mají tedy jeho pověření. Jedním ze 
záměrů knihy Zjevení je osvětlit, že pozemské události jsou pod Hospodinovým 
dohledem. Kteří měli těch sedm ran … sedm ran můžeme vysvětlit jako analogii 
sedminásobného soužení, které Bůh sešle na neposlušné (Lv 26,24-25). Byli oděni 
lněným rouchem, čistým a zářivým, a kolem prsou měli zlaté pásy … roucho 
zdůrazňuje jejich čistotu (Sk 10,30); zlaté pásy je činí podobnými Synu člověka (Zj 
1,13; viz též Dan 10,5). Liší se od svatých, kteří jsou oblečeni v bílá roucha (7,9).

15,7 A jedna z těch čtyř živých bytostí dala sedmi andělům sedm zlatých misek 
plných hněvu Boha, toho živého na věky věků. – Čtyři bytosti, jež představují přírodu, 
nyní dávají andělům misky hněvu a první čtyři z nich jsou vylity na přírodu samotnou. 
Zlaté misky v 5,8 byly plné kadidla, což jsou modlitby svatých – a nyní jsou použity k 
tomu, aby vylily Hospodinův hněv. Ještě jednou je Hospodinův hněv odpovědí na 
modlitby svatých, jako tomu bylo u sedmi polnic (Zj 8,5). Volání mučedníků, aby Bůh 
pomstil jejich krev, je vyslyšeno ve třetí misce.

15,8 A svatyně byla naplněna dýmem z Boží slávy a z jeho moci; nikdo nemohl  
vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná sedm ran těch sedmi andělů. – Svatyně 
byla naplněna dýmem z Boží slávy a z jeho moci … v Bibli je několik situací jako tato, 
kdy stan setkávání nebo chrám je naplněn oblakem Hospodinovy slávy (Ex 40,34-35; 
2. Paralipomenon 5,14; Iz 6,3; 30,27; Ezech 10,4). Nikdo nemohl vstoupit do 
svatyně, dokud se nedokoná sedm ran … tento verš zdůrazňuje Hospodinovu 
rozhodnost vylít svůj hněv a vykonat sedm pohrom až do hořkého konce. Zdá se, že 
blízké společenství Boha se svatými není možné, dokud se Bůh nevypořádá s touto 
záležitostí.
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E.2. Sedm misek Božího hněvu vylito (16,1-21)

(Zj 16,1-21) Tu jsem uslyšel mocný hlas ze svatyně, který těm sedmi andělům 
říkal: „Jděte a vylejte těch sedm misek Božího hněvu na zem.“  
 
2 První z nich odešel a vylil svou misku na zem, a na lidi, kteří měli cejch 
šelmy a kteří se klaněli jejímu obrazu, přišly zlé a zhoubné vředy. 

3 Druhý anděl vylil svou misku do moře, a změnilo se v krev jako krev mrtvého 
a všechna živá duše, která byla v moři, zemřela. 

4 Třetí vylil svou misku do řek a pramenů vod, a objevila se v nich krev. 5 
Uslyšel jsem, jak anděl vod říká: „Spravedlivý jsi, který jsi a kterýs byl, ty  
Svatý, že jsi vynesl tento soud;

 
6 neboť prolili krev svatých a proroků, a dal jsi  

jim pít krev. Zaslouží si to!“ 7 A uslyšel jsem, jak oltář říká: „Ano, Pane Bože 
Všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy.“ 

8 A čtvrtý anděl vylil svou misku na slunce, a bylo mu dáno, aby ožehlo lidi  
ohněm. 9 Lidé byli ožehnuti velikým žárem a proklínali jméno Boha, který měl  
moc nad těmito ranami, ale neobrátili se, aby mu vzdali slávu. 

10 Pátý anděl vylil svou misku na trůn šelmy, a její království se zatmělo; lidé 
se bolestí kousali do jazyka 11 a proklínali nebeského Boha pro své bolesti a 
pro své vředy, ale neodvrátili se od svých skutků. 

12 Šestý anděl vylil svou misku na velikou řeku Eufrat, a její voda vyschla, aby 
byla připravena cesta králům od východu slunce. 13 A uviděl jsem z úst draka 
a z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy jako žáby. 
14 Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé 
obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího.  

15 ‚Hle, přicházím jako zloděj; blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby 
nechodil nahý a neviděli jeho nahotu.‘16 I shromáždil je na místo, zvané 
hebrejsky Harmagedon.

 

17 Sedmý anděl vylil svou misku na ovzduší, a ze svatyně od trůnu vyšel  
mocný hlas, který řekl: „Stalo se!“ 18 A nastaly blesky, hlasy a hromy, a 
nastalo veliké zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak veliké a 
silné bylo to zemětřesení. 19 A to veliké město se roztrhlo na tři díly a města 
národů se zřítila. A veliký Babylon byl připomenut před Bohem, a Bůh mu dal  
číši vína svého planoucího hněvu. 20 Všechny ostrovy zmizely a hory nebyly k 
nalezení. 21 Veliké kroupy jako závaží padaly z nebe na lidi; a lidé prokleli  
Boha pro tu ránu krupobití, protože ta rána byla velmi veliká.

 

Nyní se odehrají misky konečného soudu, nikoli varování, jako tomu bylo u sedmi 
polnic. Bůh nejprve varuje lidi skrze polnice, ale pokud tato varování jsou neustále 
ignorována (v průběhu varování sedmi polnic byla při práci svědčící církev), Bůh 
sesílá své misky hněvu. 

254



16,1 Tu jsem uslyšel mocný hlas ze svatyně, který těm sedmi andělům říkal: „Jděte a 
vylejte těch sedm misek Božího hněvu na zem.“ – Tu jsem uslyšel mocný hlas ze 
svatyně … jedná se o Hospodinův hlas (Izajáš 66,6). Sedm misek hněvu bývá také 
nazýváno jako sedm ran nebo sedm pohrom. Na zem je vylit Boží hněv, což je v Bibli 
docela známá věc (Ž 69,25; 79,6; Ezech 20,8 a násl. verše; Jeremjáš 10,25; 
Sofonjáš 3,8). Dějí se podle vzorce podobného sedmi polnicím: čtyři pohromy 
(ovlivňují stvořený svět – zemi, moře, vodu, vesmír); další dvě pohromy (ovlivňují 
šelmu); a sedmá pohroma je vylita na města národů, která se zřítí. První čtyři 
pohromy pustoší zemi, moře, prameny vod a slunce, tj. Hospodinovo stvoření, jak 
oznámil první anděl ve Zj 14,7 (pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i 
prameny vod), na člověka tedy dopadají nepřímo skrze prostředí, ve kterém žije. Pak 
následují další dvě pohromy, které se týkají šelmy, a v poslední pohromě je vylit 
konečný soud. Ovšem ke konkrétnímu soudu lidí dojde až později. Mounce míní, že 
v miskách Božího hněvu je podrobněji popsán obsah 2.listu Tesalonickým 1,7-9; tj. 
až Kristus přijde znovu, „bude trestat ty, kteří neuznávají Boha, a ty, kteří nejsou 
poslušni evangelia našeho Pána Ježíše.“

První miska … jsou zasaženi lidi, kteří měli cejch šelmy a klaněli se jejímu obrazu.
Druhá miska … je vylita na moře a vše v moři pomře.
Třetí miska … je vylita na řeky, což zabije i lidi.
Čtvrtá miska … je vylita na slunce, které ožehne lidi – ti proklínají Boha.
Pátá miska … je vylita na trůn šelmy, lidé proklínají Boha.
Šestá miska … je vylita na řeku Eufrat.
Sedmá miska … je vylita na ovzduší, lidé proklínají Boha.

První čtyři misky, na rozdíl od polnic, dopadají podobně na prostředí člověka, ale lidé 
jsou zabíjeni též, protože odmítají se klanět Bohu a klanějí se šelmě163. Obyvatelé 
země třikrát proklínají Boha, který seslal tyto pohromy, a odmítají činit pokání (u 
čtvrté pohromy 16,9; u páté pohromy 16,11; a u sedmé pohromy 16,21).

E.2. a) První miska hněvu vylita (16,2)

16,2 První z nich odešel a vylil svou misku na zem, a na lidi, kteří měli cejch šelmy a 
kteří se klaněli jejímu obrazu, přišly zlé a zhoubné vředy. – První z nich odešel a vylil 
svou misku na zem, a na lidi, ... miska Božího hněvu je vylita na zem, ale je přímo 
ovlivněn i člověk (na rozdíl od sedmi polnic, ze kterých první čtyři dopadají pouze na 
prostředí člověka, např. Zj 8,7 – první polnice nezasáhla lidi – a až pátou, šestou a 
sedmou polnici doprovází pohromy, které zasáhnou přímo lidi). 

Kteří měli cejch šelmy a kteří se klaněli jejímu obrazu … první miska hněvu zasahuje 
všechny lidi, kteří se klaněli šelmě a slíbili jí svou věrnost raději než Bohu. Odmítají 
se klanět Bohu, a tak přichází hodina jejich soudu (14,7). Uctívají šelmu místo Boha, 
jsou tedy modláři (srovnejte s 9,20). Ve 14,7 je výzva k volbě mezi chválou Boha a 
soudem. Znamení modlářství, díky němuž lidé chtěli utéci před soužením, je nyní 
doplněno ranou, která soužení přivodí (viz Koester při 13,16). Všimněme si, že 
Hospodinův hněv je namířen na modláře (též 21,8; 22,15), nikoli na Boží lid, který se 

163Lidé se klanějí stvoření místo Stvořitele (Římanům 1,19), a tedy stvoření je zasaženo pohromami 1 až 4; lidé 
se klanějí šelmě, která je zasažena v pohromách 5 a 6; a lidé proklínají Boha a nechtějí činit pokání, a tak jsou v 
sedmé ráně zasažena přímo města národů.

255



klaní Bohu. Obrátili jsme se od model k Bohu a Ježíši Kristu, který nás zachraňuje 
před přicházejícím hněvem (1 Tes 1,9-10; 5,9).

Přišly zlé a zhoubné vředy … viz podobnost se šestou ranou na Egypt v Ex 9,9, ve 
které jsou lidé i dobytek zasaženi hnisavými vředy. Ti, kteří přijali cejch šelmy, jsou 
nyní „označeni“ Bohem (Mounce). Podobně jako Satan zasáhl Joba vředy (Job 2,7), 
následovníci šelmy jsou postiženi bolestivými a ošklivými ranami. V Dt 28,35 byly zlé 
vředy součástí soudu nad těmi, kdo Boha neposlechnou. 

E.2. b) Druhá miska hněvu vylita (16,3)

16,3 Druhý anděl vylil svou misku do moře, a změnilo se v krev jako krev mrtvého a 
všechna živá duše, která byla v moři, zemřela. – Vidíme zde podobnost s první ranou 
seslanou na Egypt (Ex 7,17 a následující verše), kdy se voda v Nilu proměnila v krev. 
Krev často značí smrt. Souvislost v knize Zjevení: a) Ve srovnání s pohromou druhé 
polnice (Zj 8,8-9), kdy pomřela jen třetina živých (a třetina lodí byla zničena), nyní 
umírá vše. b) Dva svědkové (11,6) mají rovněž pravomoc proměnit vodu v krev. c) 
Jezero krve tekoucí z lisu Božího hněvu164  ve 14,19. 

E.2. c) Třetí miska hněvu vylita (16,4-7)

16,4 Třetí vylil svou misku do řek a pramenů vod, a objevila se v nich krev. – Při vylití 
druhé misky se proměnilo v krev moře, nyní při vylití třetí misky se promění v krev 
voda v řekách a pramenech (Ž 78,44). Srovnejte také s první ranou na Egypt (Ex 
7,17-19), kdy ryby v Nilu pomřely a voda v dřevěných a kamenných nádobách se 
nedala pít. Analogie se třetí polnicí (Zj 8,11): třetina vod zhořkla a mnoho lidí 
zemřelo.

16,5 Uslyšel jsem, jak anděl vod říká: „Spravedlivý jsi, který jsi a kterýs byl, ty Svatý,  
že jsi vynesl tento soud; – Anděl vod … anděl, který má pravomoc nad vodami; ve 
14,18 vidíme anděla, který má pravomoc nad ohněm. Spravedlivý jsi … někteří by 
možná řekli, že Bůh je příkrý ve svých soudech, ale vzhledem k hříchům spáchaným 
lidmi Bůh příkrý není. Důvod Hospodinovy spravedlnosti je objasněn v následujícím 
verši. Který jsi a kterýs byl, ty Svatý … Bůh není osloven jako ten, který má přijít, 
protože už přišel a přinesl konečný soud na tento svět (podobně viz sedmá polnice Zj 
11,17, při které přichází Bůh). 

16,6 neboť prolili krev svatých a proroků, a dal jsi jim pít krev. Zaslouží si to!“ – Je 
zde uveden důvod soudu: prolili krev svatých a proroků, což je jeden z 
nejohavnějších hříchů, který jsou lidé schopni spáchat (1 Tim 1,13). Doslova „vylili 
krev“, tj. stejné slovo je ve Zj 16 použito o miskách hněvu, které byly „vylity“ na svět.

Trest odpovídá zločinu – ti, kdo prolili krev, musejí pít krev: dal jsi jim pít krev, což je 
obdobou práva „život za život“ z Lv 24,17-18, viz také Gn 9,5-6 (Osborne toto právo 
nazývá římským zákonným právem lex talionis, zákonem odplaty). Podobně jako Jan 
používá obrat „zpita krví svatých“ o ženě smilnici v 17,6, a naznačuje tak, že smilnice 

164Soud sedmi misek ve Zj 16 je možná jen podrobněji rozepsaný soud lisu Božího hněvu ze Zj 14,18-20 – viz 
úvodní poznámky ke kap. 16.
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svaté zabila, nyní „dal jsi jim pít krev“ znamená, že tito lidé zemřeli spravedlivě 
potrestáni za zabíjení svatých (Žalm 79; Izajáš 49,26). Při první ráně na Egypt se 
proměnila v krev veškerá pitná voda ve kbelících i kamenných nádobách (Ex 7,19) – 
Jan používá tuto věc a ukazuje, že pronásledovatelé Božího lidu nyní pijí krev, 
protože prolili krev svatých. Proroci jsou zde také zahrnuti, protože bývali 
pronásledováni už tradičně (Mt 5,12; 23,27; Lk 11,49). Dva svědkové byli proroci, a 
také byli zabiti (11,7.10) a v 18,24 je řečeno, že v Babylonu „byla nalezena krev 
proroků a svatých a všech zabitých na zemi“.

Zaslouží si to! … doslova: doslova „jsou toho hodni“, podobně jako Beránek je hoden 
přijmout moc díky své prolité krvi (Zj 5,12).

16,7 A uslyšel jsem, jak oltář říká: „Ano, Pane Bože Všemohoucí, pravé a 
spravedlivé jsou tvé soudy.“ – Pod oltářem se nacházejí mučedníci, jejichž krev byla 
prolita (Zj 6,9), a volají, aby Bůh obhájil jejich prolitou krev. Toto volání nachází svou 
konečnou odpověď v soudu obyvatel země ve Zj 16 a v pádu Babylonu ve Zj 19,2. 
Viz také Žalm 79,10: „Proč by měly národy říkat: Kde je ten jejich Bůh? Ať se před 
našima očima mezi národy pozná pomsta za prolitou krev tvých otroků!“

E.2. d) Čtvrtá miska hněvu vylita (16,8-9)

16,8 A čtvrtý anděl vylil svou misku na slunce, a bylo mu dáno, aby ožehlo lidi  
ohněm. – Této ráně neodpovídá žádná z egyptských pohrom. Souvislost se čtvrtou 
polnicí (Zj 8,12): slunce ztemnělo … zdá se, že tato pohroma se týká posledních dnů 
země. Jedná se o nebeský protiúder vůči šelmě ze země, která nechá i oheň z nebe 
před zraky lidí sestupovat na zem (Zj 13,13-14) a svádí obyvatele země. Srovnejte s 
Dt 28,22: „Hospodin tě bude bít úbytěmi, horečkou, zápalem, horkostí, mečem, 
obilnou rzí a snětí; budou tě pronásledovat, dokud nevyhyneš“. 

16,9 Lidé byli ožehnuti velikým žárem a proklínali jméno Boha, který měl moc nad 
těmito ranami, ale neobrátili se, aby mu vzdali slávu. – Lidé byli ožehnuti velikým 
žárem … zde je kontrast vůči svatým, kterým neublíží slunce ani jiný žár (Zj 7,16), 
ovšem jejich pronásledovatelé jsou nyní sežehnuti (Osborne). Srovnejte také se 
Šadrakem, Méšakem a Abed-Negem (Daniel 3), kteří nebyli sežehnuti rozpálenou 
pecí. 

Proklínali jméno Boha, který měl moc nad těmito ranami … je zde výslovně řečeno, 
že Bůh ovládá tyto pohromy. Lidé ovšem proklínají Boha = chovají se jako šelma, 
která je pokryta rouhavými jmény (13,1.5-6; 17,3). Minimálně poznali Boha jako toho, 
kdo seslal tyto pohromy, ale nevidí, že je také způsobil jejich hřích (Sweet).

Na lidi padá vina za to, že se neobrátili, aby mu vzdali slávu. Anděl ve 14,7 už dal 
lidstvu poslední šanci činit pokání, než budou tyto pohromy seslány. Lidi přesto stále 
odmítají se obrátit a vzdát mu slávu.
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E.2. e) Pátá miska hněvu vylita (16,10-11)

16,10a Pátý anděl vylil svou misku na trůn šelmy, a její království se zatmělo; – Lidé 
dávají přednost temnotě před světlem, tak nyní dostávají temnotu. Začínají prožívat 
realitu Satanova království – nepřítomnost všeho dobrého. Když odmítli 
Hospodinovou dobrotu, dostávají zlo, kterému dali přednost (xxxx). Satanovo 
království je královstvím tmy. Srovnejte s devátou pohromou seslanou na Egypt (Ex 
10,22), ve které tma přikrývala zemi po tři dny. Caird poznamenává, že temnota 
představuje politický rozpad království šelmy. Sweet si všímá, že Satanův trůn, o 
který se dělil se šelmou (13,2), byl v Pergamu (2,13), hlavnímu městu římské 
provincie … to naznačuje zkázu centra impéria, něco jako chaos občanské války v 
letech 68-69 našeho letopočtu (Sweet).

16,10b-11 a lidé se bolestí kousali do jazyka 11 a proklínali nebeského Boha pro své 
bolesti a pro své vředy, – Stále působí vliv první pohromy vředů (xxxx). Lidé podruhé 
(nyní při čtvrté misce, podobně jako při druhé) proklínají Boha. Opět vidíme kontrast 
vůči svatým, pro které už nebude existovat bolest (Zj 21,4). Další analogie v knize 
Zjevení: trýznivé kousání od kobylek při páté polnici (Zj 9,5). Když srovnáme pátou 
pečeť, pátou polnici a pátou misku hněvu nacházíme těžkosti a nesnáze: u páté 
pečeti nesnáze pro církev; u páté polnice kobylky mučí ty lidi, kteří nejsou označeni 
Hospodinovou pečetí; a u páté misky vidíme utrpení těch, kdo mají cejch šelmy a 
klaněli se jejímu obrazu. Osborne srovnává důsledky misek, kdy lidé „proklínají 
nebeského Boha“, s důsledky polnic a svědectví dvou svědků v 11,13: když 
svědkové vystoupí do nebe, obyvatelé země „vzdávají slávu nebeskému Bohu“.

16,11b ale neodvrátili se od svých skutků. – Vina člověka je v tom, že navzdory 
těmto pohromám stále odmítá činit pokání a obrátit se k Bohu (viz také čtvrtá miska, 
verš 9). Podobně jako farao jsou zatvrzelí a neobrátí se. Pavlův komentář v 
Římanům 9,17-18 je výmluvný: faraonovi bylo dáno povstat, aby na něm Bůh ukázal 
svou moc a aby jméno Hospodinovo bylo rozhlášeno po celé zemi.

E.2. f) Šestá miska hněvu vylita (16,12-16)

16,12 Šestý anděl vylil svou misku na velikou řeku Eufrat, a její voda vyschla, aby 
byla připravena cesta králům od východu slunce. – V historii existuje slavná událost, 
při níž perský král Kýros obsadil Babylon tak, že odklonil řeku Eufrat, jež protéká 
středem města – a jeho armáda pak vešla do Babylonu po suchém říčním korytu 
(Barclay). V Jer 50,38 je napsáno proroctví proti Babylonu: „Sucho na jeho vody, ať 
vyschnou, protože je to země model, protože šílí u svých hrůzných stvůr.“ Stejně jako 
bylo vysušeno Rákosové moře a řeka Jordán, aby lid Izraele mohl utéci z Egypta 
(Jozue 2,10) a vejít do zaslíbené země, tak i řeka Eufrat je vysušena, aby vytvořila 
prostor pro krále od východu. Někteří komentátoři vidí rozdíl mezi králi od východu 
zde a králi celé obydlené země (verš 14). Řeka Eufrat ohraničuje území mezi 
Izraelem a jeho nepřáteli (Gn 15,18). Všimněme si podobnosti šesté misky a šesté 
polnice (9,14), při které jsou čtyři andělé svázaní u velké řeky Eufratu puštěni a jejich 
vojska zabijí třetinu lidstva.

16,13 A uviděl jsem z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři  
nečisté duchy jako žáby. – A uviděl jsem z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného 
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proroka … Zde je šelma ze země poprvé označena jako falešný prorok – on je ten, 
kdo předvádí zázračná znamení jménem šelmy z vody (Zj 13,13) a klame obyvatele 
země (13,14); je zničen v 19,20. Znovu vidíme společně nesvatou trojici Satana, 
šelmu (z moře) a falešného proroka. Šelma a falešný prorok v 19,19 svolají krále 
země, aby vedli válku proti jezdci na bílém koni a jeho armádě, v 19,20 jsou hozeni 
do jezera ohně a síry. Satan shromáždí národy k bitvě proti Božímu lidu ve 20,7 a ve 
20,10 je uvržen do jezera ohně a síry k šelmě a falešnému prorokovi.

Vycházet tři nečisté duchy jako žáby … pokud duchové vycházejí z úst, 
pravděpodobně to má znamenat, že se jedná o lživé duchy klamu (srovnejte s řekou 
lži vycházející z úst draka ve 12,15; jedná se o kontrast k meči Syna člověka v 1,16; 
19,15). Žáby jsou spojeny s pohromou (viz druhá egyptská rána v Ex 8,3) a jsou to 
nečistá zvířata (Lev 11,10). Nečistí duchové vycházejí z úst – řecké slovo pneuma 
(duch) označuje též dech. Caird uzavírá, že z úst šelmy vycházejí rouhavá chvástání 
a vychloubání se její božskou podstatou (13,6), z úst falešného proroka vychází 
klamná propaganda říšského kultu (13,12-15) a z úst draka vychází řeka lží, se 
kterou se snaží přemoci církev (12,15). Pavel nazývá falešné učení učením démonů 
(1 Tim 4,1).

16,14a Jsou to duchové démonů, činící znamení; – Zázračná znamení jsou 
způsobena démony a předváděna šelmou ze země (Zj 13,13), která je zde označena 
jako falešný prorok. Démoni jsou duchové lži podobní těm, kteří zlákali Achaba k 
bitvě (1. kniha královská 22,21 a následující verše). Předvádějí znamení podobně 
jako muž bezzákonnosti v 2.listu Tesalonickým 2,9. Babylon je ve Zj 18,2 označen za 
příbytek démonů a vězení všech nečistých duchů.

16,14b vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký 
den Boha, Všemohoucího. – Jedná se o boj u Harmagedonu (verš 16), o kterém se 
znovu mluví v 17,14; 19,19; 20,8. To je jeden z příkladů paralelismu v knize Zjevení. 
Jedná se o bitvu, která předchází návrat Ježíše Krista zmiňovaný v následujícím 
verši 15. Další odkazy na poslední bitvu: Zacharjáš 14, Joel 3, Ezechiel 37 a 38, a 
také Žalm 2,2: „srocují se králové světa mocnáři se spolu radí proti Hospodinu a proti 
jeho pomazanému.“

16,15 ‚Hle, přicházím jako zloděj; blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby 
nechodil nahý a neviděli jeho nahotu.‘ – Hle, přicházím jako zloděj … Vsuvka tohoto 
verše je varováním pro církev, že Kristus přijde brzy (viz také dopis do Sard ve Zj 
3,3). Touto vsuvkou bychom neměli být překvapeni, protože ke druhému příchodu 
Krista a poslední bitvě dojde i při šesté pečeti a šesté polnici. Bdít, když přijde 
Kristus, je běžným motivem Bible a znamená to být duchovně připraven na jeho 
příchod (Mt 24,43; 1 Tes 5,1; 2 Pt 3,10; Zj 3,2). Kristův druhý příchod nastane během 
bitvy zmíněné v předchozím i následujícím verši, proto je zmínka v tomto verši 
příhodná (Zj 19,19-20; Zach 14,4-5). Blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty … Toto 
je třetí ze sedmi blahoslavenství v knize Zjevení (viz seznam těchto míst v poznámce 
ke Zj 14,13). Církev v Sardách měla být bdělá (3,2); mučedníci dostali bílé šaty a v 
Sardách bylo několik osob, které neposkvrnili svá roucha (3,4). Šaty znamenají oděv 
záchrany. Aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu … ten, kdo přišel o šaty, 
může označovat člověka, který se odvrátil od Boha. Viditelnou nahotou je zjevný 
hřích. Srovnejte též se 3,17-18, kde jsou „nazí“ v Laodiceji vyzváni, aby si koupili od 
Krista bílé šaty a nebylo vidět jejich hanbu.
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16,16 I shromáždil je na místo, zvané hebrejsky Harmagedon. – Viz také 19,19 a 
20,8, příklad paralelních oddílů v knize Zjevení. Harmagedon či Har Magedon … 
„har“ je hebrejsky „hora“, Magedon je spojován s biblickým Megidem. Megido bylo 
místem mnoha bitev, ale v okolí není žádná hora, což je docela tajemné pro mnohé 
komentátory. Hlavní pointou je to, že se jedná o místo poslední velké bitvy. Megido 
bylo místem, kde nepřátelé Izraele vedeného Deborou utrpěli drtivou porážku – a je 
to tedy symbol každé bitvy, ve které i v té největší nouzi, když jsou věřící v koncích, 
Pán náhle prokáže svoji moc a v zájmu svého sužovaného lidu porazí jeho nepřátele 
(Hendriksen). O této poslední bitvě se mluví zde i na dalších místech knihy Zjevení 
(17,14; 19,19; 20,9; srovnejte také s 11,7 a následujícími verši, dále s 13,7). 

E.2. g) Sedmá miska hněvu vylita (16,17-21)

Sedmá miska hněvu následuje v těsném sledu za šestou, není zde žádná mezihra, 
jako byla mezi šestou a sedmou pečetí či mezi šestou a sedmou polnicí, v níž může 
církev nést svědectví – čas pokání nyní už skončil165. Mezi sedmou polnicí a sedmou 
miskou hněvu existují paralely:

i. Zazní hlas z nebe.
ii. Hospodinův hněv přišel.
iii. Hospodinův chrám v nebi se otevře.
iv. Nastává blýskání, hromobití, zemětřesení a krupobití.

16,17 Sedmý anděl vylil svou misku na ovzduší, a ze svatyně od trůnu vyšel mocný 
hlas, který řekl: „Stalo se!“ – Ovzduší je místem, kde žije Satan a jeho démoni (Ef 
2,2). Stejně jako mocný hlas přikázal andělům vylít misky hněvu na zem (16,1), nyní 
mocný hlas říká: Je dokonáno, stalo se, což naznačuje, že během sedmé misky byl 
završen Hospodinův hněv (15,1). Stejná slova „Je dokonáno“ řekl i Ježíš Kristus, 
když završil své dílo záchrany. Vidíme zde vylití Hospodinova hněvu na společnost a 
její složky a strukturu, k soudu jednotlivců dojde ještě později. Zkáza zde je v 
kontrastu s 21,6, kde „Je dokonáno, stalo se“ zazní, protože Hospodinův plán 
vykoupení bude završen a nastane nové nebe, nová země a nové město.

16,18a A nastaly blesky, hlasy a hromy, a nastalo veliké zemětřesení, – Srovnejte s 
11,19, kdy byla také otevřena nebeská svatyně a „nastaly blesky, hlasy a hromy, 
zemětřesení a veliké krupobití.“ Viz také 8,5, kdy byla kadidelnice hozena dolů na 
zem jako předehra k sedmi polnicím: „nastaly hromy, hlasy, blesky a zemětřesení.“ 
Boží soud vychází ze svatyně a od trůnu, od Boha samotného.

16,18b jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak veliké a silné bylo to zemětřesení. – 
Toto je vyvrcholení Hospodinova soudu, úplná, nikoli částečná zkáza, která se 
odehrála u sedmi pečetí a sedmi polnic. Srovnejte s Dan 12,1; Ezech 38,19-20; Zach 
14,4-5; Mt 24,21; naše místo je obzvlášť podobné událostem šesté pečeti ve Zj 
6,12-14.

16,19a A to veliké město se roztrhlo na tři díly a města národů se zřítila. – Viz Zach 
14,4, kdy se Olivová hora rozpoltí vedví při příchodu Mesiáše. Jediný předchozí 
odkaz na veliké město v knize Zjevení je trojí popis v 11,8, kdy je veliké město 
165Za „mezihru“ odpovídající sedmi miskám lze považovat oddíl 12,1 --- 15,4, ve kterém jsou jeden po druhém 
představeni Hospodinovi nepřátelé a historie jejich vlivu. Mezihra není uvedena mezi šestou a sedmou miskou 
jen proto, že misky hněvu představují konečné vylití Hospodinova hněvu a nastávají v těsném sledu za sebou.

260



obrazně nazváno Sodoma, Egypt a místo, kde byl ukřižován náš Pán. Veliký Babylon 
je zmíněn v další části našeho verše (19 b) a v 18,10 je Babylon nazvaný jako to 
veliké a mocné město. Použitý jazyk zdůrazňuje zkázu měst světa a jejich obchodu, 
kultury, atd. (Iz 24,18-21). Vše, co vytvořil člověk, je zničeno, což je v kontrastu k 
nebeskému městu, jež obdrží svatí, a to je neotřesitelné (He 12,26-27). Všimněte si 
trojího truchlení králů, obchodníků a námořníků nad zkázou Babylonu v 18,9-20.

16,19b A veliký Babylon byl připomenut před Bohem, a Bůh mu dal číši vína svého 
planoucího hněvu. – Veliké město, které se poprvé objevilo v 11,8, je nyní 
představeno jako veliký Babylon a potrestáno. Podobně jako Bůh pamatoval na 
Noeho během potopy (Gn 8,1), a na Abrahama, když ničil Sodomu a Gomoru (Gn 
19,29), na Abrahamovu smlouvu, když byl lid Izraele v egyptském otroctví (Ex 2,24), 
tak nyní Hospodin pamatuje na zločiny Babylonu (také 18,5). Další dvě kapitoly knihy 
Zjevení se budou zabývat Babylonem detailněji. Podobně jako Babylon napájel 
všechny národy vášnivým vínem svého smilstva (14,8; 17,2; 18,3), Bůh dává 
Babylonu pít pohár svého hněvu (14,8; Iz 51,17). Každý, kdo se klaní šelmě, bude pít 
víno Božího hněvu (14,9). Nastal čas na soud Babylonu (Jer 51,13: „Ty, který bydlíš 
na velkých vodách, a máš mnoho pokladů, přišel tvůj konec, naplnila se míra tvého 
nekalého zisku“).

16,20 Všechny ostrovy zmizely a hory nebyly k nalezení. – Toto místo mluví o zkáze 
způsobené zemětřesením. Srovnejte s událostmi šesté pečeti v 6,14, kdy „každá 
hora i každý ostrov se pohnuly ze svého místa“ (a též Iz 13,13; 24,19-21). Je zde i 
podobnost s Hospodinem sedícím na velikém bílém trůnu (20,11), při kterém „před 
jeho tváří zmizela země i nebe.“

16,21 Veliké kroupy jako závaží padaly z nebe na lidi; a lidé prokleli Boha pro tu ránu 
krupobití, protože ta rána byla velmi veliká. – Lidé proklínají Boha jako u čtvrté a páté 
misky hněvu – a není zde zmíněno pokání. Jedná se o konečný postoj lidstva vůči 
Bohu, čas pokání už vypršel. Rána krupobití odpovídá sedmé ráně seslané na Egypt 
v Ex 9,13-35 a Hospodinovu soudu (Jozue 10,11; Ezech 38,22). Krupobití seslal 
Bůh. Podobně jako v 11,19, kdy je otevřena Boží svatyně a je vidět schrána smlouvy 
a nastávají blesky, hlasy, hromy, zemětřesení a krupobití, lidé proklínají Boha. V 
podnebí severní Ameriky jsou známa krupobití s kroupami o velikosti golfových 
míčků.
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Scéna F: Smilnice Babylon (17,1 - - 19,10)

F.1. Smilnice sedící na šelmě (17,1-18)
F.2. Pád Babylonu (18,1-24)
F.3. Radujte se a jásejte (19,1-10)

17. Scéna F: Smilnice Babylon (17,1 - - 19,10)

F.1. Smilnice sedící na šelmě (17,1-18)

(Zj 17,1-18) Tu přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm misek, a 
promluvil se mnou: „Pojď, ukážu ti soud nad tou velikou smilnicí, která sedí na 
mnohých vodách, 2 se kterou smilnili králové země a vínem jejího smilstva se 
opili obyvatelé země.“

 

3 A odnesl mne v Duchu do pustiny. Tu jsem uviděl ženu, sedící na šelmě 
šarlatové barvy, plné rouhavých jmen, mající sedm hlav a deset rohů. 4 Ta 
žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahými kameny a 
perlami; ve své ruce měla zlatou číši plnou ohavností a nečistot svého 
smilstva

 
5 a na svém čele měla napsané jméno: ‚Tajemství, Babylon, ten 

veliký, matka smilnic a ohavností země.‘

6 Uviděl jsem tu ženu zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice 
jsem užasl, když jsem ji uviděl. 7 Anděl mi řekl: „Proč jsi užasl? Já ti řeknu 
tajemství té ženy a šelmy, která ji nese a má sedm hlav a deset rohů. 8 
Šelma, kterou jsi viděl, byla a není; má vystoupit z bezedné propasti a jít do 
záhuby; a ti, kdo bydlí na zemi a jejich jméno není zapsáno od založení světa 
v knize života, užasnou, až uvidí, že ta šelma byla a není, a opět přijde.

9 Zde je třeba mysli, která má moudrost: Těch sedm hlav je sedm hor, na 
nichž ta žena sedí. A je sedm králů: 10 pět jich padlo, jeden je, další ještě 
nepřišel; a až přijde, musí zůstat jen nakrátko. 11 A šelma, která byla a není,  
je tím osmým; je z těch sedmi a jde do záhuby. 12 Těch deset rohů, které jsi  
viděl, je deset králů, kteří královskou moc ještě nepřijali, ale pravomoc jako 
králové mají přijmout na jednu hodinu spolu s šelmou. 13 Ti budou mít stejný 
úmysl a svou sílu a moc dají šelmě. 14 Ti budou válčit s Beránkem, ale 
Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů, a ti, kteří jsou s ním,  
jsou povolaní, vyvolení a věrní.“

15 Ještě mi řekl: „Vody, které jsi viděl, kde ta smilnice sedí, jsou lidé a 
zástupy, národy a jazyky.

 
16 Těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma budou 

nenávidět smilnici a učiní ji zpustlou a nahou, budou jíst její maso a spálí ji v  
ohni. 17 Neboť Bůh dal do jejich srdcí, aby uskutečnili jeho úmysl, jednali  
jednomyslně a dali šelmě svou královskou moc, dokud nebudou dokonána 
Boží slova. 18 A ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, které má královskou 
moc nad králi země.“

 

Kapitola 16 mluvila o soudu těch, kdo uctívají šelmu. Kapitoly 17 a 18 popisují 
budoucí zkázu Babylonu, kapitola 19 zničení šelmy a falešného proroka a kapitola 20 
konec Satana. Srovnejte s Hebrejům 10,12-13, kde Kristus čeká, až mu budou jeho 
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nepřátelé položeni za podnožku u jeho nohou. Zničení Babylonu je budoucí událostí, 
stejně jako příchod šelmy (17,8.11 … ta šelma není a opět přijde).

Klíčem ke čtení kapitol 17 a 18 poprvé je uvědomit si, že Jan mluví o Římu jako o 
smilnici a o vládci (či o říši) jako o šelmě. Hodně komentátorů totiž rozumí pod sedmi 
horami sedm pahorků, na kterých byl vybudován Řím (17,9). Římská říše se 
geograficky rozkládala na velkém území a dobyla mnohá království, a tato království 
měla projevovat svou věrnost Římu. Panovník žil rozhazovačně a stejně tak i Řím, 
do kterého se dovážely hromady luxusních věcí a otroků (viz 18,12-13), takže proto 
obchodníci a námořníci pláčou nad svým osudem. V té době už byl Řím plný 
nemorálností, a podobně na tom byly i okolní provincie, například Korint. Biblické 
dopisy do Korintu byly napsány, aby korigovaly řadu problémů, jež nemorálnost 
zahrnovaly. V knize Zjevení vidíme ve 2,20 ženu Jezábel jako příklad tohoto 
nemorálního jednání ve sboru církve v Thyatirech. Řím také pronásledoval svaté, což 
je zmíněno v kapitole 17 – nezapomínejme, že Jan byl ve vyhnanství ostrova Patmos 
za svou víru. Také bychom si měli pamatovat, že panovník a impérium jsou 
zmiňováni zaměnitelně. Čili Řím a jeho říše jsou vykresleny v kapitolách 17 a 18 jako 
příklad podobný Týru v Ezech 26 až 28.

Ovšem v těchto kapitolách je skryt i hlubší smysl – Jan používá termín Babylon a 
nikoli jen Řím, tj. popis se netýká jen Říma té doby, ale označuje všechna budoucí 
bezbožná impéria, z nichž Řím je pouze aktuálním příkladem a jež mají své 
vyvrcholení v impériu posledního Antikrista. Žena smilnice nesedí pouze na sedmi 
pahorcích (17,9), ale také na mnohých vodách (17,1), což je vyloženo jako „lidé a 
zástupy, národy a jazyky“ (17,15).

Babylon je v Bibli poprvé zmíněn v Gn 10,10, kde je jedním z prvních středisek 
Nimrodova království. Pro Hebreje byl Babylon místem jejich exilu za krále 
Nebúkadnezara (Jer 29,1), ale po sedmdesáti letech exilu byl Babylon potrestán za 
svou vinu (Jer 25,12; 51,1; Iz 13,1 - - 14,32).

Žena smilnice je zosobněním pozemského města, které máme vidět v kontrastu k 
nebeskému městu, novému Jeruzalému. Ona je pozemským padělkem toho 
nebeského města. Je ozdobena vzácnými klenoty, perlami a zlatem, stejně jako nový 
Jeruzalém. Máme ji dát do kontrastu vůči ženě v kapitole 12, jenž představuje 
Hospodinův vyvolený lid a je oděna sluncem, pod nohama má měsíc a na hlavě 
korunu s dvanácti hvězdami. Žena z kap. 12 je pozemskou kopií Hospodinovy 
nebeské společnosti, kterou je jeho Církev, kdežto žena z kap. 17 je svět či lidská 
společnost zorganizovaná nezávisle na Bohu a ve vzdoru vůči Bohu. Vidíme ji 
například v Kainovi, když zabíjí svého bratra a odchází od přítomnosti Hospodina, 
aby vybudoval město (Gn 4,16-17). Vidíme ji v Genesis 11, když lidstvo ve vzdoru 
vůči Bohu buduje věž, aby dosáhli až do nebe (Gn 11,4), což je náboženství skutků. 
Vidíme, že žena smilnice a město Babylon je městem složeným z mnoha měst – z 
Egypta, Sodomy a pozemského Jeruzaléma (11,8), abychom uvedli aspoň tuto 
zmínku. Představuje falešné náboženství, jak je představuje například pozemský 
Jeruzalém, který pronásledoval proroky a ukřižoval našeho Pána. Žena smilnice též 
představuje svět a touhy hříšného člověka, chtíč jeho očí a vychloubání tím, co má a 
co dělá (1.list Janův 2,16). Je obrazem moci světa, bohatství světa, světového 
obchodu, náboženství světa, kultury světa. K jejímu zničení dojde u sedmé misky 
hněvu (16,17), kdy obrovské zemětřesení vede k rozpadu velkých měst všech 
národů – velké město Babylon se rozpadne na tři části. V Genesis 11 lidé budovali 

263



město a věž, která by dosáhla do nebe, aby si učinili jméno – ale Bůh je rozptýlil po 
celé zemi. Dokonce i dnes velká města soutěží v tom, kdo postaví mrakodrap větší 
než v jiných městech. Například Manhattan se svými velkými mrakodrapy, věžemi 
„dvojčata“ ve světovém obchodním centru, velkými pomníky lidských úspěchů. Až 
budou tato města zničena, bude zničen i obchod a ti, kdo jeho provozováním bohatli, 
budou naříkat, že zaniká prodej a obchod. Hailey si všímá, že žena smilnice je třetí 
ze Satanových metod, jak ničit církev, po prvních dvou šelmách, které představují 
politickou moc a falešné náboženství či učení. Třetí Satanovou metodou je svět 
chtíče, všeho, co se líbí tělu a mysli a svádí nás pryč od Boha, stejně jako smilnice 
odvádí krále a obyvatele země pryč od Boha. To můžeme vidět z obrazu jejího 
zničení, kdy je velký mlýnský kámen zavěšen na její krk a je vržena do mořské 
hlubiny (Matouš 18,6) – představuje tedy pokušení světa, která svádějí věřící ke 
hříchu. 

Při přemýšlení o totožnosti ženy smilnice je možné zvážit následující seznam věcí:

i. Je vykreslena jako žena smilnice, která je v kontrastu s nevěstou (= s církví).
ii. Babylon jako pozemské město stojí v kontrastu k nebeskému městu (= k 

novému Jeruzalému).
iii. To velké město je obrazně popsáno jako „Sodoma a Egypt, kde byl také 

ukřižován náš Pán“ (11,8).
iv. Sedí na mnoha vodách, což jsou lidé a zástupy, národy a jazyky (17,2.15).
v. Je odlišná od šelmy, na níž sedí a která ji zničí.
vi. Je městem moci, přepychu a velkého bohatství.
vii. Pronásleduje svaté.
viii.Vládne nad králi země.
ix. Je spojována s hudbou, obchodem, zemědělstvím, manželstvím, obchodníky 

a pronásledováním.
x. S ní smilní králové země a obyvatelé země jsou opíjeni vínem jejího smilstva.
xi. V souladu s poselstvím knihy Zjevení, že jenom Bohu patří chvála a uctívání, 

bychom na ženu smilnici měli pohlížet jako na pokušitelku, která odvádí lidi od 
Boha.

Krodel uvádí následující seznam souvislostí a kontrastů mezi Babylonem a novým 
Jeruzalémem:

Babylon nový Jeruzalém
úvod: úvod:
jeden z andělů se sedmi miskami přichází k 
Janovi (17,1)

jeden z andělů se sedmi miskami přichází k 
Janovi (21,9)

pozvání: „pojď, ukážu ti“ (17,1) pozvání: „pojď, ukážu ti“ (21,9)
veliká smilnice (17,1) nevěsta, žena Beránkova (21,9)
Jan je přenesen v Duchu do pustiny (17,3) Jan je v Duchu přenesen na velikou a vysokou 

horu (21,10)
smilnice sedí na mnohých vodách (17,2) nevěsta přichází z nebe od Boha (21,10)
vidění: vidění:
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smilnice Babylon je oděna nachem a šarlatem 
a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami 
(17,4; 18,16-17)

nevěsta Jeruzalém má Boží slávu, její jas je 
podoben nejvzácnějšímu kameni, je jako 
kámen jaspis, čistý jako křišťál (21,11)

má na čele jméno (17,5) na jejich čelech je Hospodinovo jméno (22,4)
matka všech ohavností, nečistot (17,5) nic nečistého a prokletého (21,27; 22,3)
jejich jména nejsou zapsána v knize života 
(17,8)

jejich jména jsou zapsána v Beránkově knize 
života (21,27)

ženu smilnici zničí králové země (17,15-18) králové země přinesou do nového Jeruzaléma 
svoji slávu (21,24)

Babylon je příbytkem démonů (18,2) nový Jeruzalém je příbytkem Boha (21,3.22)
zničení Babylonu (18,1-3.9-10) věčná sláva Jeruzaléma (21,10 - - 22,5)
závěr: závěr:
blahoslavenství (19,9), které ukazuje na 
brzký příchod konce („Beránkova svatební 
hostina“)

blahoslavenství (22,7) a brzký příchod konce 
(„přijdu brzy“)

„toto jsou pravá Boží slova“ (19,9) „tato slova jsou věrná a pravá“ (22,6); 
uctívání andělů (19,10) uctívání andělů (22,8)
„Varuj se toho!“ (19,10) „Varuj se toho!“ (22,9)
„Bohu se pokloň“ (19,10) „Bohu se pokloň“ (22,9)

F.1. a) Popis ženy smilnice (17,1-6)

Dříve než se podíváme do veršů 1 až 6, věnujme se ještě otázce, kterou si někteří 
pokládají, zda Babylon znamená Jeruzalém. Babylon je v 18,10 označen za „to 
veliké město“ a žena je označena jako smilnice (17,1). „To veliké město bylo poprvé 
zmíněno“ v 11,8, kde bylo obrazně označeno jako „Sodoma a Egypt, kde byl také 
ukřižován jejich Pán“. Ta poslední charakteristika se týká pouze Jeruzaléma. 
Jeruzalém je dále také nazvaný Sodoma v Izajáši 1,10 a Jeremjáši 23,14. Další 
jasná narážka na Jeruzalém se nachází v 18,24: „v něm byla nalezena krev proroků 
a svatých a všech zabitých na zemi“ (srovnejte s Mt 23,35; Lk 11,50-51). Jeruzalém 
zabil proroky a Ježíše, ale také pronásledoval a zabíjel svaté, jak zaznamenávají 
Skutky 8. Jedná se tedy o odkaz na Jeruzalém, nikoli na Řím.

V každém z oddílů jsou Babylon i nový Jeruzalém představeni jedním ze sedmi 
andělů, kteří seslali misky hněvu (17,1 a 21,9-10). Je z toho jasné, že autor knihy 
Zjevení chce uvést do kontrastu smilnici Babylon a nevěstu Jeruzalém. Další 
podobnost s novým Jeruzalémem (21,18-21) a ženou smilnicí je, že (17,4) „byla 
ozdobena zlatem, drahými kameny a perlami“. Nyní již víme, že nový Jeruzalém 
představuje Boží lid jako Nové, tak Staré smlouvy (viz 21,12-14) – pokud tedy 
Babylon je kontrastem k Božímu lidu, tak může představovat buď svět, nebo odpadlý 
Boží lid. Žena smilnice obecně představuje svět, ať už Řím, či Jeruzalém.

Je pravděpodobné, že šelma, která podporuje smilnici, představuje Římskou říši – 
šelma je jasnou politickou postavou (13,1-10). Sedm pahorků v 17,8 se vztahuje na 
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šelmu, nikoli na smilnici. A Řím byl postaven na sedmi pahorcích. Smilnice se 
šelmou jsou v blízké alianci, jako byl Jeruzalém s Římem. Při odmítnutí Ježíše 
Hebrejové potvrzovali svou alianci s císařem (Jan 19,15). Fakt, že šelma se později 
proti smilnici postaví „učiní ji zpustlou a nahou; budou jíst její maso a spálí ji v 
ohni“ (17,16), dává smysl vzhledem ke zničení Jeruzaléma Římany v letech 66-70 
našeho letopočtu.

Uvedli jsme tedy několik odkazů, které dávají do souvislosti ženu smilnici a 
Jeruzalém – zbývá ovšem rozhodnout, zda ostatní rysy popisu ženy smilnice se 
vztahují na Jeruzalém:

1. Zj 17,2: „se kterou smilnili králové země a vínem jejího smilstva se opili 
obyvatelé země“.

2. Zj 17,15: Ještě mi řekl: „Vody, které jsi viděl, kde ta smilnice sedí, jsou lidé a 
zástupy, národy a jazyky“ (srovnejte s 11,9).

3. Zj 17,18: „A ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, které má královskou moc 
nad králi země“.

4. Zj 18,3: „neboť z vášnivého vína jejího smilstva pily všechny národy, i králové 
země s ní smilnili a obchodníci země zbohatli z moci jejího zhýralého 
přepychu“.

5. Zj 18,9: „I budou nad ní plakat a bít se v prsa králové země, kteří s ní smilnili a 
hýřili, až uvidí dým z jejího požáru“.

6. Zj 18,11: „A obchodníci země nad ní pláčou a truchlí, protože už nikdo 
nekoupí jejich zboží“.

7. Zj 18,18: a křičeli, když viděli dým jejího požáru: „Které město je podobno 
tomu velikému městu?“

8. Zj 18,19: A nasypali si prach na hlavu a v pláči a truchlení volali: „Běda, běda, 
to město veliké, v němž všichni, kdo měli lodě na moři, zbohatli z jeho 
bohatství, a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!“

9. Zj 18,21: „Tu jeden silný anděl zvedl kámen, podobný velkému mlýnskému 
kameni, hodil jej do moře a řekl: „Takto s prudkostí bude zavržen Babylon, to 
veliké město, a nikdy více nebude nalezen.“

10.Zj 18,23: „nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě 
nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Neboť tvoji obchodníci byli velmožové 
země a tvými kouzly byly svedeny všechny národy“.

11.Zj 19,2: „protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu 
velikou smilnici, která zničila zemi svým smilstvem, a potrestal krev svých 
otroků, která je na jejích rukou“.

Ve světle právě uvedených jedenácti veršů se zdá fakt, že smilnice by představovala 
Jeruzalém, málo přesvědčivý. Smilnili králové země s Jeruzalémem? Vládl 
Jeruzalém nad všemi lidmi, zástupy, národy a jazyky? Vládl Jeruzalém nad králi 
země? Zbohatli obchodníci země ze zhýralého přepychu Jeruzaléma? Svedl 
Jeruzalém všechny národy? Byl Jeruzalém zavržen, aby nikdy více nebyl nalezen? 
Pro detailnější diskusi viz Don K. Preston.

17,1a Tu přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm misek, a promluvil se 
mnou: – Zde začíná další velká scéna. Zničení velkého města, jednoho z nepřátel 
církve, už bylo zmíněno u sedmé misky hněvu (16,19), ale nyní bude podrobněji 
rozvinuto v kapitolách 17 a 18 (zejména 17,16; 18,8). Zničení dalších nepřátel církve 
bude následovat později v knize Zjevení. Srovnejte tento verš s tím, jak ve 21,9 
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přichází též jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm misek, a představuje Janovi 
nevěstu, ženu Beránkovu. V Kap.17 je žena smilnice potrestána, v kap.19 se ta 
druhá žena (představená ve Zj 12) stává manželkou Beránka.

17,1b „Pojď, ukážu ti soud nad tou velikou smilnicí, která sedí na mnohých vodách, – 
Pojď, ukážu ti soud … (soud = v řečtině krima166). Nad tou velikou smilnicí … velikou 
smilnici máme jasně vidět v kontrastu k nevěstě, ženě Beránka, tj. k novému 
Jeruzalému. Smilnice tedy představuje buď odpadlou církev (ale není na ní příliš 
zřejmý žádný náboženský aspekt167, odpadlá církev by byla spíše označena za 
svedenou ženu), nebo nevěřící svět. 

Smilnice je „veliká“ smilnice … srovnejte s vyjádřením „veliký Babylon“ (např. 17,5). 
Zastřený odkaz na Babylon se nachází v 11,8, kde mrtvá těla dvou svědků (= církve) 
leží na náměstí toho velikého města, obrazně nazvaného „Sodoma a Egypt, kde byl 
také ukřižován jejich Pán“. To je odkaz i na pozemský Jeruzalém, domov farizeů, jež 
Ježíš kritizuje příkrými slovy. Babylon je také úzce svázán se šelmami, které drží 
politickou a církevní moc, jak je vidět z kapitoly 13. Tedy to veliké město, jímž je 
Babylon, je obrazem světového systému, který zahrnuje i církev odpadlou od Boha, 
která je tak světská, že už je součástí světa. Žádný ze sedmi sborů ve Zj 2 a 3 
ovšem není odpadlý.

Žena smilnice je vysvětlena v 17,18 jako „veliké město, které má královskou moc nad 
králi země“ - v Janově době se jednalo o Řím, který dobyl mnohé národy. Jako 
smilnice odvádí muže od svých žen a množí nevěrné mezi lidmi (Přísloví 23,28), i 
tento systém odvádí lidi od Boha a činí je nevěrnými. Babylon představuje svět 
průmyslu, komerce, umění, kultury, který láká a odvádí věřící pryč od Boha.

Která sedí na mnohých vodách … toto je vysvětleno v 17,15; mnohé vody jsou 
obrazem „lidí a zástupů, národů a jazyků“ - tyto čtyři termíny naznačují, že smilnice 
vládne nad celým světem. Možná ovšem „mnohé vody“ představují také zavlažovací 
kanály starověkého Babylonu (Jer 51,13). Také (viz 17,3) smilnice sedí na šelmě z 
moře, která má moc nad každým kmenem, lidem, jazykem a národem (13,7).

V Bibli jsou vykreslena i další města jako smilnice, např. Ninive díky svému 
barbarství (Nahum 3,4) a Týr za svou světskost, která zahrnovala i obchodování se 
všemi národy (Iz 23,15-17) … Caird. Jeruzalém je odsouzen za své bezpráví (Iz 
1,21-23: „věrné město, plné práva, se stalo nevěstkou“). Jádrem smilnění je 
modlářství, a tedy chamtivost (Koloským 3,5; Lv 17,6-7; Ezech 16,15-17; 23,49) … 
smilnice je nesmírně bohatá. Klanění se jiným bohům je nazýváno smilněním v Ex 
34,14-17. Většina starosmluvních zmínek o smilnění se vztahuje na duchovní 
odpadlictví od Hospodina při uctívání model v Izraeli či Jeruzalémě (viz Ezech 16,1 a 
následující verše; Lv 20,4-6; Dt 31,16; 2.kniha Paralipomenon 21,11; Jer 2,19-21; 
3,1-3; Ozeáš 9,1). Žena smilnice prodává své tělo za peníze, Babylon prodává svou 
duši za bohatství a moc nad králi země, kteří jsou jejími milenci. V Nu 15,38-39 je 
lidu Izraele řečeno, aby plnil Hospodinovy příkazy a nesmilnil tím, že by následoval 

166Viz též 18,20 a 20,4; v českých překladech je vždy „soud“, v anglických je někdy „trest“, jindy „soud“ a Ross 
Taylor upozorňuje, že se jedná o totéž řecké slovo.
167Viz poznámka Rosse Taylora na jiném místě: Myšlenka, že Babylon představuje odpadlou církev, pochází z 
historizující výkladové školy v době reformace, která označila římskokatolickou církev za Babylon. Pro tento 
pohled neexistují pádné důvody, i když jistě lze historickou církev uvést do kontrastu s novým Jeruzalémem. 
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své srdce a své oči. Možná se někomu připomenou slova Ježíše v Mt 16,26: „Co 
člověku prospěje, získá-li celý svět, ale uškodí své duši?“

Kromě figurativního popisu velikého města jako Egypta, sodomy a Jeruzaléma (11,8) 
je Babylon město složené z mnoha měst, jak naznačují i Ninive, Týr a Jeruzalém 
výše. Truchlivé písně v následující kapitole (Zj 18,11-19) jsou vzaty zejména z nářků 
nad Týrem, Ninive a Babylonem ve Staré smlouvě168 (viz např. popis Týru v Ezechieli 
27 a 28). Smilnice je nestydatá, namyšlená a modlářská, nazývá se věčnou 
královnou (Iz 47,7). Popis krále v Ezech 28,12 je často označován za popis Satana, 
pro popis Babylonu viz též Iz 47,7-13 a obzvlášť Iz 23, hlavně verš 17, kdy „se Týr 
navrátí ke své nevěstčí mzdě a bude smilnit se všemi královstvími světa na povrchu 
země“.

17,2a se kterou smilnili králové země – Smilnění zde je prováděno v duchovním 
smyslu (= modlářství), tj. jedná se o následování model a chtění svého vlastního 
srdce spíše než poslušnost Hospodinových přikázání. Chamtivost je také 
modlářstvím (Koloským 3,5), stejně jako materialismus moderního světa. Žena 
smilnice si libuje v nadměrném přepychu (18,3), oslavuje sama sebe (18,7) a 
pronásleduje svaté (17,6). Její přepych je zobrazen jako zásilky zboží od obchodníků 
(18,11-13). Žena smilní ve vzdoru vůči Bohu a králové a národy ji následují v tom, že 
neposlouchají Hospodinova přikázání. Když to dělají, opíjejí se obrazně jako při pití 
vína a nerozumějí svému vlastnímu jednání. Příkladem smilnění je obchodování Týru 
(Iz 23,17): „Týr se navrátí ke své nevěstčí mzdě a bude smilnit se všemi královstvími 
světa na povrchu země“, čili jeho hlavním hříchem je materialismus. 

Králové země se připojují ke smilnici, a tím jsou nevěrní vůči svému Stvořiteli. 
Přidávají se k Římu a hledají peníze a moc. Swete mluví o králích země jako o 
vládcích území, která byla pohlcena impériem či připojena k němu spojenectvím a 
které propagují jeho cíle. Smilnění, kterým jsou tito králové vinni, spočívá v tom, že si 
kupují přízeň Říma, když přijímají jeho vůdcovskou roli, a s ní i jeho zlozvyky a 
modly. Pokud Řím je tím svůdcem, národy a jejich vládcové prokázali, že jsou 
připraveni být mu povolní. V Římském impériu je takových králů málo, ale Jan mluví 
o minulosti – určitě si pamatuje například na prince z Herodovy rodiny.

Králové se připojili ke smilnici v jejím hříchu, jak to udělal i zbytek světa, jenž 
následuje příkladu svých králů. V 18,3 a 18,9 jsou další dvě zmínky o králích země, 
jak smilní se ženou smilnicí – v obou těchto odkazech je zdůrazněn přepych, tj. 
materialismus. Ježíš varuje své učedníky, aby se měli na pozoru před všemi druhy 
chamtivosti a že život člověka nespočívá v hojnosti jeho majetku (Lukáš 12,15).

17,2b a vínem jejího smilstva se opili obyvatelé země.“ – Nejen králové, ale i 
obyvatelé země se opili vínem smilnice. Jedná se o další z hříchů, které si přidali do 
sbírky obyvatelé země – k tomu, že pronásledují svaté (6,10), radují se nad smrtí 

168Poznámka Rosse Taylora: Walvoord říká, že  kap.17 se týká náboženského Babylonu a kap.18 politického 
Babylonu. Jeho hlavní argumentem pro toto tvrzení je fakt, že smilnice sedí na šelmě (17,3) představující 
politickou moc, a smilnice tedy nutně představuje náboženskou moc. To, že jede na šelmě, naznačuje, že ji šelma 
podporuje, a tedy aspoň zvnějšku má smilnice dominantní roli. Další výklady navrhují, že Babylon představuje 
falešného proroka neboli druhou šelmu, po které se už nežádá, aby upevňovala moc první šelmy, jako tomu bylo 
v 13,11-18. To by dávalo smysl, co se týká souvislostí textu, ale žádný podstatný důkaz nepodporuje tento 
výklad. To, že odpadlá církev je součástí Babylonu, je pravda, nicméně model „Egypt, Sodoma, Jeruzalém“ 
naznačuje, že odpadlý Jeruzalém (viz již citovaný Izajáš 1,21-23) je nazván smilnicí společně s Ninive a Týrem. 
Církev ve svém odpadlém stavu je nerozlišitelná od světa.
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svatých (11,10), klanějí se šelmě (13,8) a jejich jména nejsou zapsána v Beránkově 
knize života (17,8). Už jsme slyšeli ve 14,8 popis Babylonu jako města, které napájí 
všechny národy vášnivým vínem svého smilstva. Jeremjáš popisuje jeho osud takto 
(Jer 51,7): „Babylon byl zlatým kalichem v Hospodinově ruce, opíjel celou zemi. 
Národy pily z jeho vína, proto zešílely“. Svět je sveden nádherou smilnice a zlatým 
pohárem v její ruce, který je plný ohavností. V Efezským 5,18 je nám připomenuto, 
že opilost vede k prostopášnosti (ke hříchu, kterému nejsou kladeny meze). V 
proroctví Nahum 3,1-7 je Ninive odsouzeno, protože „podmaňovalo národy svými 
smilstvy a čeledě svými kouzly“; bylo to „město prolévající krev – je plné podvodu, 
lupem naplněné, kořistění nepřestává“. Je vykresleno jako město, které je známé 
„mnohými smilstvy prostitutky, velmi půvabné kouzelnice“. Lze si dobře představit, že 
Jan z těchto míst bere některé výrazy pro svůj dopis.

Hughes si všímá, že i veliké město, které bylo kdysi věrné (Jeruzalém), se může stát 
nevěstkou (Iz 21,1); odtud tedy pramení rozdíl mezi starým Jeruzalémem, ze kterého 
se stalo město v tomto padlém světě, svázané pozemskými vášněmi a které dokonce 
kamenuje proroky, a novým Jeruzalémem, městem Božím shůry, jež je svobodné a 
čisté (Gal 4,25; Hebr 11,10.16; 12,22; 13,14; Zj 3,12; 21,2). Smilnění zde je obrazem 
nevěrnosti vůči Bohu, která nachází své vyjádření skrze pýchu a ambice lidské 
sebestřednosti, nenávist a násilí, zlozvyky, nemorálnosti a každou formu modlářství, 
která, ať už se jedná o uctívání peněz či světské moci, je uctíváním stvoření spíše 
než Stvořitele (Hughes). Jednoduše to lze vyjádřit tím, že svět je světský: vydal se 
věcem tohoto světa spíše než věcem Božím (1.list Janův 2,15 a následující verše; 
Koloským 3,2), klamnému bohatství a tužbám po dalších věcech, které odvádějí 
člověka od Boha (Marek 4,19).

17,3 A odnesl mne v Duchu do pustiny. Tu jsem uviděl ženu, sedící na šelmě 
šarlatové barvy, plné rouhavých jmen, mající sedm hlav a deset rohů. – A odnesl 
mne v duchu do pustiny … viz 1,10; 4,2; 21,10. Na poušti, kde nejsou žádné 
rozptylující vlivy a Jan je před ženou v bezpečí, ji vidí takovou, jaká skutečně je. I my 
musíme strávit čas na poušti bez rozptylování světa, abychom tuto ženu viděli 
takovou, jaká skutečně je (xxxx). Tu jsem uviděl ženu, sedící na šelmě šarlatové 
barvy … jedná se o šelmu, která vystoupila z moře ve 13,1 a „měla deset rohů a 
sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na hlavách jména urážející Boha“. 
Šarlatová barva šelmu spojuje se ženou, která je oděla šarlatem (viz následující verš 
4). Blízkost ženy a šelmy naznačuje jejich podobnou podstatu a blízké spojení. Žena 
sedí na první šelmě, tj. je podporována politickou mocí této první šelmy, a tedy i 
Satanem. To, že žena sedí na šelmě, by mohlo naznačovat, že žena šelmu ovládá, 
ale to je jen zdání. Žena je zpita krví svatých (17,6) a šelma vede válku proti svatým 
(13,7), tj. jak žena, tak šelma pronásledují církev, jednají společně. Někteří zde vidí 
spojenectví státu a církve – žena představující církev jede na šelmě a ovládá šelmu, 
a tedy stát. Plné rouhavých jmen … šelma je pokryta rouhavými jmény (viz 13,1.5), 
což naznačuje pohrdání Bohem a jeho lidem, který žena pronásleduje (17,6). Mající 
sedm hlav a deset rohů … Někteří šarlat spojují s červenou barvou draka, ale daná 
řecká slova jsou odlišná – ovšem sedm hlav a deset rohů odpovídá popisu draka ve 
12,3.

17,4 Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahými kameny 
a perlami; ve své ruce měla zlatou číši plnou ohavností a nečistot svého smilstva – 
Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem … oděv z purpuru a šarlatu byl velmi drahý 
a nosili jej jen bohatí (viz bohatý muž v Lk 16,19). Byla ozdobena zlatem, drahými 
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kameny a perlami … to též ukazuje na její bohatství, viz také popis Týru v Ezech 
27,22. Obchodníci v 18,16 popisují veliké město, jež je „oblečeno do kmentu, purpuru 
a šarlatu, ozdobeno zlatem, drahokamy a perlami“. Měli bychom si všimnout, že oděv 
smilnice vykazuje podobnost s novým Jeruzalémem, který je z čistého zlata, 
ozdobený drahými kameny a perlami (Zj 21,18-21). Žena smilnice je tedy pozemskou 
kopií nebeského Jeruzaléma od Boha – je padělkem, protože Satan dělá kopie toho, 
co Bůh stvořil (xxxx). V 17,18 je žena popsána jako to veliké město, které má 
královskou moc nad králi země, což je narážka na Řím Janovy doby. Řím té doby byl 
velmi bohatý a výstřední. Obzvlášť v oblibě byly perly – aby lidé dávali najevo své 
bohatství, rozpouštěli drahé perly ve víně, a pak je pili (Barclay).

Ve své ruce měla zlatou číši plnou ohavností a nečistot svého smilstva … ve verši 2 
jsme četli, že „vínem jejího smilstva se opili obyvatelé země“. Žena má kolem sebe 
auru atraktivnosti, ale její zlatý pohár je plný špíny (Jer 51,7). Zlatý pohár je dalším 
symbolem luxusu a bohatství a čekali bychom v něm čistý a lahodný nápoj – ovšem 
je plný ohavností a nečistot jejího smilnění. Pohár je atraktivní z vnějšku a dosahuje 
úspěšně toho, že odvádí lidi od Boha, ale ti se pak ušpiní. Jan popisuje ducha světa 
a „všeho, co se třpytí“. Vidí smilnici stejně jako Bůh – takovou, jaká ona opravdu je. 
Svět a jeho pozlátko je odkryto v 1.listu Janově 2,16: „všechno, co je ve světě – 
žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života – není z Otce, ale ze světa“. Někteří 
též poukazují na to, že purpur a šarlat je církevnický oděv Římské církve, v němž čas 
od času vidíme i třpytivé drahokamy a samozřejmě i zlatý pohár. Církevnická strana 
smilnice je obsažena ve verši 6, kde ji vidíme zpitou krví svatých. 

Ohavnosti v poháru symbolizují ženino modlářství, její zlozvyky a zkaženost, kterou 
nabízí svět a svádí tak lidstvo. Svět možná servíruje svůj nápoj ve zlatém poháru, ale 
co nabízí, je ohavností v očích Hospodina a vede k úpadku a smrti (Přísloví 9,13-18). 
Obsahuje vše, co se líbí tužbám těla, tužbám očí a namyšlenosti života, ale vede k 
nízkým a špinavým následkům. I když Babylon nabízí pohár světu, i on sám se 
současně stává pohárem z Boží ruky a národy z tohoto poháru zešílely (Jer 51,7). 
Žena smilnice drží ve své ruce pohár své vlastní zkázy, protože důsledky jejich 
hříchů se obrátí proti ní (srovnejte s veršem 16, viz Hailey). Jádrem jejích ohavností 
je modlářství (Dt 7,25; 2.list Petrův 4,3). Příkladem poháru špíny ze světa je 
televize169, kde lze vidět hodně věcí, jež jsou ohavností v očích Hospodina: „Co je u 
lidí vznešené, je před Bohem ohavnost“ (Lukáš 16,15). Caird si všímá, že řecké 
slovo bdelygma (ohavnost) je stejné slovo, jež je použito ve frázi „ohavnost 
zpustošení“ (Mk 13,14).

Ježíš použil metaforu poháru, číše při popisu farizeů, kteří se zdáli spravedliví 
zvnějšku (= čistili jen vnějšek poháru), ale uvnitř byli plní chamtivosti a požitkářství 
(Mt 23,25). Dále užil metaforu poháru, když mluvil o svém vlastním utrpení – měl 
vypít pohár, který mu dal Bůh (Mt 26,39; Jan 18,11). Při Pánově večeři také pijeme z 
poháru, abychom si připomínali jeho utrpení, když vypil Otcův pohár až do dna (1.list 
Korintským 11,25), abychom my nemuseli pít z poháru Božího hněvu.

Zlatý pohár obsahuje věci, které svádějí a lákají lidi pryč od Boha – pohár, jež slibuje 
potěšení, moc a bohatství, ale napít se z něj znamená zkázu. Hospodinovou cestou 
je pít pohár sebezapření, který vede k věčnému životu. Pít číši ohavností je též v 
kontrastu s číší vína Božího hněvu, kterou dal pít velikému Babylonu (16,19). V 18,6 
anděl říká, že Bůh Babylonu „namíchá dvojnásob“ do jeho vlastní číše. Ve 14,10 je 
169A internet.
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použit tentýž obraz: ti, kteří se klanějí šelmě, budou také pít víno Božího rozhorlení. 
Stejně jako smilnice dávala světu napít z číše plné ohavností a špíny, ona i ti, kteří 
pijí z její číše, dostanou napít z číše Božího hněvu. Ti, co hřeší, i ti, co svádějí k 
hříchu, budou potrestáni podobně (Mt 18,7).

17,5 a na svém čele měla napsané jméno: ‚Tajemství, Babylon, ten veliký, matka  
smilnic a ohavností země.‘ – Její jméno odhaluje její pravý charakter. Babylon je 
poprvé zmíněn v 11,8 jako součást popisu světa: „to veliké město, které se duchovně 
nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán“ (a vidíme tedy, že 
Babylon je definován jako město, které sestává z nemorálnosti, krutosti a 
pronásledování). Poté je Babylon varován druhým andělem letícím uprostřed nebe 
ve 14,8 a souzen při vylití sedmé misky hněvu v 16,19, když se „to veliké město“ 
roztrhlo na tři díly. Dále je „to veliké město“ zmíněno v 18,10 a je popsáno jako 
mocné město.

Žena smilnice je také jasně andělem označena za „veliké město“ v 17,18: „A ta žena, 
kterou jsi viděl, je veliké město, které má královskou moc nad králi země.“ V 18,17 je 
popsána jako velmi bohatá. Je zde nazvaná jako matka smilnic – vede k násobení 
těch, kdo jsou nevěrní Bohu (Př 23,27). Matka plodí děti jí podobné. Smilnice nabízí 
své tělo za peníze, Babylon prodal svou duši za moc a bohatství (Mt 16,26: „Co 
člověku prospěje, získá-li celý svět, ale uškodí své duši?“).

Slovo „tajemství“ není součástí jména ženy – v biblickém slova smyslu tajemství 
znamená něco, co není známo nezasvěcenému, ale stane se zřejmým poté, co je do 
záležitosti zasvěcen. Toto tajemství je odkryto ve verších 7-18 této kapitoly. I další 
skupiny lidí v knize Zjevení mají jména na svých čelech: 13,16; 14,9 … ti, co nesou 
cejch šelmy; 14,1; 22,4 … sto čtyřicet čtyři tisíc, kteří mají na čele napsáno jméno 
svého Otce. Řada autorů udává, že smilnice v době Říma nosily na svém obočí 
štítky se svým jménem (Morris).

Podle Hortona je Babylon řeckou formou hebrejského jména Bábel, odvozeného ze 
slovesa bálal = zmátl170 … viz Genesis 11,9. Řečtina běžně ke jménům dodávala 
koncovky, tj. z Bábel vzniklo Babylon. Babylon byl tedy zbudován na místě Bábelu, 
města s věží, která měla dosáhnout do nebe (Gn 11,4) – tato věž představuje lidské 
náboženství vlastního úsilí, a též spojení politiky a náboženství. Milligan uzavírá, že 
Babylon znamená „město zmatku“.

Na ženu smilnici bychom měli pohlížet jako na město šelmy z moře. První město bylo 
založeno Kainem, který nerozuměl základům pravého náboženství, na rozdíl od 
Ábela (Gn 4,17). Ábel věděl, že k potěšení Boha je potřeba oběti. Existuje zde 
pravděpodobně i spojitost se ženou ničemností se Zacharjáše 5,6-11 (ta byla 
dopravena v měrném košíku (objemové míry … éfa) do Babylónie, kde byl pro ni 
postaven dům; význam je ten, že Babylónie je zemí, kde přebývá ničemnost).

V 18,23 je smilnice vykreslena jako město, které svými kouzly svádí všechny národy. 
Ve 14,8 napájí všechny národy vášnivým vínem svého smilstva. Když byly zmateny 
jazyky v Bábelu, všechna jejich špatnost se rozšířila po celém světě, a s ní i její 
náboženství a modlářství. Království šelmy vládne politickou i náboženskou mocí, 
jako o tom mluví kapitola 13 (šelma z moře představuje politickou moc a šelma ze 
země náboženskou moc) – a i původní Babylonská věž byla politickým i 
170Původně Bálbel, pak bylo první „l“ asimilováno do následující hlásky „b“ a vzniklo Bábel.
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náboženským projektem. Čili šelma se snaží o dokončení tohoto projektu a vytvoření 
království, které si Bůh přál, aby nikdy nenastalo. Aby toho dosáhla, používá šelma i 
náboženství (viz obraz šelmy v 13,14), aby sjednotila svět, jež byl původně jednotný 
díky jednomu jazyku.

17,6a Uviděl jsem tu ženu zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. – Smilnice 
nejen že opíjí druhé (14,8; 17,2), ale sama je zpita krví svatých. „Být zpitý krví“ je 
obrazem chtivého násilí. V 11,8 je smilnice Babylon popsána obrazně jako „Sodoma, 
Egypt a Jeruzalém“. Jeruzalém představuje náboženství saduceů a farizeů, kteří 
zabíjejí proroky a kamenují ty, kdo jsou do něj posláni, podobně jako ukřižovali Pána 
Ježíše. Smilnice pronásleduje svaté – to je zobrazeno starým Jeruzalémem, který 
zabíjel proroky (Mt 23,37; Zj 11,8). Je zpita, protože neví, co dělá (Lk 23,34). Jan měl 
snad především na mysli velekněze a přední kněze, jež ukřižovali Ježíše (Zj 11,8; 
srovnejte s Jan 19,15), ale nejen že byl ukřižován Ježíš, ale i jeho učedníci budou 
ukřižováni (Mt 23,34). Řím pronásledoval svaté především za doby Nera a 
Domiciána, a pak později během reformace. I když je zde především vykresleno 
bohatství a obchod Babylonu, existuje i náboženská stránka smilnice, když ona 
pronásleduje svaté. Smilnice je pronásleduje, protože nepijí její víno a skrze svůj 
život ji odsuzují. Smilnice sedí na šelmě, která samotná také vede válku proti svatým 
(13,7), a v tomto ohledu se s Babylonem spojuje a vykonává jeho dílo – tedy smilnice 
se spolčuje se šelmou a vykonává její vůli, a šelma dále vykonává dílo Satanovo, 
jenž vede válku proti těm, kdo poslouchají Hospodinovy příkazy (12,17).

17,6b Velice jsem užasl, když jsem ji uviděl. – Jan žasne, když vidí, jak smilnice jede 
na ohavné bestii; najednou vidí pozlátko světa, jaké opravdu je. V té době je Jan v 
duchu, tj. vidí duchovní realitu – vidí tu ženu tak, jak ji vidí Bůh. Kéž by Bůh otevřel i 
naše duchovní oči.

F.1. b) Tajemství smilnice a šelmy objasněno (17,7-18)

17,7 Anděl mi řekl: „Proč jsi užasl? Já ti řeknu tajemství té ženy a šelmy, která ji nese 
a má sedm hlav a deset rohů. – Jan se v úžasu dívá na ženu i šelmu a anděl jej 
jemně napomíná a vysvětluje mu tajemství ženy i šelmy. To možná způsobí více 
problémů, než jich vyřeší. Anděl nejprve zdlouhavě objasňuje šelmu (verše 7-15), 
protože ta je důležitější, a poté se vrací ke smilnici a jejímu pádu (verše 16-18). 
Šelma, na které žena sedí (17,3), je šelma z moře (13,1) nebo též šelma z propasti 
(11,7). 

17,8a Šelma, kterou jsi viděl, byla a není; – Jedná se o šelmu ze 13,1-10 a 17,3. To, 
že šelma „byla a není a má (zase) vystoupit z propasti (a přijít)“ je kontrastem vůči 
Bohu, který byl, je a přichází (Zj 1,4.8; 4,8). Kariéra šelmy je parodií Beránka, protože 
Beránek sestoupil z nebe a vrací se do nebe, zatímco šelma vystupuje z propasti a 
pak se do ní vrací. Proto lze šelmu považovat za jednoho z antikristů, ale též za 
konečného, posledního Antikrista. Předpona „anti-“ neznamená jen „proti-, naproti-“, 
ale též „vedle“, „namísto“ Krista, tj. antikrist je padělkem Krista. Jan definuje ve svém 
1.listě 2,22 antikrista jako toho, kdo popírá, že Ježíš je Kristus = Mesiáš171 a Pavel 
říká (2.list Tesalonickým 2,4): antikrist „se staví na odpor proti všemu a pyšně se 

171Kristus = Christos je řecký výraz, Mesiáš je hebrejský výraz, český překlad obou slov je „pomazaný, 
vyvolený“.
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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“.

Nyní šelma není … aktuálně se nevyskytuje na světové scéně, ale v budoucnu se 
znovu objeví, tj. jedná se o varování pro církev (viz verš 10, který aktuální historickou 
dobu umísťuje před vládu šestého krále, jenž stále není tou šelmou).

17,8b má vystoupit z bezedné propasti – Viz Zj 11,7, kde dva svědkové dokončí své 
svědectví, a pak vystoupí šelma z propasti a přemůže je. Je to tatáž šelma ze 13,7, 
která vede válku proti svatým a přemáhá je. Vystupuje z propasti, příbytku démonů, a 
má spojitost se Satanem, jenž je anděl bezedné propasti (9,11). Spojitost šelmy se 
Satanem je jasná (zejména 13,2, ale též 9,1.11; 11,7; 20,3). Šelmou mohl být Nero, 
který jednou byl, nyní není (spáchal sebevraždu) ale přijde znovu (odkaz 
pravděpodobně na obnovené pronásledování za Domiciána). Ale pravděpodobněji 
tento verš mluví o konečném Antikristu či muži bezzákonnosti, kterého čeká záhuba 
(je synem záhuby … 2.list Tesalonickým 2,3), jehož byli Nero a Domicián prototypy. 
Souvislost s tím, že šelma znovu vystoupí, vidíme v 13,3: šelma utrpěla smrtelné 
zranění, které bude vyléčeno.

17,8c a jít do záhuby; – Šelma bude hozena do jezera ohně a síry společně s 
falešným prorokem a Satanem (Zj 19,20).

17,8d a ti, kdo bydlí na zemi a jejich jméno není zapsáno od založení světa v knize  
života, užasnou, až uvidí, že ta šelma byla a není, a opět přijde. – Jan užasl, když 
uviděl ženu smilnici jedoucí na šelmě (verše 6-7). Podobně svět užasne, až uvidí 
šelmu (srovnejte se 13,3, kdy svět užasl, když viděl, že smrtelná rána šelmy byla 
vyléčena). To může být odkazem na mýtus o Neronovi, který vstane z mrtvých – 
Domicián mohl být považován za znovuoživeného Nerona. Znovuobjevení šelmy 
vede svět k úžasu, možná proto, že je tak nečekané. Podobně i druhý příchod Ježíše 
Krista bude nečekaný a překvapí svět, který bude plakat při jeho příchodu. Ale svatí, 
jejichž jména jsou zapsána v knize života, nebudou šelmou oklamáni – ti, kdo znají 
svého Boha, jí pevně odolají (Daniel 11,32).

17,9 Zde je třeba mysli, která má moudrost: Těch sedm hlav je sedm hor, na nichž ta  
žena sedí. A je sedm králů: – Podruhé v knize Zjevení je potřeba modrost (poprvé to 
bylo v 13,18). Ta šelma má sedm hlav, a to je sedm hor, na nichž ta žena sedí – to ji 
označuje za Řím Janovy doby. „To veliké město“ (17,18) je více než jen Řím, ale 
Řím byl v té době tím nejlepším příkladem. Svým výstředním přepychem, pýchou a 
pronásledováním je Řím známý stejně jako tím, že byl vystavěn na sedmi pahorcích. 
Johnson si všímá, že sedm hor (některé překlady: pahorků, řecky oros, G3735) se 
vztahuje na šelmu, nikoli na smilnici. Hory v prorockých knihách alegoricky 
představují světové mocnosti (Iz 2,2; Jer 51,25; Dan 2,35; Zach 4,7), viz také Daniel 
2,35: „Avšak ten kámen, co udeřil do sochy, se stal velikou horou a zaplnil celou 
zemi“. Mohlo by se jednat o Egypt, Asýrii, Babylon, Médo-Persii, Řecko, Řím (Janovy 
doby), nebo království, které má teprve přijít. A je sedm králů … sedm hor je 
označeno za sedm králů.

17,10 pět jich padlo, jeden je, další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat jen 
nakrátko. – Sedm hlav šelmy (viz předchozí verš) je sedm hor, ale současně i sedm 
králů, tj. sedm vtělení šelmy, kde číslo sedm je třeba chápat symbolicky. Pět jich 
padlo,   jeden je,   další   ještě nepřišel   ... Jedna z hlav je nyní králem, ale šelma (viz 
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následující verš) to není. Je možné, že Jan se časově vymezuje do vlády 
Vespasiána – pak by pětici králů, co už padli, tvořil Augustus, Tiberius, Kaligula, 
Klaudius, Nero. Ten král, co nyní „je“, by byl Vespasián; a ten, který má přijít, Titus 
(Barclay). Existuje řada dalších kombinací, ale žádná není plně uspokojivá. Potíže 
začínají, když bereme sedm králů jako doslovný počet spíše než obrazné vyjádření 
úplnosti = úplné série mocnářů. Tehdy byla doba vlády šestého krále, tedy většinou 
doba tichá, ve které se objevuje jen jeden mučedník (Antipas) a část církve pospává. 
Možná Jan zasazuje dobu svých čtenářů do vlády šestého krále ze symbolických 
důvodů: Za doby šesté polnice a šesté misky hněvu se shromažďuje síla na konečný 
střet, zatímco sedmá polnice i miska hněvu popisují krátký, ale klíčový okamžik krize. 
Pokud lidé nebudou bdělí nyní, tak až dojde ke krizi, ocitnou se mezi obyvateli země, 
které očaruje šelma – Antikrist, kterého skutečnou totožnost nerozeznají (Swete).

A až přijde, musí zůstat jen nakrátko … zde vidíme Hospodinovo poznání a jeho vůli. 
Pravděpodobněji „jeden je“ je Domicián, jenž je prototypem Antikrista, který má přijít. 
Sedmý král není šelmou – tou je až osmý král (viz následující verš). Měli bychom mít 
též na paměti, že králové představují království, takže sedm králů lze vykládat jako 
posloupnost (ne nutně sedmi) říší. V následujícím verši vidíme, že šelma je osmým 
králem, ale náleží k těm sedmi. Tedy sedm králů lze chápat jako posloupnost 
tyranských impérií, která pronásledují církev a jsou prototypem šelem (verš 9: sedm 
hlav jsou hlavy šelmy), a tím osmým králem je Antikrist.

17,11 A šelma, která byla a není, je tím osmým; je z těch sedmi a jde do záhuby. – 
Je z těch sedmi … Šelma není sedmým králem, který až přijde, musí zůstat jen 
nakrátko, ale patří k těm sedmi. Jde do záhuby … Její záhuba je vidět v 19,20 a také 
ve 2 Tes 2,7-8. Šelma, která byla a není … opakuje se verš 8: Šelma, kterou jsi viděl, 
jednou byla, nyní není, a přijde – vystoupí z propasti a bude směřovat do záhuby. 
Kniha Zjevení nám ukazuje konečné vítězství dobra nad zlem. Šelma je největším 
zhmotněním předchozích sedmi králů. Číslovka „sedm“ zobrazuje úplnost a neměli 
bychom ji chápat doslova – číslovka „osm“ je o jedničku větší než sedm; osmička je 
také číslem Krista, tj. šelma je padělkem Krista (viz poznámky ke 13,18). Šelma patří 
k úplné posloupnosti sedmi králů; jednou už byla na světě, nyní není, ale v budoucnu 
se novým způsobem zase objeví. Existuje tedy podklad pro názor, že by se mohla 
objevit v obnovené Římské říši, nebo i v papežském impériu. Pravděpodobně 
bychom mohli šelmu spojit se čtvrtou šelmou proroka Daniele 7,23: „Ta čtvrtá šelma 
bude čtvrté království na zemi, které se bude ode všech těch království odlišovat, 
požere celou zemi, podupe ji a bude ji drtit.“ Jeho zkáza je vykreslena v Dan 7,26, viz 
také Dan 11,45.

17,12 Těch deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří královskou moc ještě 
nepřijali, ale pravomoc jako králové mají přijmout na jednu hodinu spolu s šelmou. – 
Desítka je symbolické číslo a znamená úplný počet králů, ne nutně počet deseti 
králů. Tito králové vládnou jednu hodinu – krátký čas z pohledu Boha. Ta hodina je 
„poslední hodina“, kterou Jan zmiňuje ve svém 1.listu (1.list Janův 2,18). Králové se 
připojí k Antikristu na poslední bitvu zmíněnou ve verši 14 (a také viz 16,14; 19,19) – 
mohlo by se jednat o a) krále od východu (Zj 16,12), nebo b) o deset králů z Dan 
7,24, kteří jsou součástí království čtvrté šelmy, nebo c) o deset králů země (Zj 
19,19). Ať už je to kdokoli, jsou to „jasně postavy posledních dnů, které představují 
souhrn všech národů a mocnářů na zemi poddaných Antikristu“ (Beckwith cituje 
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Mounceho). Číslo deset je symbolické a naznačuje úplnost172. Nejedná se o odkaz na 
deset konkrétních králů, ani odkaz na deset království Evropy či oživeného 
Římského impéria (Mounce). DeMar, stoupenec minulostního výkladového přístupu, 
zase navrhuje deset provincií Říma v prvním století (Itálie, Achaia, Asie, Sýrie, Egypt, 
Afrika, Španělsko, Galie, Británie, Německo).

17,13 Ti budou mít stejný úmysl a svou sílu a moc dají šelmě. – Jejich jednomyslným 
záměrem (= stejným úmyslem) je válčit s Beránkem (viz následující verš), a aby to 
udělali, dají svou sílu a moc šelmě, která je tím dalším, osmým králem (viz verš 11). 
Ale Hospodinův záměr je odlišný od jejich záměru (viz 17,16-17): aby zničili Babylon.

17,14 Ti budou válčit s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a 
Král králů, a ti, kteří jsou s ním, jsou povolaní, vyvolení a věrní.“ – Titul Pán pánů a 
Král králů pochází z Dt 10,17 (a také Ž 136,3; Dan 2,47; 1 Tim 6,15) a je zopakován 
ve Zj 19,16, kde se mluví pravděpodobně o stejné bitvě. Ve Zj 1,5 je Ježíš nazvaný 
jako „vládce králů země“ a nyní dochází k naplnění tohoto jména. Podobně jako 
šelma vedla válku proti svatým a přemohla je (13,7), nyní vede válku proti Beránkovi, 
ovšem prohrává. O této bitvě se znovu mluví v 19,19, která se odehraje při druhém 
příchodu Krista a Beránkovi povolaní, vyvolení a věrní následovníci jsou označeni za 
jeho armádu (19,14, viz též 144 tisíc vyvolených ve 14,4). Pravděpodobně toutéž 
bitvou je bitva u Harmagedonu při šesté misce hněvu (16,14-15), která se jasně 
vztahuje na Kristův druhý příchod. To jasně označuje šelmu za Antikrista, kterého 
Pán zničí dechem svých úst a slávou svého příchodu (2.list Tesalonickým 2,7-8). 
Znovu zde vidíme spojitost s mesiášským Žalmem 2,1-5.

17,15 Ještě mi řekl: „Vody, které jsi viděl, kde ta smilnice sedí, jsou lidé a zástupy,  
národy a jazyky. – Když vykreslil šelmu, anděl se nyní vrací k popisu ženy smilnice. 
Vody, které jsi viděl, kde ta smilnice sedí … odkaz na 17,1. Výklad je tento: jsou lidé 
a zástupy, národy a jazyky, ze kterých šelma povstala a které ji uctívají. Šelma 
vystupuje z moře (viz též 13,1) – to je též označení národů. Čtverý výčet „lidé, 
zástupy, národy, jazyky“ naznačuje, že šelma vládne do všech světových stran, tj. 
celému světu.

17,16 Těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma budou nenávidět smilnici a učiní ji  
zpustlou a nahou, budou jíst její maso a spálí ji v ohni. – Obrazy zde vykreslené 
pocházejí ze Staré smlouvy (Ezech 16,37-41; 23,25-29; 28,18; celé kapitoly 31; 32; 
33; 34; Oz 2,3; Jer 10,25; Mich 3,3; Nah 3,4-5), konec smilnice odpovídá konci 
Jezábel, kterou sežrali psi (šelmy) v 1.knize Královské 21,23; 2.knize Královské 
9,33-36 (viz také Beale, str.884). Ve své touze po moci šelma i deset králů (= deset 
rohů) zničí svět, jeho obchod a lesk, a tak naplní Hospodinův záměr. Vládce Nero v 
podstatě zapálil Řím, což je předzvěstí toho, co přijde: Deset rohů ... i šelma budou 
nenávidět smilnici … a spálí ji v ohni. V Lv 21,9 bylo trestem za prostituci spálení v 
ohni. Konec smilnice v ohni, jehož dým vystupuje na věky věků (19,3), také odpovídá 
konci dalších nepřátel Boha – Satana, falešného proroka a šelmy, kteří jsou hozeni 
do jezera ohně a síry (20,10), a těch, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu (14,11; 
20,15).

172Od čísla 7 se číslo 10 liší tím, že symbolizuje úplnost, co se týká doby trvání a rozsahu království. 10 let či 
tisíc let znamená takový rozsah a trvání, které vymezil Bůh (více viz úvod tohoto komentáře, přehledová tabulka 
výkladu symbolického významu čísel).
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Budou jíst její maso … podobně jako později ptáci budou jíst maso králů a generálů 
při veliké Boží hostině (19,17). Zkáza Babylonu také splývá se sedmou miskou 
hněvu (16,17). Deset králů přijme moc na jednu hodinu spolu se šelmou (17,12-14) a 
povedou válku proti Beránkovi (viz také 19,19) … tj. zkáza Babylonu je chronologicky 
umístěna blízko druhého příchodu Krista. Pokud Babylon je chápán jako náboženská 
velmoc, tak poté, co od smilnice získal vše, co chtěl (že tedy přiměla svět, ať uctívá 
šelmu), ji zničí.

Milligan, který považuje smilnici za obraz falešného náboženství, uvádí příklad, 
kterému by Jan rozuměl: že falešná církev a šelma pronásledují pravou církev, ale 
později šelma falešnou církev zničí. Když křižovali Ježíše, Pilát Hebrejům říká: 
„Vašeho krále mám ukřižovat?“ Přední kněží mu odpovídají: „Nemáme krále, jen 
císaře“ (Jan 19,15). To je příklad smilnice, která jede na šelmě a ovládá ji – a přesto 
v roce 70 n.l. římská armáda naprosto zničila Jeruzalém a vše v něm.

17,17 Neboť Bůh dal do jejich srdcí, aby uskutečnili jeho úmysl, jednali jednomyslně 
a dali šelmě svou královskou moc, dokud nebudou dokonána Boží slova. – Šelma i 
deset rohů jsou ochotnými pomocníky. Vedou válku proti Kristu a jeho armádě (verš 
14), ale Bůh je přiměje, aby plnili jeho záměr a zničili smilnici. Jasně zde vidíme 
velkého Hospodina, který používá zlovolné síly, aby naplnil své záměry.

17,18 A ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, které má královskou moc nad králi  
země.“ – Města označena ve Staré smlouvě jako veliká jsou Ninive a Jeruzalém; 
nyní k nim přibývá „veliký Babylon“ (17,5). Nyní anděl vykládá význam smilnice jako 
velikého města: smilnice je veliký Babylon (Zjevení 18,2.10.21 atd.)173. Za Janovy 
doby byl Babylon symbolem Říma. Řím představuje vše, co přichází ze světa. 
Babylon vládne nad králi země stejně jako kdysi Řím nad všemi vládami světa. 
Smilnice je vysvětlena jako druhá (17,15-18) pravděpodobně proto, že nyní v kapitole 
18 bude následovat oddíl, jenž pojednává o jejím zničení. Měli bychom chápat veliké 
město, tj. svět, za padělek nového Jeruzaléma, kterým je samozřejmě církev. Veliké 
město je město složené z mnoha měst – poprvé jsme je viděli v 11,8: dva svědkové 
leží na náměstí velikého města, které se duchovně nazývá Sodoma a Egypt a kde 
také byl ukřižován jejich Pán. O smilnici také víme, že byla zpita krví svatých (17,6). 
Pozemské město vládne světu, nebeskému Jeruzalému vládne Kristus.

173Podrobný výklad obrazu smilnice a města Babylon jako bezbožného světa viz úvod ke kapitole 17 a poznámky 
k veršům 1-2 kapitoly 17, na str. 263-269.
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F.2. Pád Babylonu (18,1-24)

(Zj 18,1-24) Potom jsem uviděl jiného anděla sestupovat z nebe: měl velikou 
pravomoc a země byla ozářena jeho slávou. 2 Zvolal mocným hlasem: „Padl,  
padl veliký Babylon a stal se příbytkem démonů, vězením všech nečistých 
duchů a vězením každého nečistého a nenáviděného ptáka; 3 neboť z 
vášnivého vína jejího smilstva pily všechny národy, i králové země s ní smilnili  
a obchodníci země zbohatli z moci jejího zhýralého přepychu.“

 

4 Tu jsem uslyšel jiný hlas z nebe, který říkal: „Vyjděte z ní, můj lide, abyste 
neměli účast na jejích hříších a nedostali z jejích ran. 5 Neboť její hříchy 
dosáhly až k nebi a Bůh se rozpomenul na bezpráví, které činila.

 
6 Odplaťte jí,  

jako i ona odplatila vám; a odplaťte jí dvojnásobně podle jejích skutků! Do 
číše, kterou namíchala, namíchejte jí dvojnásob; 7 nakolik oslavila sebe a 
užila hýření, tolik jí dejte trýzně a žalu. Neboť si ve svém srdci říká: ‚Jsem 
královna, nejsem vdova a jistě mne nepotká žal.‘ 8 Proto v jednom dni přijdou 
její rány: smrt, žal a hlad, a bude spálena ohněm. Protože silný je Pán Bůh,  
který ji soudí.“

9 I budou nad ní plakat a bít se v prsa králové země, kteří s ní smilnili a hýřili,  
až uvidí dým z jejího požáru. 10 Z hrůzy nad její trýzní budou stát zdaleka a 
budou říkat: „Běda, běda, ty veliké město Babylone, ty mocné město, neboť v 
jedné hodině přišel tvůj soud.“

11 A obchodníci země nad ní pláčou a truchlí, protože už nikdo nekoupí jejich 
zboží: 12 náklady zlata a stříbra, drahokamů a perel, kmentu, purpuru,  
hedvábí a šarlatu, všechny druhy vonného dřeva a veškeré předměty ze  
slonoviny a všeliké předměty ze vzácného dřeva, mědi, železa a mramoru,

 
13 

skořici, indické koření, voňavky, mast a kadidlo, víno a olej, mouku a obilí,  
dobytčata a ovce, koně a vozy, otroky i lidské duše.

 

14 „Ovoce, po kterém toužila tvá duše, od tebe odešlo, všechen lesk a 
nádhera se ti ztratily a lidé je již nikdy více nenaleznou.“  

15 Obchodníci s těmito věcmi, kteří jejím prostřednictvím zbohatli, se ze  
strachu před její trýzní postaví zdaleka, budou plakat a truchlit 16 a říkat:  
„Běda, běda, město veliké, kterés bylo oblečeno do kmentu, purpuru a šarlatu,  
ozdobeno zlatem, drahokamy a perlami, 17 neboť v jedinou hodinu bylo 
zpustošeno tak veliké bohatství.“

Každý kormidelník, každý, kdo se plaví při pobřeží, námořníci a všichni, kdo 
pracují na moři, se postavili zdaleka 18 a křičeli, když viděli dým jejího požáru:  
„Které město je podobno tomu velikému městu?“

19 A nasypali si prach na hlavu a v pláči a truchlení volali: „Běda, běda, to  
město veliké, v němž všichni, kdo měli lodě na moři, zbohatli z jeho bohatství,  
a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!“

20 Raduj se nad ní nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh nad ní  
vynesl soud za to, jak jednala s vámi.
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21 Tu jeden silný anděl zvedl kámen, podobný velkému mlýnskému kameni,  
hodil jej do moře a řekl: „Takto s prudkostí bude zavržen Babylon, to veliké 
město, a nikdy více nebude nalezen.

 
22 Nikdy se již v tobě neozve hlas 

harfeníků, zpěváků, pištců a trubačů, nikdy už v tobě nebude žádný mistr  
jakéhokoliv řemesla, nikdo již v tobě neuslyší zvuk mlýnského kamene, 23 
nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas 
ženicha a nevěsty. Neboť tvoji obchodníci byli velmožové země a tvými kouzly  
byly svedeny všechny národy. 24 V něm byla nalezena krev proroků a svatých 
a všech zabitých na zemi.“ 

F.2. a) Pád Babylonu (18,1-8)

Souvislosti je možné nalézt v následujících oddílech:

i. Izajáš 14,12 popisuje pád Lucifera.
ii. Ezech 27,1-11 … nářek nad králem Týru.
iii. Izajáš 13,19-22 … píseň soudu nad Babylonem.
iv. Izajáš 34,11-15 … píseň soudu nad Edómem.
v. Písně soudu nad Babylonem: Jeremjáš 50,39 a Jeremjáš 51 (tato kapitola 

obsahuje hodně myšlenek uplatněných ve Zj 18).
vi. Sofonjáš 2,13-15 … píseň o soudu Ninive. 

18,1 Potom jsem uviděl jiného anděla sestupovat z nebe: měl velikou pravomoc a 
země byla ozářena jeho slávou. – Anděl má velikou pravomoc, kterou mu předal 
Bůh, stejně jako Satan dává šelmě velkou pravomoc. Anděl se chystá oznámit konec 
toho velikého města – města, kde vládne šelma. Země byla ozářena jeho slávou … 
tato sláva pochází z Boží slávy, protože anděl přichází od Hospodina z nebe. 
Podobně jako Mojžíšova tvář zářila Boží slávou poté, co strávil čas v Hospodinově 
blízkosti. Popis anděla se podobá popisu v Ezech 43,1-2, kdy země zářila Boží 
slávou. Sláva anděla odpovídá závažnosti jeho oznámení a pravomoci ohlásit Boží 
slovo ohledně zkázy Babylonu.

18,2a Zvolal mocným hlasem: „Padl, padl veliký Babylon – Jedná se o zopakování 
andělova ohlášení ze 14,8, viz také Izajáš 21,9: „Padl, padl Babylon a všechny 
tesané obrazy jeho bohů roztřískal o zem.“ To nám též může připomínat pád 
Belšazara, babylonského krále ve starověku (Daniel 5,26: „Bůh sečetl tvé kralování a 
ukončil je“). Opakování „padl, padl“ naznačuje nevyhnutelnost soudu.

18,2b a stal se příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů a vězením 
každého nečistého a nenáviděného ptáka; – Po svém zničení bude město opuštěno, 
to je ještě rozvinuto ve Zj 18,21-24. Už nyní je město příbytkem nečistých duchů, 
kteří svádějí lidi k nečistým skutkům (xxxx). Poté, co lidé už ve městě nebudou, 
démoni budou rejdit kolem a hledat odpočinutí (Lk 11,24). Popis v tomto verši je 
klasickým biblickým popisem zničeného města (Jer 9,11; 50,39; 51,37; Iz 13,19-22; 
34,8-15).

18,3 neboť z vášnivého vína jejího smilstva pily všechny národy, i králové země s ní  
smilnili a obchodníci země zbohatli z moci jejího zhýralého přepychu.“ – Anděl nyní 
uvádí důvody pro zničení města = ženy smilnice: sváděla národy, krále a 
obchodníky, aby byli nevěrní Bohu viz také 17,2; Jer 51,7 („Babylon byl zlatým 
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kalichem v Hospodinově ruce, opíjel celou zemi. Národy pily z jeho vína, proto 
národy zešílely“); Iz 51,17-23. Králové se připojují ke hříchům smilnice vůči Bohu a 
mají podíl na její moci a přepychu (viz i verš 9). Obchodníci také bohatnou z touhy 
smilnice po stále větším přepychu – to nyní vidíme ve světě: bohatí ještě více 
bohatnou, zatímco chudí ještě více chudnou. Tím, co je zde odsouzeno, je nadměrný 
přepych. Obchodníci budou naříkat nad ztrátou svého výnosného obchodu (Zj 
18,11.15.23).

18,4 Tu jsem uslyšel jiný hlas z nebe, který říkal: „Vyjděte z ní, můj lide, abyste 
neměli účast na jejích hříších a nedostali z jejích ran. – Ve Zj 18,3 králové země 
smilnili se smilnicí a bohatli z jejího zhýralého přepychu; dále podle 18,19 
kormidelníci a námořníci bohatli z jejího bohatství. To je jasné varování pro svaté – 
nemějte podíl na jejím smilnění a přepychu. Jsou zde dvě výzvy: za prvé vyjít = 
vydělit se od hříchů světa, za druhé utéci od smilnice, abychom se oddělili od soudu 
nad ní (1 Kor 11,32; Jer 51,6.45). Podobně jako Lot utekl ze Sodomy před jejím 
zničením (Gn 19,12 a násl.); Izrael utekl z Egypta; Hospodinův lid utekl z Babylonu 
(Jer 51,45); a první církev utekla z Jeruzaléma, aby se vyhnula pronásledování před 
jeho zničením, Hospodinův lid je vyzván, aby opustil Babylon dříve, než naň sestoupí 
zkáza. To je osobní Hospodinův příkaz, který má svou ozvěnu v celé Bibli, počínaje 
Abrahamem vyzvaným k odchodu ze své země (Gn 12,1). Abraham upíral zrak k 
lepší zemi – k té nebeské, kde Bůh pro něj připravil město (Hebrejům 11,8-16). Toto 
slovo dochází svého naplnění v nebeském Jeruzalémě z knihy Zjevení. Další ozvěna 
pochází z 2.listu Korintským 6,16, kde je Boží lid povolán, aby vyšel ze životního 
stylu nevěřících, byl svatý a oddělil se od světa a jeho hříchu. Nezapomínejme, že 
novosmluvní církev je nazvaná ekklésia, což znamená „shromáždění povolaných“. 
To bychom měli mít na mysli společně s výzvami sboru v Pergamu (Balaámovo 
modlářství a nemorálnost) a Thyatirech (Jezábelino modlářství a nemorálnost). Svatí 
nepatří světu, nýbrž byli vyvoleni ze světa (Jan 15,19; srovnejte s Jakubem 4,4 a 
1.listem Janovým 2,15-17).

18,5 Neboť její hříchy dosáhly až k nebi a Bůh se rozpomenul na bezpráví, které 
činila. – Lidé se kdysi snažili postavit věž Bábel, jež dosáhne k nebi (Gn 11,4), a nyní 
místo toho do nebe dosáhly hříchy smilnice – nakupily se až k nebi a Bůh se 
rozpomenul na zločiny, jež smilnice činila (nezapomněl … srovnejte s Jer 51,9). Při 
sedmé misce se Bůh rozpomenul na veliký Babylon a dal mu pít pohár naplněný 
vínem svého hněvu (16,19). Všimněme si, že se zde jedná o kontrast se svatými, na 
jejichž hříchy Bůh více nevzpomene (Hebr 8,12; 10,17; Jer 31,33).

18,6 Odplaťte jí, jako i ona odplatila vám; a odplaťte jí dvojnásobně podle jejích 
skutků! Do číše, kterou namíchala, namíchejte jí dvojnásob; – Odplaťte jí 
dvojnásobně … V Ex 22,4 má zloděj zaplatit dvojnásobek za majetek, který ukradl 
(verše 4.7.9 dané kapitoly Ex 22). Babylon musí pykat za své činy – jeho trest 
odpovídá jeho provinění (Jer 50,29; Ž 137,8). V Jer 16,18 je hřích modlářství splacen 
dvojnásobně (srovnejte s Iz 40,2). Do číše, kterou namíchala, namíchejte jí 
dvojnásob … Smilnice sváděla svým pohárem svět od Boha, a nyní bude týmž 
pohárem souzena (srovnejte se Zj 17,2.4; 18,3; Jer 25,15; 51,7) a bude pít z poháru 
naplněného vínem Hospodinova hněvu (16,19), což zahrnuje zničení pozemských 
měst zemětřesením.

18,7 nakolik oslavila sebe a užila hýření, tolik jí dejte trýzně a žalu. Neboť si ve svém 
srdci říká: ‚Jsem královna, nejsem vdova a jistě mne nepotká žal.‘ – Nakolik oslavila 
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sebe a užila hýření, tolik jí dejte trýzně a žalu … Vidíme, že trest je spravedlivý. 
Neboť si ve svém srdci říká: „Jsem královna, nejsem vdova a jistě mne nepotká žal“ 
… (Iz 47,5-12). Je namyšlená, ale Bůh vidí vše, a podle toho ji i soudí – pád 
Babylonu je popsán v Iz 47. Jedná se také o svržení královny nebes (Jer 7,18; 44,17) 
a varování pro sbor církve v Laodiceji, jenž měl stejný postoj: „Jsem bohatý, zbohatl 
jsem a nic nepotřebuji“ (3,17). Jan užívá obrazu smilnice, aby křesťanům, obzvláště 
těm zpohodlnělým v Laodiceji, ukázal její pravou povahu. Křesťan nemá milovat svět 
či cokoli v něm, neboť „svět pomíjí i jeho žádost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na 
věčnost“ (1.list Janův 2,15-17).

18,8 Proto v jednom dni přijdou její rány: smrt, žal a hlad, a bude spálena ohněm.  
Protože silný je Pán Bůh, který ji soudí.“ – Proto … navazuje na verše 4-7. V jednom 
dni … ukazuje na náhlost jejího soudu. Přijdou její rány … pravděpodobně se jedná o 
rány sedmi misek, obzvláště sedmá, ale i pátá. Bůh smilnici soudí podle jejích slov z 
verše 7: „Jsem královna, nejsem vdova a jistě mne nepotká žal“. Jsem královna … 
nastává její smrt; nejsem vdova … přepadá ji žal; jistě mne nepotká žal … přichází 
na ni hlad. Viz verš 6: z číše, kterou namíchala, dostává pít dvojnásob. Bůh si 
používá šelmu a deset králů, aby ji soudil (17,16 … budou jíst její maso a spálí ji v 
ohni; viz také Zach 9,4; Iz 47,9). V Lev 21,9 je pro dceru kněze, která smilnila, 
vymezen trest spálení ohněm. Protože silný je Pán Bůh, který ji soudí … jakkoli silný 
je Babylon, Bůh je silnější (jak to prokazuje anděl ve verši 1).

F.2. b) Pláč nad Babylonem (18,9-20)

Zde najdeme hodně společného s nářkem nad Týrem a Sidónem v Ezechieli 26 a 27. 
Babylon je vykreslen jako mocné a velmi bohaté město – přesto v jedné hodině ztrácí 
oba tyto atributy. Viz také Iz 23,1-18 (nářek nad Týrem). Všimněme si trojího důrazu, 
když slyšíme krále (verš 10), obchodníky (verš 17) i námořníky (verš 19) … to je jen 
jiný příklad použití čísla tři při popisu města (viz 11,8; 16,19 … Milligan). Protože tito 
lidé založili svůj život i naději na ženě smilnici, která představuje bohatství a potěšení 
tohoto života, když je zničena, jejich naděje zašla a naříkají nad jejím koncem. Tito 
lidé milovali svět a věci tohoto světa (viz 18,12 a následující verše), a proto naříkají, 
když svět odchází (1.list Janův 2,15-17) – to je v kontrastu ke svatým, kteří se radují 
nad zkázou světa, protože svět je pronásledoval (18,20; 19,2).

Králové pláčou nad ztrátou moci a přepychu. Obchodníci a námořníci truchlí nad 
ztrátou bohatství, které získávali obchodováním s věcmi světa (obchodníci provozují 
své obchody na zemi, kdežto námořníci na moři, a tak obě skupiny dohromady 
pokrývají celý svět). Ježíš nás varuje, že život člověka nespočívá v hojnosti jeho 
majetku (Lk 12,15 a následující verše).
 
Pláč králů země (18,9-10):

18,9 I budou nad ní plakat a bít se v prsa králové země, kteří s ní smilnili a hýřili, až 
uvidí dým z jejího požáru. – I budou nad ní plakat a bít se v prsa králové země … 
měli podíl na jejím přepychu, proto nyní pláčou (srovnejte s Ezech 26,16; 27,35). Až 
uvidí dým z jejího požáru … protože je zničena ohněm (viz 17,16). Jan užívá obrat 
„dým z požáru“, aby popsal muka těch, kdo se klaněli šelmě (14,11). V 19,3 volají 
„Haleluja“ svatí, apoštolové a proroci, které smilnice pronásledovala, a „její dým 
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vystupuje na věky věků“. Také šelma, falešný prorok a drak jsou vrženi do jezera 
ohně (20,10). 

18,10 Z hrůzy nad její trýzní budou stát zdaleka a budou říkat: „Běda, běda, ty veliké 
město Babylone, ty mocné město, neboť v jedné hodině přišel tvůj soud.“ – Z hrůzy 
nad její trýzní budou stát zdaleka … králové truchlí nad svou ztrátou moci – bez 
smilnice je jejich síla pryč. Jsou vyděšeni, protože je pryč jejich bezpečí a vědí, že 
jsou dalšími na řadě (19,19-21), protože smilnili a hýřili spolu s ní (a tak je čeká 
stejný osud … xxxx) – srovnejte s 2,20-23 (ti, co měli podíl na smilnění ženy Jezábel, 
čeká stejný osud, pokud nebudou činit pokání z jejích činů). Jejich truchlení je 
pozemské truchlení, nikoli zbožný smutek, který vede k pokání (2 Kor 10,17). 
Přemýšlejme také a nářku nad Egyptem (Ezech 32,10): „Způsobím, že se nad tebou 
mnohý lid zhrozí a jejich králové se nad tebou zděsí hrůzou, až před nimi zamávám 
svým mečem, a v den tvého pádu se budou neustále třást.“

Ty mocné město, v jedné hodině přišel tvůj soud … Babylon ztratil moc v jediné 
hodině, což je stejná doba jako doba, na kterou přijalo deset králů moc v 17,12 
společně se šelmou. Caird si všímá že jedna hodina pronásledování (17,12) je 
vyvážena jednou hodinou soudu – za předpokladu, že deset králů je stejných jako 
králové země (ovšem deset králů pomáhá zničit ženu smilnici, tj. je 
nepravděpodobné, že se jedná o stejnou skupinu).

Pláč obchodníků (18,11-17a):

Pláč obchodníků země z 18,3 je nyní zobrazen detailněji. Zbohatli ze zhýralého 
přepychu – ve verších 11 až 13 je uvedeno sedm kategorií zboží, z nichž většina 
jsou přepychové položky: 

bohatství zlato, stříbro, drahokamy, perly
jemné látky kment, purpur, hedvábí a šarlat
nevšední stavební 
materiály

všechny druhy vonného dřeva a veškeré předměty ze slonoviny a všeliké 
předměty ze vzácného dřeva, mědi, železa a mramoru

koření, masti, atd. skořice, indické koření, voňavky, mast a kadidlo
jídlo víno a olej, mouka a obilí
dobytek, atd. dobytčata a ovce, koně a vozy
otroci otroci a lidské duše

18,11 A obchodníci země nad ní pláčou a truchlí, protože už nikdo nekoupí jejich 
zboží: – Pláčou zejména proto, že přišli o své obchody. Zbohatli ze zhýralého 
přepychu Babylonu (18,3), a nyní je jejich zdroj bohatství pryč. Následuje přehled 
sedmi typů zboží (viz též tabulka výše), se kterým obchodovali.

18,12 náklady zlata a stříbra, drahokamů a perel, kmentu, purpuru, hedvábí a 
šarlatu, všechny druhy vonného dřeva a veškeré předměty ze slonoviny a všeliké 
předměty ze vzácného dřeva, mědi, železa a mramoru, – Žena smilnice byla 
oblečena mnohými z těchto věcí (17,4): purpurem a šarlatem, ozdobena zlatem, 
drahými kameny a perlami. Srovnejte s tím, jak ji popisují obchodníci v 18,16: „Běda, 
běda, město veliké, kterés bylo oblečeno do kmentu, purpuru a šarlatu, ozdobeno 
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zlatem, drahokamy a perlami“. Obchodovali s perlami, ale přišli o perlu velké ceny, 
kterou by získali při vstupu do nového Jeruzaléma (Mt 13,45; Zj 21,21).

18,13 skořici, indické koření, voňavky, mast a kadidlo, víno a olej, mouku a obilí,  
dobytčata a ovce, koně a vozy, otroky i lidské duše. – Víno a olej nebyly poškozeny 
třetí pečetí (6,6), pšenice byla vzácná a s ječmenem obchodníci neobchodovali, 
protože to je strava chudých, nikoli přepych.

18,14 „Ovoce, po kterém toužila tvá duše, od tebe odešlo, všechen lesk a nádhera 
se ti ztratily a lidé je již nikdy více nenaleznou.“ – Ovoce … pravděpodobně se jedná 
o položky vyjmenované v předchozích dvou verších. Již nikdy více je nenaleznou … 
zkáza je naprostá, jednou provždy.

18,15 Obchodníci s těmito věcmi, kteří jejím prostřednictvím zbohatli, se ze strachu 
před její trýzní postaví zdaleka, budou plakat a truchlit – Budou plakat a truchlit ... 
protože přišli o zdroj svého obchodu (18,3). Její trýzeň spočívá ve zkáze ohněm 
(17,16; 18,8.9). Postaví se zdaleka … v bezpečné vzdálenosti, podobně jako králové 
země v 18,10. Budou asi dalšími na řadě, jejím prostřednictvím zbohatli z jejího 
přepychu (také viz 18,19).

18,16 a říkat: „Běda, běda, město veliké, kterés bylo oblečeno do kmentu, purpuru a 
šarlatu, ozdobeno zlatem, drahokamy a perlami, – Součástí obchodu byly stejné 
položky, do kterých je oblečena a ozdobena žena smilnice v 17,4. Podobně v 18,10 
truchlí králové země a v 18,19 kormidelníci a námořníci.

18,17a neboť v jedinou hodinu bylo zpustošeno tak veliké bohatství.“ – Veliké 
bohatství bylo zničeno ve velmi krátké době; jedna hodina odpovídá intervalu, po 
který deset králů uplatňuje moc společně se šelmou (17,12) – stejných deset králů, 
kteří pak zničí smilnici (17,16).

Pláč kormidelníků a námořníků (18,17b-20):

18,17b Každý kormidelník, každý, kdo se plaví při pobřeží, námořníci a všichni, kdo 
pracují na moři, se postavili zdaleka – Námořníci jsou zde zmíněni proto, že jsou 
doplňkem těch, co provozují obchod na suché zemi, tj. námořníci (zde) a obchodníci 
(verše 11-17a) jsou těmi, kdo společně obchodují po moři i po souši na celém světě, 
který je Ďáblovým královstvím (12,12: „běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil 
Ďábel“). Námořníci pláčou podobně jako obchodníci, protože ztratili zdroj svého 
bohatství (viz Ezech 27,25). Podobně jako králové (18,10) a obchodníci (18,15), i 
námořníci se postavili zdaleka … jsou zděšeni nad mukami ženy smilnice.

18,18 a křičeli, když viděli dým jejího požáru: „Které město je podobno tomu 
velikému městu?“ – I králové země viděli dým jejího požáru (18,9). Viz také nářek 
nad Týrem v Ezech 27,32.

18,19 A nasypali si prach na hlavu a v pláči a truchlení volali: „Běda, běda, to město 
veliké, v němž všichni, kdo měli lodě na moři, zbohatli z jeho bohatství, a v jedinou 
hodinu bylo zpustošeno!“ – Formulace je vzata z nářku nad Týrem v Ezech 27,30. 
Pláčou nad ztrátou svého bohatství spíše než nad svými hříchy.
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18,20 Raduj se nad ní nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh nad ní vynesl  
soud za to, jak jednala s vámi. – Raduj se nad ní nebe … srovnejte s Jer 51,48: 
„Nebesa i země a všechno, co je v nich, budou nad Babylonem radostně volat, 
protože na něj od severu přijdou ničitelé, je výrok Hospodinův.“ V kontrastu k pláči 
králů, obchodníků a námořníků se Hospodinův lid a ti, kdo jsou v nebi, povoláni k 
radosti nad smilnicí, protože Hospodin ji soudil za to, jak jednala vůči svatým, když 
byli na zemi. V českém174 překladu snad je správně odhadnuto, že tento verš není už 
v uvozovkách, tj. jedná se stále o hlas z nebe z verše 4. Je to první výzva k 
obyvatelům nebe, aby se radovali nad zničením smilnice – bude následovat popis její 
zkázy a poté v 19,1-2: „Potom jsem uslyšel něco jako mocný hlas velikého zástupu v 
nebi“, protože odsoudil velikou smilnici a pomstil krev svých služebníků. 

Podobná radost v nebi nastává, když je z nebe vyhnán Satan ve 12,12. Právě ty, kdo 
jsou v nebi, pronásledovalo to veliké město – nyní byla jejich krev pomstěna, a tak se 
mají radovat.

A svatí, apoštolové i proroci … Smilnice zabíjela svaté (Zj 17,6) a proroky (18,24). 
Bůh konečně obhájil své služebníky a svědky, když volali o spravedlnost a o pomstu 
za svou krev (Zj 6,9; 19,2). Toto je jediné místo knihy Zjevení, kde jsou zmíněni 
Hospodinovi apoštolové – jsou zde zahrnuti, protože byli pronásledováni stejně jako 
svatí a proroci (Lk 11,49; Zj 18,24). Proroci jsou v této knize zmíněni vícekrát než 
apoštolové, protože tradice silně dosvědčuje, že proroci byli pronásledováni častěji 
(Mt 5,12; 23,31.37). Jak apoštol, tak prorok jsou služebníci církve (1.Kor 12,28). 
Ovšem je pravděpodobnější, že Jan má na mysli starosmluvní proroky, kteří byli 
pronásledováni často, a tak vytváří spojení mezi starosmluvním a novosmluvním 
Božím lidem. 

Bůh nad ní vynesl soud za to, jak jednala s vámi … Bůh se smilnicí jednal stejně, 
jako ona jednala s jeho lidem. Tento princip vidíme i v 18,6 („odplaťte jí, jako i ona 
odplatila vám“); co člověk zasévá, bude i sklízet (Gal 6,7).

F.2. c) Konečná zkáza (18,21-24)

Všimněte si šesti opakování slova „nikdy“ či „nikdo“, které naznačuje naprostou 
zkázu Babylonu (Hendriksen): 

verš 21: nikdy více nebude nalezen (Babylon)
verš 22: nikdy se již v tobě neozve hlas harfeníků
verš 22: nikdy už v tobě nebude žádný mistr jakéhokoliv řemesla
verš 22: nikdo již v tobě neuslyší zvuk mlýnského kamene
verš 23: nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy
verš 23: nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty

18,21 Tu jeden silný anděl zvedl kámen, podobný velkému mlýnskému kameni, hodil  
jej do moře a řekl: „Takto s prudkostí bude zavržen Babylon, to veliké město, a nikdy 
více nebude nalezen. – Tato epizoda je založena na popisu svitku, na nějž Jeremjáš 
napsal všechny pohromy, co přijdou na Babylon, velitel Serajáš je měl přečíst, 
přivázat ke svitku kámen a hodit jej do Eufratu a říci: „Takto klesne Babylon a 

174V NIV jsou uvozovky spíše chybně uvedeny – zkrátka verš 20 jsou slova oddělená od promluvy ve verši 19.
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nepovstane kvůli zlu, které na něj přivedu. Unaví se175“ (Jer 51,60-64). Následuje 
prohlášení, ve kterém je uvedeno šestero věcí, jež se v Babyloně už nikdy 
nevyskytnou (Ezech 26,21). Měli bychom též pamatovat na to, že Ježíš řekl (Mt 
18,6): „kdo by však svedl k hříchu jednoho z těchto maličkých, kteří věří ve mne, pro 
toho by bylo lépe, aby mu na krk pověsili velký mlýnský kámen a potopili ho do 
mořské hlubiny“. Skutečným zločinem smilnice je to, že svádí Boží lid ke hříchu.

18,22 Nikdy se již v tobě neozve hlas harfeníků, zpěváků, pištců a trubačů, nikdy už 
v tobě nebude žádný mistr jakéhokoliv řemesla, nikdo již v tobě neuslyší zvuk 
mlýnského kamene, – Srovnejte se slovy Hospodina k Týru v Ezech 26,13 a k 
obyvatelům země v Iz 24,8. Nepřítomnost hudby je v kontrastu vůči svatým (14,2) – ti 
budou hrát na harfy.

18,23-24 nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas 
ženicha a nevěsty. Neboť tvoji obchodníci byli velmožové země a tvými kouzly byly 
svedeny všechny národy. 24 V něm byla nalezena krev proroků a svatých a všech 
zabitých na zemi.“ – Srovnejte s Jeremjášovými slovy o Judsku, když bylo odvlékáno 
do zajetí: „Odstraním od nich hlas jásotu i hlas radosti, hlas ženicha i hlas nevěsty, 
zvuk ručních mlýnků i světlo lampy“ (Jer 25,10). Jedná se o kontrast s požehnáním 
Beránkovy svatební hostiny (19,9). Nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy … v 
kontrastu vůči novému Jeruzalému, který osvěcuje Boží sláva a Beránek je jeho 
lampou (21,23). Nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty … kontrast vůči 
nebi, kde Beránek je ženichem, církev nevěstou a halasu tam bude docela dost 
(19,6).

Tvoji obchodníci byli velmožové země … obchodníci jsou nejvýznamnějšími lidmi 
světa (Iz 23,8) – ti pláčou nad Babylonem v 18,11-17.

Tato slova rezonují se dvěma dřívějšími soudy: Za dnů Noeho lidé jedli a pili, ženili 
se a vdávali, a potopa je všechny zničila. Za dnů Lota lidé jedli a pili, kupovali a 
prodávali, sadili a budovali (všimněme si, že není zmíněno manželství), ale byli 
zničeni ohněm a sírou z nebe. Ježíš nám říká, že při jeho příchodu to bude jako 
tenkrát (Lk 17,26-30). Příkladem z Janovy současnosti mohly být Pompeje v roce 79 
n.l. (Sweet).

Dále jsou uvedeny důvody tohoto soudu: 

i. tvými kouzly byly svedeny všechny národy   … srovnejte s Nahum 3,4.

ii. v něm byla nalezena krev proroků a svatých a všech zabitých na zemi   … 
srovnejte s prosbou duší pod oltářem (6,9) a vykonáním trestu v 19,2, kdy Pán 
Ježíš „potrestal krev svých otroků, která je na jejích rukou“ (také viz Jer 
51,49). Jan zde uvádí i proroky, tj. patrně naráží na umučení starosmluvních 
svatých, podobně jako jsou mučeni i novosmluvní svatí.

Ninive bylo vyhlášené svým proléváním krve, kouzelnictvím a čarodějnictvím (Nahum 
3,4: „Pro mnohá smilstva prostitutky, velmi půvabné kouzelnice, která podmaňovala 
národy svými smilstvy a čeledě svými kouzly“). Verš 24 je svou myšlenkou podobný 
verši Jer 51,49 („Také Babylon musí padnout za pobité Izraele, jako kvůli Babylonu 
padli pobití celé země“). Ninive i Jeruzalém (Mt 23,37) jsou dvěma prototypy 
175NIV místo „unaví se“ překládá „a jeho lid padne“ (míněn lid toho města).
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Babylonu, který zde vykresluje Jan. V Babylonu byla nalezena krev proroků a 
svatých, v 17,6 vidíme smilnici, jak je zpita krví svatých a krví Ježíšových svědků, 
pronásleduje svaté a dostane spravedlivou odplatu. Není jenom pronásledovatelkou 
– je zodpovědná za krev všech zabitých na zemi. Jedná se tedy o mnohem více než 
odpadlou církev: smilnice představuje touhu po moci a bohatství, která způsobuje, že 
národy jdou do války. Smilnice vládne nad králi země, tj. ve své chamtivosti je 
zodpovědná za všechny války.

Babylon je zde v jasném kontrastu vůči novému Jeruzalému, tj. vůči církvi: obě 
města (= obě ženy) jsou představena jedním ze sedmi andělů, kteří drželi sedm 
misek, obě města jsou ozdobena zlatem a drahokamy. Smilnice pronásleduje církev 
(17,6; srovnejte se Sk 8,1; 13,50). Málo vykladačů rozumí pod Babylonem odpadlou 
církev, i když tato charakteristika se hodí spíše k popisu rané církve než římské 
církve o několik století později. Chilton spojuje zkázu Babylonu ve Zjevení 18 se 
zničením Jeruzaléma v roce 70 n.l., na podporu svého tvrzení uvádí analogii s 
Matoušem 23,30-39:

A říkáte: 'Kdybychom žili ve dnech svých otců, neměli bychom s nimi na 
prolévání krve proroků podíl.' Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové 
těch, kteří proroky zavraždili. I vy naplňte míru svých otců! Hadi, plemeno 
zmijí! Jak uniknete trestu Gehenny? Hle, proto já k vám posílám proroky a 
moudré muže i učitele Zákona; některé z nich zabijete a ukřižujete, některé z 
nich budete bičovat ve svých synagogách a pronásledovat od města k 
městu, aby na vás padla všechna spravedlivá krev vylévaná na zemi, od krve 
spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste 
zavraždili mezi svatyní a oltářem. Amen, pravím vám, to všechno přijde na 
toto pokolení. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, 
kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako 
slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům se 
vám zanechává pustý. Neboť pravím vám, od nynějška mne již neuvidíte, 
dokud neřeknete: 'Požehnaný, který přichází ve jménu Pána!'
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F.3. Radujte se a jásejte (19,1-10)

(Zj 19,1-10) Potom jsem uslyšel něco jako mocný hlas velikého zástupu v 
nebi, který říkal: „Haleluja! Záchrana, sláva i moc náleží našemu Bohu, 2 
protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou 
smilnici, která zničila zemi svým smilstvem, a potrestal krev svých otroků,  
která je na jejích rukou.“ 

3 A řekli podruhé: „Haleluja! Její dým vystupuje na věky věků.“ 

4 A těch čtyřiadvacet starších a ty čtyři živé bytosti padli na kolena a poklonili  
se Bohu sedícímu na trůnu se slovy: „Amen. Haleluja.“

5 A od trůnu vyšel hlas, který říkal: „Chvalte našeho Boha všichni jeho otroci a 
vy, kdo se ho bojíte, malí i velcí.“  

6 A uslyšel jsem jakoby hlas velikého zástupu a jakoby zvuk mnohých vod a 
jakoby zvuk silných hromů: „Haleluja, ujal se kralování Pán, náš Bůh, ten 
Všemohoucí. 7 Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla 
svatba Beránkova a jeho žena se připravila; 8 a bylo jí dáno, aby si oblékla 
zářivě čistý kment.“ Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. 

9 A řekl mi: „Napiš: Blahoslavení, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební  
hostině.“ Ještě mi řekl: „Toto jsou pravá Boží slova.“

10 Padl jsem mu k nohám, abych se mu poklonil. Ale on mi řekl: „Varuj se 
toho! Jsem spoluotrok tvůj a tvých bratrů, kteří mají Ježíšovo svědectví. Bohu 
se pokloň! Ježíšovo svědectví je Duch proroctví.“ 

F.3. a) Haleluja! (19,1-8)

Žena smilnice byla zničena a v kontrastu vůči nářku pozemšťanů se obyvatelé nebe 
radují. Jejich volání „Haleluja“ se ozývá čtyřikrát. V reakci na výzvu v 18,20 se svatí v 
nebi radují, protože

i. Bůh odsoudil tu velikou smilnici, která zničila zemi svým smilstvem, a potrestal 
krev svých otroků, která je na jejích rukou (verš 2).

ii. Ujal se vlády Pán, náš Bůh, ten všemohoucí (verš 6).
iii. Přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila (verš 7) – v kontrastu k 

zavržení smilnice je nyní představena nevěsta.

Ve verších 1 a 6 zaznívá hlas velikého zástupu – ve verši 6 se zřejmě jedná o 
Hospodinovy služebníky (svaté). Protože radost je reakcí na výzvu v 18,20, verš 1 se 
pravděpodobně též týká svatých, protože „Bůh nad ní vynesl soud za to, jak jednala 
s vámi“. Tato skupina z verš 1 se také podobá velikému zástupu z 7,9, kteří také 
připisují záchranu našemu Bohu (7,10 … srovnejte s 19,1). Zde v 19,1 kromě 
záchrany veliký zástup uznává Boha za slávu a moc, protože nyní Bůh svou slávu a 
moc projevil při soudu veliké smilnice. Krev jeho služebníků je nyní pomstěna a 
volání mučedníků v 6,10 bylo nyní vyslyšeno.
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19,1 Potom jsem uslyšel něco jako mocný hlas velikého zástupu v nebi, který říkal:  
„Haleluja! Záchrana, sláva i moc náleží našemu Bohu, – V kontrastu vůči nářku světa 
nad zkázou Babylonu nyní vidíme radost v nebi nad jeho zkázou. Tento proud chvály 
je reakcí na výzvu ke svatým, apoštolům a prorokům v nebi, aby se radovali, protože 
Bůh odsoudil to veliké město za to, jak s nimi jednalo (18,20). Po andělově popisu 
zkázy propuká chvála, která zní až do verše 7 a v níž se mnohohlasně ozývají 
všichni obyvatelé nebe. Viz také Jer 51,48, kde zní radost v nebi i na zemi nad 
zkázou skutečného města Babylon.

Mocný hlas velikého zástupu v nebi … pravděpodobně se jedná o svaté, zřejmě 
mučedníky (viz následující verš 2). Možná jsou to všichni svatí z verše 5, jejichž hlas 
zní ve verši 6. Veliký zástup, který nikdo nedokáže sečíst, se objevil v 7,9. 

Haleluja! Záchrana, … náleží našemu Bohu … záchrana je připisována také 
Beránkovi (7,10). Toto je jediné místo v Nové smlouvě, kde se vyskytuje slovo 
Haleluja = „chvalte Boha“ (společně s verši 3,4,6), často používaná výzva v Žalmech.

19,2 protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou smilnici,  
která zničila zemi svým smilstvem, a potrestal krev svých otroků, která je na jejích 
rukou.“ – Soud nad smilnicí je zcela na místě, protože ničila zemi a prolévala krev 
Hospodinových služebníků. Bůh vyslyšel volání mučedníků v 6,10, aby pomstil jejich 
krev (srovnejte s Dt 32,43; 2 Kr 9,7; Ž 79,10). Smilnice byla nalezena zpitá krví 
svatých (17,6). Také viz 18,24: „V něm (= v městě Babylon, jež žena smilnice 
zobrazuje) byla nalezena krev proroků a svatých a všech zabitích na zemi.“ Podobně 
i při třetí misce hněvu jsou Hospodinovy soudy pravé a spravedlivé (16,7), protože 
obyvatelé země „prolili krev svatých a proroků“ (16,6).

19,3 A řekli podruhé: „Haleluja! Její dým vystupuje na věky věků.“ – Její dým 
vystupuje na věky věků … smilnici čeká stejný osud jako ty, kdo se klanějí šelmě (Zj 
14,11), tj. osud Ďábla, šelmy a falešného proroka (Zj 20,10), nebo osud měst 
Sodoma, Gomora (Gn 19,28) a Edóm (Iz 34,10). To je v kontrastu s Hospodinovými 
služebníky, kteří budou kralovat na věky věků (22,5). Poznámka k Haleluja176 … viz 
předchozí verš.

19,4 A těch čtyřiadvacet starších a ty čtyři živé bytosti padli na kolena a poklonili se 
Bohu sedícímu na trůnu se slovy: „Amen. Haleluja.“ – Čtyřiadvacet starších jako 
zástupci církve volají „Amen“ = „tak buď, tak se staň“. V 7,11-12 starší a čtyři živé 
bytosti také padají na kolena a klanějí se. Toto je poslední místo, kde slyšíme o 
čtyřech živých bytostech a čtyřiadvaceti starších.

19,5 A od trůnu vyšel hlas, který říkal: „Chvalte našeho Boha všichni jeho otroci a vy,  
kdo se ho bojíte, malí i velcí.“ 6 A uslyšel jsem jakoby hlas velikého zástupu a jakoby 
zvuk mnohých vod a jakoby zvuk silných hromů: „Haleluja, ujal se kralování Pán, náš 
Bůh, ten Všemohoucí. – Nastává mocná chvála velikého zástupu, Boží lid nezpívá, 
ale volá mocným hlasem jako při vodopádu a hromobití, jak je jejich počet velký. V 
kapitole 4 jsme viděli, jak Bůh vládne nad vesmírem, ale svatým na zemi se zdá, že 
namísto Boha vládne politická moc – nyní ovšem Bůh demonstruje svou vládu slavně 
a mocně (viz verš 1) tím, že zničil velikou smilnici. Zničení šelmy, falešného proroka 
a draka nastává později. 
176Ross Taylor k verzi NIV: Všimněte si, že zvolali Haleluja. Verze ČSP: A řekli Haleluja.
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19,7 Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova 
a jeho žena se připravila; – Přišla svatba Beránkova … Svatba Beránkova je 
naznačena při poslední večeři (Mt 26,26-29): když jíme tento chléb a pijeme tento 
kalich, zvěstujeme Pánovu smrt, dokud on nepřijde; pak jej budeme nově pít v 
království jeho Otce (1.list Korintským 11,23-26). Svatba Beránkova je v kontrastu se 
zničením smilnice, kterážto je obrazem města Babylonu, v němž už nikdo 
nezaslechne hlas ženicha a nevěsty (18,23). 

Vzdávejme mu slávu … nový Jeruzalém sestupuje na zem z nebe – jedná se o 
Hospodinův nápad, Bůh přivedl tento plán záchrany k naplnění skrze Beránka a 
Ducha. 

Jeho žena se připravila … myšlenka ženicha a nevěsty je zmíněna v Iz 62,5. V MT 
9,15 Ježíš sám sebe nazývá ženichem, tento obraz je také použit v podobenství o 
deseti pannách v Mt 25,1; Jan Křtitel sám sebe označuje za ženichova přítele (Jan 
3,29). Nevěsta představuje Ježíšovy učedníky. Když Ježíš přijde znovu, bude to 
proto, aby s sebou vzal svou nevěstu, která s ním bude žít navždy (1.list 
Tesalonickým 4,16-17). Nevěsta = církev se připravila na svatbu Beránkovu (19,9). 
Tato nevěsta byla dříve stručně popsána ve 14,4-5 jako obraz bezúhonných paniců 
(viz také Ef 5,25-26), a podrobněji bude vykreslena ve Zj 21,2 a Zj 21,9 a 
následujících verších.

Hendriksen zmiňuje tehdejší manželské zvyklosti Hebrejů: „Nejprve došlo k 
zasnoubení, které bylo tehdy považováno za závažnější než současná praxe 
zásnub. Při tehdejším zasnoubení jeho aktéři vyslovili své manželské sliby za 
přítomnosti svědků a bylo vyprošeno Hospodinovo požehnání daného svazku. Od 
toho dne byli muž a žena legálně manželem a manželkou (2.list Korintským 11,2) a 
probíhalo období mezi zasnoubením a svatbou. Během tohoto období ženich zaplatil 
věno otci nevěsty, pokud k tomu nedošlo ještě dříve (Gn 34,12). Někdy toto věno 
bylo splaceno formou služby (Gn 29,20). Pak v závěru tohoto období nastal 
slavnostní průvod. Nevěsta se připravila a ozdobila. Ženich se k průvodu připojil ve 
svých nejlepších šatech, doprovázen svými přáteli, kteří zpívali a nesli pochodně až k 
domu snoubenky. Ženich přijal nevěstu a vedl si ji společně s průvodem ke svému 
domu či domu svých rodičů (Mt 9,15; srovnejte také s Mt 25,1 a následujícími verši). 
Když musel ženich přijít zdaleka, slavnost byla občas zorganizována v domě 
nevěsty. Závěrem proběhla svatební slavnost, která zahrnovala manželskou večeři. 
Celé oslavy trvaly sedm i více dnů.“

A co platí pro nevěstu Beránkovu, jeho církev? Je zasnoubena Kristu, který za ni 
zaplatil věno svou vlastní krví. Období vzájemného oddělení snoubenců je obrazem 
právě probíhajícího období, ve kterém se nevěsta připravuje. Na konci tohoto období 
přijde Ženich v doprovodu svých andělů, vezme nevěstu k sobě a začne svatební 
slavnost. Nebude trvat jen několik týdnů, ale celou věčnost. V Kristu byla nevěsta 
vyvolená už před věky. Za doby Staré smlouvy byla tato svatba ohlášena. Když na 
sebe Ježíš Kristus vzal lidské tělo z masa a krve, došlo k zásnubám. Na vrchu 
Golgota bylo zaplaceno věno, a po jisté době se Ženich vrátí a začne svatební 
hostina Beránkova (zkráceno podle Hendriksena). I nyní Ježíš připravuje místo pro 
svou nevěstu, pro kterou se vrátí, aby s ním byla nastálo (Jan 14,2-3; 1.list 
Tesalonickým 4,17). 
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19,8 a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment.“ Tím kmentem jsou spravedlivé 
činy svatých. – A bylo jí dáno … nejedná se o její vlastní spravedlnost, ale o 
spravedlnost, která přichází od Pána. Anglická verze KJV je nejblíže tomuto 
významu svým obratem „výnos spravedlnosti“, spíše než „spravedlivé činy“ z Izajáše 
62,10. Darované spravedlnosti také odpovídají další zmínky v knize Zjevení: 3,4 
(církev v Sardách neposkvrnila svá roucha); 3,18 (Laodicea: radím ti, abys ode mne 
koupil bílé šaty, aby ses oblékl); 6,11 (ti, kdo přišli z velikého soužení, dostali bílá 
roucha); 7,9 (veliký zástup byl oblečen v bílá roucha); 7,14 (svá roucha vyprali a 
vybílili v krvi Beránkově).

F.3. b) Blahoslavení, kdo jsou pozváni (19,9-10)

19,9 A řekl mi: „Napiš: Blahoslavení, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební  
hostině.“ Ještě mi řekl: „Toto jsou pravá Boží slova.“ – Jan je vyzván, aby psal, tj. 
blahoslavenství, které následuje, je důležité; jedná se o jedno ze sedmi 
blahoslavenství (to první viz 1,3; to druhé viz 14,13, atd. seznam všech sedmi 
blahoslavenství viz poznámky k verši 14,13) v knize Zjevení. Bůh vydal výnos, že 
jeho Syn bude mít svatbu, na kterou bude pozváno mnoho hostů (Mt 22,9-10; Lk 
14,23). Těmi pozvanými je nyní církev („účinně povolaní“ - Hendriksen). Obraz 
svatební hostiny se nachází ve dvou Ježíšových podobenstvích – o králi, který 
pořádal svatební hostinu pro svého syna, a o deseti družičkách (Mt 22,2; 25,10; Lk 
14,16). Církev jako nevěsta Kristova je zobrazena v 19,7. Ježíš se zmiňuje o pití 
ovoce z vinné révy, až je bude pít nově se svými učedníky v království svého Otce 
(Mt 26,29; Mk 14,25; Lk 22,18; viz také Iz 25,6-9; Lk 13,29). Jedná se o úvod k 
následujícímu oddílu – svatební hostině Beránkově. Blaženost svatební hostiny 
Beránkovi stojí v prudkém kontrastu vůči veliké Boží hostině ve verši 17.

19,10 Padl jsem mu k nohám, abych se mu poklonil. Ale on mi řekl: „Varuj se toho!  
Jsem spoluotrok tvůj a tvých bratrů, kteří mají Ježíšovo svědectví. Bohu se pokloň!  
Ježíšovo svědectví je Duch proroctví.“ – Padl jsem mu k nohám, abych se mu 
poklonil … Jan padá, aby se poklonil andělovi, poté, co ten v předchozím verši řekl 
„toto jsou pravá Boží slova“, a poté, co viděl veliký zástup svatých, kteří se přidávají k 
nebeskému zástupu, aby provolávali slávu Bohu. V Nové smlouvě existují místa, ve 
kterých se lidé klanějí andělům, ale Koloským 2,18 nesouhlasí s uctíváním andělů.

Bohu se pokloň! … Jan je vyzván, aby uctíval Boha, protože anděl je jen jeden z 
Božích služebníků. Jan se nachází uprostřed vidění nového Jeruzaléma a řeky 
života. Chce se klanět andělovi, protože a) jeho vidění je velkolepé; b) jeho vidění je 
pravé. Pokud by jeho vidění bylo jen velkolepé, nesnažil by se klanět andělovi, ale je 
to pravdivost těchto vidění, která Jana přemohla. Tento oddíl zdůrazňuje, že jen 
Bohu patří chvála – Janovo poselství spočívá v tom, že pokud nemají být uctíváni 
andělé, tak ani člověk, což je jedním z velkých hříchů římských vládců, před nímž 
Jan varuje. Chilton si všímá, že se zde nachází ještě další věc, a totiž andělé i lidé 
jsou si v jistém smyslu rovni, a tak se Jan nemá ponižovat tím, že by se klaněl 
někomu, kdo je mu roven.

Jsem spoluotrok tvůj a tvých bratrů, kteří mají Ježíšovo svědectví … jedná se o 
svědectví, které Ježíš vydal svým životem, učením, smrtí a vzkříšením. Svědectví 
Ježíšovo už bylo v knize Zjevení třikrát zmíněno (1,1-2 … kniha Zjevení vyšla od 
Boha a dosvědčena Kristem, protože to je Zjevení (odhalení) Ježíše Krista, které mu 
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dal Bůh. … Mounce; 1,9 … Jan byl na ostrově Patmos pro slovo Boží a svědectví 
Ježíšovo; 12,17 … drak odešel, aby rozpoutal válku proti ženě a jejímu potomstvu – 
těm, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví). V posledních dvou 
z těchto tří veršů, a také zde v 19,10 se Ježíšovo svědectví vztahuje na jeho 
svědectví o sobě samém spíše než na naše svědectví o něm. Jeho svědectví je 
shrnuto v 1. listu Timoteovi 2,5-6: „Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi 
Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, 
jako svědectví ve svůj čas“.

Ježíšovo svědectví je Duch proroctví … Hughes si všímá, že spojka „neboť“177 

spojuje tuto větu s předchozí větou. Proroctví zde znamená vyhlášení zprávy 
svěřené Bohem jeho služebníku, tj. je projevem služebníka, jak anděl právě řekl. 
Služebník má nést svědectví Ježíši, nikoli sám sobě, a tak klanět se andělovi je 
naprosto v rozporu se službou proroctví. Služba starosmluvních proroků také vydává 
svědectví o Ježíši, jak to sdělil svým učedníkům na cestě do Emauz (Lk 24,25-27, viz 
též Jan 5,39. V 5,11 andělé uctívají Beránka a Jack Deere k tomu říká: 'Proroctví má 
vydat svědectví o velikosti Ježíše, nikoli o velikosti prorocké služby. Ti největší 
proroci chtějí, aby lidé viděli Ježíšovu slávu. Jen málo se starají o to, jak druzí vidí je 
samotné. Jan Křtitel byl jedním z největších proroků, protože řekl (a myslel vážně): 
„On musí růst, já však se menšit“ (Jan 3,30). Lidem s postojem podobným Janu 
Křtiteli lze svěřit velká zjevení.'

177Doslova: Neboť Ježíšovo svědectví je Duch proroctví.
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Scéna G: Beránkovo vítězství (19,11 - - 20,15)

G.1. Jezdec na bílém koni (19,11-18)
G.2. Zničení šelmy a falešného proroka (19,19-21)
G.3. Satan je svázán na tisíc let (20,1-10) … premileniální a amileniální výklad
G.4. Veliký bílý trůn – soud nad mrtvými (20,11-15)

18. Scéna G: Beránkovo vítězství (19,11 - - 20,15)

G.1. Jezdec na bílém koni (19,11-18)

(Zj 19,11-18) A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, kdo na něm 
seděl, se jmenoval Věrný a Pravý; spravedlivě soudí a bojuje. 12 Jeho oči byly 
jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů; má napsané jméno, které 
nezná nikdo než on sám. 13 Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho 
jméno je Slovo Boží. 14 A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých 
koních, oblečená do bělostného čistého kmentu.

 
15 Z jeho úst vychází veliký 

ostrý meč, aby jím bil národy; bude je pást železnou berlou. On bude šlapat lis  
vína planoucího hněvu Všemohoucího Boha. 16 Na plášti a na svém boku má 
napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.

17 A uviděl jsem jednoho anděla, jak stojí ve slunci. Mocným hlasem zvolal na 
všechny ptáky, letící prostředkem nebe: „Pojďte, shromážděte se k veliké Boží  
hostině,

 
18 abyste jedli těla králů a těla vojevůdců a těla silných, těla koní i  

těch, kdo na nich sedí, těla všech, svobodných i otroků, malých i velikých.“

Ve 4,1 Jan viděl otevřené dveře v nebi a byl pozván, aby vystoupil do nebe; v 11,19 
byla otevřena Boží svatyně v nebi; v 15,5 byl otevřen stánek svědectví a vyšlo sedm 
andělů se sedmi miskami hněvu; nyní v 19,11 se otvírá celé nebe a vidíme Ježíše, 
který přichází na zem v hněvu. Vidíme zde odkrytý druhý příchod Ježíše Krista a jeho 
armády svatých – příchod s hněvem namířeným proti světu. Kristus je zde odhalen 
jako Pán pánů a Král králů. Svět vedený Antikristem (šelmou), falešným prorokem a 
králi země bojuje se svými armádami proti Kristu a jeho armádě, ale Kristus je zabíjí 
slovem svých úst. Šelma a falešný prorok jsou vhozeni do ohnivého jezera. Pak je 
Satan svázán na tisíc let a nastává tisíciletá vláda Krista. Ke konci tohoto tisíce let je 
Satan ještě jednou propuštěn a nastává poslední bitva, ve které je poražen Satan a 
vhozen do ohnivého jezera. Následuje vzkříšení všech lidí a den soudu: všichni ti, 
jejichž jména nejsou zapsána v knize života, jsou vhozeni do ohnivého jezera. 
Osborne si všímá, že tento jezdec má tři jména: „Věrný a Pravý“, jméno, které zná 
jen on sám, a „Slovo Boží“. Na plášti a na boku má též napsáno „Král králů a Pán 
pánů“.

19,11a A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, kdo na něm seděl, se 
jmenoval Věrný a Pravý; – A uviděl jsem otevřené nebe … zde začíná další oddíl (viz 
Ezech 1,1; Zj 4,1). Při druhém příchodu Ježíše Krista na zem se nakrátko spojí země 
i nebe, když se Kristus ukáže nevěřícímu lidstvu ve své velké slávě a důstojnosti 
(xxxx). V 4,1 viděl Jan otevřené dveře do nebe, kterými vešel, ale nyní je otevřené 
celé nebe, aby všichni viděli Krista. 
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A hle, bílý kůň, a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý … Jezdcem je 
jasně Ježíš Kristus, protože je zřetelně představen ve verši 13 (jeho jméno je Slovo 
Boží) a 16 (na plášti a na boku má napsáno Král králů a Pán pánů). „Věrný a Pravý“ 
je také označením Krista, protože on sám se představil v listu do Laodiceje jako 
věrný a pravý svědek (3,14). Toto označení jej odlišuje od těch, kdo svádějí lidstvo 
(verš 20), tj. od šelmy a falešného proroka. On je ten178 jediný věrný svědek (1,5), 
který zde obhajuje své následovníky, když ničí své nepřátele, a tím i nepřátele církve. 
Tato událost se běžně označuje jako druhý příchod Ježíše Krista (pro jiný výklad viz 
Sweet a Hailey).

19,11b spravedlivě soudí a bojuje. – Bůh je spravedlivý ve všem, co dělá: Iz 11,4 
(„ale bude spravedlivě soudit chudé a podle práva rozhodovat pro pokorné v zemi; 
bude bít zemi holí svých rtů a duchem svých rtů usmrtí ničemu“); Ž 96,12-13 („tehdy 
bude jásat všechno lesní stromoví před Hospodinem, neboť přichází – přichází, aby 
na zemi konal soud; spravedlivě bude soudit celý svět, národy ve své pravdě“). Popis 
Ježíše Krista v 1,14 jej vykresluje s bílými vlasy, jež jsou symbolem moudrosti. V 
16,7 se od oltáře ozývá reakce „pravé a spravedlivé jsou tvé soudy“ (také 15,3; 19,2). 
Téma Hospodina jako soudce lze v knize Zjevení často slyšet (Osborne). Jezdec na 
bílém koni nyní povede boj proti šelmě a králům země a jejich armádě (19,19), 
podobně jako drak vede válku proti svatým (12,17) a šelma bojuje proti svatým 
(13,7). Nyní u jezdce na bílém koni jde o spravedlivou válku, jak ji Osborne nazývá 
lex talionis (zákon odplaty, tj. oko za oko, Ex 21,23).

19,12 Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů; má napsané 
jméno, které nezná nikdo než on sám. – Jeho oči byly jako plamen ohně … popis je v 
souladu se Zj 1,14, srovnejte též 2. list Tesalonickým 1,7. Ježíš svýma očima vidí 
špatnost zlovolníků, kterou nenávidí.

A na hlavě měl mnoho diadémů … Ježíš nese řadu korun (řecky: diadéma), což 
ukazuje na jeho královskou moc – je to Král králů (verš 16). Drak měl na sobě sedm 
královských korun (12,3) a šelma deset; obě tyto síly se chystá Ježíš porazit (19,20; 
20,10). Má na sobě napsané jméno, které nezná nikdo než on sám, neboť 'jenom 
Boží Syn je schopný porozumět tajemství své vlastní bytosti' (citováno Wilsonem). 
Na Kristu je více, než jsme my schopni rozumět – jen on plně rozumí (xxxx).

19,13 Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je Slovo Boží. – Je oblečen 
do pláště zbroceného krví, protože přichází v hněvu namířeném proti národům světa 
(Iz 13,9; 63,1-6). Šlapal lis vína planoucího hněvu Boha (viz verš 15; Iz 63,1; Zj 
14,19). Srovnejte s Jákobovým požehnáním pro kmen Juda: „ve víně pere svůj oděv, 
v krvi hroznů své roucho“ (Gn 49,11). Jeho jméno je Slovo Boží … Logos, což je 
Ježíš (v Janově evangeliu 1,1 je Ježíš nazván Logos) – srovnejte s ostrým mečem, 
který vychází z jeho úst ve verších 15 a 21 … Ježíš Kristus je Hospodinovým 
posledním a konečným slovem světu.

19,14 A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých koních, oblečená do 
bělostného čistého kmentu. – Vojska, která jsou v nebi … to se vztahuje na svaté – 
paralelní oddíl 17,14 je označuje za „povolané, vyvolené a věrné“. Viz Hospodinovo 
vojsko v Joeli 2,11 („mocný je ten, kdo činí jeho slovo“). Oblečená do bělostného 
čistého kmentu … (srovnejte s 3,5; 6,11; 17,14; a obzvlášť 19,8); řeč je o nevěstě 
178Slovo „jediný“ v původním textu není, ovšem je tam určitý člen, který překlad do češtiny musí vyjádřit 
přidáním nového slova, aby byl text komentáře srozumitelný pro českého čtenáře.
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Beránkově, nikoli o andělech, ti byli oděni zářivým rouchem (15,6). O andělech není 
zmíněno, že by byli oblečeni do bílých šatů (i když totéž řecké slovo lampros, ovšem 
ve významu „zářivý, je užito o oděvu andělů v 15,6 a oděvu svatých v 19,8, obecně 
je v knize Zjevení užita bílá barva pro svaté“). Jela za ním na bílých koních … 144 
tisíc ve 14,4 také následuje Beránka, kamkoli on jde, tj. svatí = následovníci Ježíše, v 
kontrastu vůči těm, kdo ve 13,3 následují šelmu. Všimněme si, že celá armáda jede 
na bílých koních, stejně jako jejich vůdce. Jsou zde zmíněna vojska v nebi, protože 
ta, tj. církev, mají účast na Ježíšově vítězství. Objeví se také v 19,19, kde se šelma, 
králové země a jejich armáda dají dohromady, aby vedli válku proti jezdci na bílém 
koni a jeho armádě.

19,15a Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jím bil národy; – Veliký ostrý meč … 
(rhómfaia) slovo Boží (He 4,12); Ježíš Kristus sám má jméno Slovo Boží ve Zj 19,13 
– je to jeho slovo, které odsoudí lidi v poslední den (Jan 12,48). Aby jím bil národy … 
Izajáš 11,4 říká: „duchem svých rtů usmrtí ničemu“ (srovnejte také s Oz 6,5; Iz 60,12 
a výsledek toho, jak Ježíš použije meč ve verši 21: „ostatní byli zabiti velikým mečem 
(rhómfaia), který vyšel z úst toho, jenž seděl na koni“). Podobně svrhne Ježíš Kristus 
Antikrista dechem svých úst (2 Tes 2,8). Ve Zj 1,16 vychází z jeho úst ostrý 
dvousečný meč. Ve Zj 2,16 bude Ježíš bojovat proti těm v Pergamu, kteří zastávají 
učení Balaámovo a Nikolaitů, mečem (rhómfaia) svých úst. Neměli bychom být 
překvapeni, že Ježíš Kristus používá Boží slovo, aby bojoval proti svým nepřátelům, 
protože vesmír byl vytvořen na Hospodinův příkaz (He 11,3).

19,15b bude je pást železnou berlou. – Toto je další odkaz na mesiášský žalm 2 (Ž 
2,9: „roztlučeš je železnou holí a jako hliněnou nádobu je roztříštíš“). Může se jednat 
o tisícileté vládě Krista a jeho svatých, kteří budou vládnout společně s ním odměnou 
za to, že vítězí (2,26 … dopis sboru křesťanů v Thyatirech). Naproti tomu Mounce má 
za to, že vládnout železnou berlou znamená spíše ničit než vládnout pevnou rukou – 
a to dává smysl ve světle mnoha biblických zmínek o dnu Hospodinova hněvu, jenž 
znamená zkázu (především viz Iz 11,4; Žalm 2,9b; také srovnejte s Iz 13,9; Sof 
1,15-18; 3,8). Ve světle „aby jim bil národy“ z 15a a pobíjení ve 21 se zdá zkáza jako 
správný výklad.

19,15c On bude šlapat lis vína planoucího hněvu Všemohoucího Boha. – Zde jsou 
Ježíš i Bůh Otec spojeni hněvem jako při šesté pečeti, mluví se o dnu jejich hněvu 
(5,17). Lis vína je běžný obraz Božího hněvu (Iz 63,1-6; Joel 3,13) – lis rozmačkává 
tak dlouho, až nezbývá žádná krev a kolem vzniká velké jezero krve (viz také 14,19). 
Ve verši 13 je plášť Ježíše Krista zbrocený krví.

19,16 Na plášti a na svém boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů. – Král 
králů a Pán pánů … jméno Ježíše Krista, jezdce na koni, stojí v kontrastu vůči jménu 
smilnice (17,5: Babylon, ten veliký, matka smilnic a ohavností země). Srovnejte s 
tímtéž popisem Beránka v 17,14 a s mesiášským Žalmem 2,6: „já jsem ustanovil 
svého krále na Sijónu, své svaté hoře.“ Králové světa se srocují proti Hospodinu a 
jeho pomazanému (Ž 2,2), ale on je přemůže, protože je Král králů. V bitvě proti 
deseti králům a šelmě v 17,14 je Ježíš Kristus popsán tímtéž jménem Král králů a 
Pán pánů – a má s sebou také své povolané, vyvolené a věrné následovníky. V 1,5 
je Ježíš Kristus nazýván jako „vládce králů země“, a v právě probíraném oddílu to 
prokazuje svým konečným vítězstvím při svém druhém příchodu. V 1.listu Timoteovi 
6,15 je toto jméno užito o Bohu Otci: „blahoslavený a jediný Panovník, Král 
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kralujících a Pán panujících“. Na plášti a na svém boku … jeho jméno nese na svých 
šatech, aby bylo viditelné všem.

19,17-18 A uviděl jsem jednoho anděla, jak stojí ve slunci. Mocným hlasem zvolal na 
všechny ptáky, letící prostředkem nebe: „Pojďte, shromážděte se k veliké Boží  
hostině,

 
18 abyste jedli těla králů a těla vojevůdců a těla silných, těla koní i těch, kdo 

na nich sedí, těla všech, svobodných i otroků, malých i velikých.“ – Mocným hlasem 
zvolal na všechny ptáky … ptáci jsou pozváni k hostině a ve verši 21 čteme: „A 
všichni ptáci se nasytili jejich těly“. To je obraz vzatý z Ezechielova proroctví o 
Gogovi (Ezech 39,4.17). Srovnejte také s bojem Davida proti Goliášovi (1 Sam 
17,46: „Dnes vydám mrtvoly pelištejského vojska nebeskému ptactvu a zemské 
zvěři; a tak celý svět pozná, že s Izraelem je Bůh“) a s popisem soudu nad faraonem 
(Ezech 32,3-10).

Letící prostředkem nebe … viz 8,13; 14,6.

Pojďte, shromážděte se k veliké Boží hostině … toto pozvání stojí v kontrastu vůči 
svatební hostině Beránkově v 19,9. Osborne používá formulaci: Svatí se zúčastní 
velké hostiny, hříšníci budou hostinou. Další kontrast vidíme mezi králi země, kteří se 
srocují (19,19), a s ptáky, kteří se shromažďují, aby se nasytili těly těchto králů 
(19,17-18).

Abyste jedli těla králů a těla vojevůdců a těla silných, těla koní i těch, kdo na nich 
sedí, těla všech, svobodných i otroků, malých i velikých … je zde důraz na všechny 
kategorie lidí, od králů po otroky, malé i veliké (viz také 6,15 … podobný popis lidí 
všech stavů, kteří se ukrývají před hněvem Beránka při šesté pečeti). Tatáž bitva je 
popisována v 17,14, kde šelma a deset králů vedou válku proti Beránkovi (má tentýž 
titul Král králů a Pán pánů), a v 20,8, kde Satan a pozemské národy (Góg i Magóg) 
obkličují tábor Božího lidu.

Chilton zdůrazňuje, že být snězen ptáky je základním prvkem prokletí popsaného ve 
smlouvě Hospodina s Izraelem v Dt 28,26.49 (Dt 28,26: „Tvoje mrtvola se stane 
potravou všeho nebeského ptactva a zemské zvěře a nebude, kdo by je vyplašil“). 
Jeremjáš prorokoval proti těm z Božího lidu, kdo neposlouchají Boha (viz Jer 7,24) a 
v Jer 7,33 říká: „Mrtvoly tohoto lidu se stanou potravou nebeského ptactva a zemské 
zvěře a nebude, kdo by je zaplašil“. Barvitý obraz Jeremjáše 7,34 („Způsobím, že z 
judských měst a z ulic Jeruzaléma zmizí hlas jásotu i hlas radosti, hlas ženicha i hlas 
nevěsty, protože se země stane troskami“) by nám měl připomenout zkázu smilnice 
ve Zj 18,23. Pobíjení v Jer 7,21 až 8,17 je klíčové: Masakr je následkem hříchu. Ptáci 
jsou průvodním znamením zabíjení ve vojenské bitvě (viz Jer 34,20-22). Ovšem na 
rozdíl od toho, že Jeremjáš mluví o starosmluvním Božím lidu, mám za to, že kniha 
Zjevení zde mluví o nespasených lidech.
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G.2. Zničení šelmy a falešného proroka (19,19-21)

(Zj 19,19-21) A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná,  
aby rozpoutali válku proti tomu, jenž seděl na koni, a proti jeho vojsku. 20 Ale 
šelma byla zajata a s ní falešný prorok, který před ní činil znamení, jimiž svedl  
ty, kdo přijali cejch šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu; ti dva byli za živa  
uvrženi do ohnivého jezera, hořícího sírou. 21 Ostatní byli zabiti velikým 
mečem, který vyšel z úst toho, jenž seděl na koni. A všichni ptáci se nasytili  
jejich těly.

19,19 A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby rozpoutali  
válku proti tomu, jenž seděl na koni, a proti jeho vojsku. – Zde vidíme střed dvou 
armád, pozemské a nebeské. Jedná se o poslední útok na Boží lid (viz Ezech 38 a 
39, zejména Ezech 38,15-16). Ježíš Kristus je vládcem králů země (1,5), což se 
naplní ve verši 21. Toto je bitva u Harmagedonu zmiňovaná v 16,14-16 při šesté 
misce hněvu, která se zřejmě odehraje při druhém příchodu Ježíše Krista. Šelma a 
králové země jsou zmiňovaní v 17,12: těchto deset králů královskou moc ještě 
nepřijalo, ale pravomoc jako králové mají přijmout na jednu hodinu spolu se šelmou. 
Vojskem jezdce na koni jsou svatí, nikoli andělé (viz verš 14: „vojska oblečená do 
bělostného čistého kmentu“ znamenají svaté). Srovnejte tuto scénu také s oddíly 
12,17 (drak rozpoutal válku proti svatým) a 13,7 (šelma vede válku proti svatým a 
přemáhá je).

19,20a Ale šelma byla zajata a s ní falešný prorok, který před ní činil znamení, jimiž 
svedl ty, kdo přijali cejch šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu; – Není zde zmíněn 
boj, pouze to, že šelma a falešný prorok byli zajati. Falešný prorok se objevuje už 
šesté misky hněvu (16,13), kde je ztotožněn s šelmou ze země ze 13,11, která nutí 
zemi a její obyvatele uctívat první šelmu (antikrista). Falešný prorok působí tak, že 
oklamává svět zázračnými znameními (13,14). Tato zázračná znamení jsou 
démonské povahy (16,14). Osborne si všímá, že tento výčet hříchů obou šelem 
poskytuje zákonný základ pro jejich soud v následující větě (19,20b). Znamení a 
zázraky nepřicházejí vždy od Boha, musíme si toho být vědomi a rozeznat falešné 
proroky (Mt 24,24). Vidíme též, že šelma i falešný prorok jsou zajati společně, 
protože ve Zj 13 jednali společně – šelma ze země podporovala šelmu z moře 
(Milligan).

19,20b ti dva byli za živa uvrženi do ohnivého jezera, hořícího sírou. – Šelma z moře 
konečně dospěla ke svému zániku (17,8.11). Jedná se o konec antikrista a falešného 
proroka, Satan k nim bude připojen později (20,10), stejně jako ti, kdo mají cejch 
šelmy a klanějí se jí (14,9; 20,15). Nyní jsou zničeni nepřátelé Boha číslo dva, po 
Babylonu jako nepříteli číslo jedna, jenž byl také zničen ohněm (viz 17,16 a 
následující verše), dříve než Kristus předá království svému Otci (1.list Korintským 
15,23-26). Budou mučeni dnem i nocí na věky věků (20,10) ve věčném ohni 
připraveném Ďáblu a jeho andělům (Mt 25,41; viz také Iz 30,33).

19,21a Ostatní byli zabiti velikým mečem, který vyšel z úst toho, jenž seděl na koni. – 
Tito ostatní stojí v kontrastu k ostatním z potomstva ženy oděné sluncem ve 12,17 
(ostatní z potomstva = církev). Nyní „ostatní“ označuje krále, vojevůdce a nespasený 
svět (z verše 18), kteří se přidali k šelmě a falešnému prorokovi, aby bojovali proti 
Kristu a jeho následovníkům. Meč představuje Boží slovo (viz verše 13 a 15), jež 
vyhlašuje soud (Jan 12,48). Jeho slovo je zničilo (2 Tes 2,8; Iz 11,4). O tom se také 
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mluví v 17,12-14, kdy deset králů a šelma vedou válku proti Beránkovi, ale ten je 
přemůže.

19,21b A všichni ptáci se nasytili jejich těly. – Hostina, na kterou byli pozváni všichni 
ptáci letící prostředkem nebe v 17,18, je nyní uskutečněna. Jedná se o obraz 
konečného soudu vzatý z Ezech 39,17-20; 32,4. To je konečné zneuctění lidí – 
nejsou pohřbeni, nýbrž ptáci se sytí jejich těly, podobně jako psi se sytili tělem 
Jezábel a nezbylo z ní nic, co by bylo možné pohřbít (2 Kr 9.33-37). Je zde kontrast 
vůči dvěma svědkům, kterým též bylo odepřeno pohřbení (Zj 11,8). Soud nad těly 
těchto mrtvých není popsán hned, ale až ve 20,15. Srovnejte tento konec králů země 
a jejich armád s koncem smilnice, jejímž tělem se nasytili v 17,16 šelma a deset 
pozemských králů.
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G.3. Satan je svázán na tisíc let (20,1-10)

(Zj 20,1-10) 1 Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, který měl klíč od 
bezedné propasti a ve své ruce veliký řetěz. 2 Zmocnil se draka, toho 
dávného hada, jenž jest Ďábel a Satan, na tisíc let jej spoutal 3 a uvrhl do 
bezedné propasti. A zamkl a zapečetil ji nad ním, aby již nesváděl národy,  
dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas rozvázán.

4 A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud; uviděl  
jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, i  
ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani  
na ruku. I ožili a kralovali s Kristem tisíc let. 5 Ostatní mrtví neožili, dokud se 
těch tisíc let nedovršilo. To je první vzkříšení. 6 Blahoslavený a svatý, kdo má 
podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá pravomoc, nýbrž budou 
kněžími Božími a Kristovými a budou s ním kralovat tisíc let.

7 Až se těch tisíc let dovrší, bude Satan propuštěn ze svého vězení 8 a vyjde, 
aby svedl národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech země, Góga i Magóga, a 
shromáždil je k boji; a bude jich jako písku v moři.

 
9 Vystoupili na šíři země a 

obklíčili ležení svatých a milované město. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil  
je. 10 A Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je šelma 
a falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

Tento oddíl se naneštěstí stal jedním z nejvíce diskutovaných oddílů v celé Bibli. 
Jedná se o jediné místo v knize Zjevení, kde se vyskytuje výraz „tisíc let“. Slovo 
„milénium“ (tisíciletí) pochází ze dvou latinských slov: mille = tisíc, annum = rok. 
Učení o miléniu se někdy říká chiliasmus, z řeckého chilios = tisíc. Existují zhruba tři 
interpretace: 

a) Premilenialismus: Kristův návrat v moci a slávě zbaví Satana veškeré moci, 
vzkřísí zesnulé křesťany a ustanoví na zemi království. Po tisíci letech se 
Satan znovu vynoří ze svého vězení, ještě jednou se pokusí zničit svaté, selže 
a sám bude zničen. Potom nastane vzkříšení ostatních mrtvých lidí, soud 
velkého bílého trůnu, konečná zkáza zlovolníků, a bude utvořeno nové nebe a 
nová země. Příchod Antikrista, velké soužení a vytržení církve se obvykle v 
této linii výkladu zasazuje před Kristův vítězný návrat, tj. před (pre-) miléniem, 
a odtud i název premilenialismus179. Tato verze výkladu se někdy nazývá 
chiliasmus, z řeckého chilios = tisíc.

b) Amilenialismus: Nenastane doslovná tisíciletá vláda, číslovka tisíc je 
symbolická a označuje celé období mezi pozemským životem Ježíše Krista a 
jeho druhým příchodem. Ovšem biblické milénium existuje (Cox) – je jím 
míněna vláda svatých, kteří jsou při svém znovuzrození víry vzkříšeni 
společně s Kristem (Ef 2,6; Kol 2,12; 3,1); kralují tedy s Kristem za svého 
života (Římanům 5,17). Druhá verze výkladu prvního vzkříšení je okamžik 
fyzické smrti, kdy duše věřícího opouští jeho tělo (Hendriksen, Lenski).

179Premilenialismus = příchod Antikrista a velké soužení před tisíciletou vládou Krista.
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c) Postmilenialismus: K návratu Krista dochází po (= post) miléniu. miléniem je 
míněno vítězství evangelia v současné době, někdy i po dobu doslovných tisíc 
let. Postmilenialismus je tedy určitým rozšířením amilenialismu.

Pawson nabízí vyváženou diskusi těchto pohledů, která končí přijetím 
premileniálního pohledu. Cox, Hendriksen, Lenski, Hughes popisují amileniální 
výklad. Chilton je hlavním zastáncem postmileniálního pohledu. Berkhof též stojí za 
přečtení. Osobně preferuji amileniální pohled.

Konkrétní výkladové problémy a alternativy:

i. Ve Zj 20,1-10 jsou jediné zmínky o tisíci letech. Hodně dalších časových 
ukazatelů v knize Zjevení je vytvořeno podle určitého vzorce, např. 42 měsíců, 
atd. Období tisíce let (10 krát 10 krát 10) lze vyložit jako „pevný časový úsek“, 
další možný výklad je „dlouhý časový úsek“. Jiné biblické oddíly, které mluví o 
tisíci let: Ž 90,4; Kaz 6,6; 2 Pt 3,8.

ii. Oddíl 20,1-10 mluví o svázání Satana po dobu tisíc let, aby nemohl klamat 
národy. Všude jinde Satan v knize Zjevení je vykreslen jako ten, kdo oklamává 
národy (12,9; 16,13-14; viz také 2 Kor 11,3), a také v dnešní době Satan jasně 
svádí národy, protože všude kolem nás se vyskytují falešní proroci a falešní 
Kristové. Falešný prorok v knize Zjevení je jasně vyslancem Satana, který 
oklamává obyvatele země. Satanovy svody, o kterých se mluví ve Zj 20, se 
odehrávají bez falešného proroka, který už byl uvržen do jezera síry a ohně 
(verš 10).

iii. Pokud na zemi dojde k tisícileté vládě Krista (země v daném oddílu ovšem 
není zmíněna) společně se svatými, Zj 20,1-10 je jediným místem v Bibli, 
které o tom mluví. Není moudré budovat svou teologii na nejasném oddílu 
knihy Zjevení, aniž bychom našli podporu v dalších jasných biblických 
oddílech. Další srozumitelné biblické pasáže musí osvětlit ty méně 
srozumitelné, nikoli naopak. Nová smlouva nijak nepodporuje myšlenku 
tisícileté vlády Krista mimo Zjevení 20. Hlavní podpora přichází ze Staré 
smlouvy, ale tu bychom měli vykládat se zřetelem k Nové smlouvě.

iv. Existují dobrá vodítka pro to, že vláda, o které se zde mluví, se odehrává v 
nebi: v nebi se nacházejí duše (Zj 6), trůny (Zj 4) a vládne tam Kristus (Zj 5). 
Ve Zj 20,4 jsou zmíněny jen duše, nejedná se o fyzickou vládu na zemi. Svatí 
získají svá těla při druhém vzkříšení.

v.  Mluví se zde o dvojím vzkříšení. Při prvním vzkříšení vládnou svatí s Kristem 
po tisíc let. Druhé vzkříšení je všeobecné vzkříšení všech ostatních zesnulých 
na konci tisícileté vlády Krista. V Bibli obvykle čteme pouze o jediném 
vzkříšení (viz Dan 12,1-4.13; Mt 22,31; Lk 14,14; 20,35-36; Jan 5,25-29; 
11,24; Sk 23,6; 1. Kor 15; 2 Kor 4,14; Fp 3,11; 1. Tes 4,13-18; Hebr 6,2; Zj 
11,18; 20,12-13). Ovšem také existuje několik náznaků, které mluví pouze o 
vzkříšení spravedlivých (viz Lk 20,35-36; 2. Kor 4,14; Fp 3,11; 1.Tes 4,16-17).

vi.  Zdá se, že bitva ve Zj 20,7 je paralelním záznamem jiné bitvy či bitev v knize 
Zjevení (16,14; 17,14; 19,17):
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(a) Zj 16,14-16: tři nečistí duchové vycházejí z úst draka, šelmy a falešného 
proroka;

(b)  Zj 17,14-17: šelma a deset králů země;
(c) Zj 19,17-21: šelma a králové země.

vii. Zj 20,7-8: „Satan bude propuštěn ze svého vězení a vyjde, aby svedl národy, 
které jsou ve všech čtyřech úhlech země, Góga i Magóga, a shromáždil je 
k boji“ … o této bitvě se jasně mluví v dalších oddílech, jako Zj 16,14 a Zj 
19,17. Všechna tato místa jsou narážkou na Ezechiele 38 a 39. Tento 
argument paralelismu tedy označuje za milénium éru evangelia. Viz též 
komentáře ke 12,7. 

viii.Beale si všímá, že „Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl“ ve 20,1 neslouží 
k historickému spojení kapitol 19 a 20, nýbrž uvozuje nové vidění. Navrhuje 
také chiastickou strukturu Zjevení 17 až Zjevení 22:

A soud nad smilnicí (17,1 - - 19,6)
B Hospodinův Soudce (19,1-16)

C Soud nad šelmou a falešným prorokem (19,17-21)
D Satan uvězněn na tisíc let (20,1-3)
D' svatí vládnou a soudí po tisíc let (20,4-6)

C' Soud nad Gógem a Magógem (20,7-10)
B' Hospodinův Soudce (20,11-15)

A' obhájení nevěsty (21,1 - - 22,5)

V dalším textu bude uveden jak premileniální, tak amileniální výklad. Nebudeme se 
zabývat zvlášť postmileniálním výkladem, protože to je v podstatě jen jedna speciální 
verze amilenialismu.

G.3. a) Satan je svázán na tisíc let (20,1-10) – premileniální výklad

Argumenty premileniálního výkladu: 

1. Jedná se o nejpřímočařejší čtení textu.

2. Ukazuje na takový typ vlády, který by se mohl odehrát pod vedením Krista a 
jeho církve.

3. Ukazuje na zlé lidstvo, které se přidá k Ďáblovi, jakmile je propuštěn.

4. Celý oddíl od 19,11 se zabývá obdobím od druhého příchodu Krista do 
posledního soudu a je součástí posloupnosti a) vykreslení soudu šelmy a 
falešného proroka; b) soud nad Satanem; c) soud nad lidstvem (od 20,11); d) 
nové nebe a nová země (od 21,1). Všimněme si posloupnosti výroků „uviděl 
jsem“, která se zde vyskytuje sedmkrát (19,11.17.19; 20,1.4.11; 21,1).

5. Satan se v dnešní době nezdá spoutaný, nýbrž stále oklamává národy.
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6. Oddíl o Satanovi je oddělen od oddílu o soudu nad šelmou a falešným 
prorokem – viz verš 10, kde je naznačeno, že Ďábel je uvržen do jezera ohně 
a síry poté, co tam už byla vhozena šelma i falešný prorok.

7. I když mimo Zjevení neexistuje v Nové smlouvě podpora tohoto pohledu, 
Stará smlouva uvádí řadu oddílů, které s tímto výkladem jsou v souladu.

8. Jedná se o výklad zastávaný ranými církevními otci, i když Berkhof trvá na 
tom, že amilenialistů bylo stejně jako stoupenců chiliasmu180.

9. Tisíciletá vláda Krista a svatých na zemi je vynucena řadou starosmluvních 
proroctví.

Premileniální (= chiliastický) výklad chápe vidění bílého koně v 19,11 a následnou 
bitvu v 19,19 jako záznam jediného druhého příchodu Krista, při kterém jsou Antikrist 
(= šelma) a falešný prorok poraženi a uvrženi do jezera ohně a síry. Jejich armáda je 
též zabita a Satan je spoután na tisíc let, během kterých církev vládne na zemi. Po 
svém propuštění Satan shromáždí národy k bitvě proti svatým. K žádné bitvě ovšem 
nedojde, protože sestoupí oheň z nebe a pozře Satana i jeho armádu. Satan je 
uvržen do jezera ohně, dochází k obecnému vzkříšení zesnulých a začíná soud. 
Součástí hebrejské tradice je sabatová Hospodinova vláda na zemi po dobu tisíce let 
poté, co uplyne historie lidstva dlouhá šest tisíc let. Myšlenka je zde ta, že jeden den 
je u Boha jako tisíc let (Ž 90,4; 2.list Petrův 3,8).

Dr. Martin Lloyd-Jones (Církev a poslední věci, kap. 20) uvádí vůči premileniálnímu 
pohledu následující námitky:

n1)   tento výklad nenacházíme v evangeliích ani dopisech Nové smlouvy;

n2)   premileniální výklad zdůrazňuje pozemskou fyzickou vládu našeho Pána, 
ovšem Pán Ježíš zdůrazňuje, že jeho vláda je duchovní vládou;

n3)   premileniální výklad odsouvá myšlenku království do budoucnosti, ovšem 
Bible učí, že Boží království se odehrává tady a teď (Zj 1,9; Kol 1,3);

n4)   při tisícileté vládě bude Hebrejům dána velká výsada – znovu se zde 
objevuje velký rozdíl mezi Hebreji a pohany, který byl v Nové smlouvě zrušen 
(Kol 3,11; Ef 2,14.19; 3,6);

n5)   premileniální pohled vyučuje několik druhých příchodů Krista, ovšem Nová 
smlouva uvádí pouze jediný druhý příchod. Premileniální pohled také vyučuje 
přinejmenším dvojí vzkříšení – vzkříšení spravedlivých a vzkříšení 
nespravedlivých. To je ovšem Nové smlouvě cizí (Jan 5,28-29.39.40.44.54; 
11,24);

n6)   při tomto výkladu by na zemi žili současně oslavení křesťané s křesťany, 
kteří dosud nezemřeli, a s hříšníky – společně s oslaveným Pánem. Jak může 
někdo s pozemským tělem žít s Pánem slávy?

180Chiliasmus = premilenialismus.
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n7)   2.list Petrův 3,10 nezmiňuje tisíciletou vládu, nýbrž Pánův příchod a 
následný zánik nebe a země v ohni.

n8)   Zjevení 20 popisuje nebe, nikoli zemi. Zmiňuje trůny, které se v knize Zjevení 
vždy nachází v nebi, nikoli na zemi. Nic v textu nenavrhuje Palestinu, Hebreje, 
znovu vystavěný chrám nebo Jeruzalém. Zmínka o duších ve 20,4 naznačuje, 
že se nejedná o lidi ve fyzickém těle. 

n9)   Soud nastává až po tisíciletém království, ovšem premileniální pohled toto 
pořadí nedodrží181.

n10)Pokud spoutání Satana po tisíc let naznačuje, že během tohoto období 
nebude docházet k hříchu, jak Satan po svém propuštění může tak snadno 
svést svět?

Starosmluvní oddíly, které podporují premileniální pohled:

(Žalm 72) Šalomounův. Bože, dej své soudy králi a svou spravedlnost  
královskému synu. 2 Pak bude soudit tvůj lid spravedlivě a tvé chudé podle 
práva. 3 Hory přinesou lidu pokoj; i pahorky ve spravedlnosti. 4 Bude soudit  
chudé z lidu, bude spásou synům nuzného -- utlačovatele však srazí. 5 Budou 
se tě bát, dokud bude slunce i dokud bude měsíc, po všechna pokolení. 
6 Sestoupí jak déšť na posečenou louku, jako přeháňky skrápějící zemi.  
7 V jeho dnech rozkvete spravedlivý a bude hojný pokoj, dokud nepřestane 
měsíc. 8 Bude panovat od moře k moři, od řeky až do končin země.

 
9 Skloní 

se před ním obyvatelé pouště a jeho nepřátelé budou lízat prach. 10 Králové 
Taršíše i ostrovů budou přinášet dary, králové Šeby a Seby budou odvádět  
tribut. 11 Budou se mu klanět všichni králové, všechny národy mu budou 
sloužit, 12 neboť vysvobodí nuzného, když volá, chudého, který nemá 
pomocníka. 13 Slituje se nad chudým a nuzným

 
a duše nuzných zachrání.  

14 Vykoupí jejich duše z útisku a od násilí, jejich krev je v jeho očích vzácná.  
15 Kéž žije! Kéž se mu dostane z šebejského zlata, kéž se za něj stále modlí  
a každý den mu dobrořečí!

 
16 Na zemi bude hojnost obilí, na vrcholcích hor 

se budou jako Libanon vlnit jeho plody a lidé z města pokvetou jako zemská 
zeleň.

 
17 Jeho jméno bude trvat navěky; jeho jméno poroste, dokud bude 

slunce, budou si jím žehnat, všechny národy je budou blahoslavit.  
18 Požehnán buď Bůh Hospodin, Bůh Izraele, jenom on koná divy. 19 Ať je 
navěky požehnáno jeho slavné jméno a celá země ať je plná jeho slávy. Amen 
i Amen. 20 Končí modlitby Davida, syna Jišajova.

(Izajáš 2,2-4) I stane se v posledních dnech, že hora Hospodinova domu bude 
pevně stát jako přední z hor a bude vyvýšena nade všechna návrší. Budou k  
ní proudit všechny národy 3 a mnozí lidé přijdou a řeknou: Pojďte a vystupme 
na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás vyučovat podle 
svých cest a budeme chodit po jeho stezkách. Neboť ze Sijónu vyjde zákon a 
Hospodinovo slovo z Jeruzaléma. 4 A bude soudit mezi těmi národy a 
domlouvat mnohým lidem. I překují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské 
nože; národ proti národu nepozdvihne meč a už se nebudou učit boji.

181Svatí vládnou a soudí s Kristem už v průběhu tisíciletého království.
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(Zacharjáš 14,1-9)182 Hle, přichází den Hospodinův, kdy ve tvém středu bude 
rozdělena tvá kořist.

 
2 Shromáždím všechny národy k Jeruzalému do boje.  

Město bude dobyto, domy budou vypleněny a ženy zneuctěny. Polovina 
města odejde do vyhnanství, ale zbytek lidu z města vyhlazen nebude.  
3 Hospodin vytáhne a bude bojovat proti těmto národům, jako když bojoval v  
den bitvy. 4 V onen den se jeho nohy postaví na Olivové hoře, která je 
východně naproti Jeruzalému. Olivová hora se rozštěpí na poloviny od 
východu k západu a vznikne převeliké údolí. Polovina hory ustoupí na sever a 
polovina na jih. 5 Budete utíkat údolím mých hor, neboť horské údolí dosáhne 
k Ásalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením ve dnech judského 
krále Uzijáše. Tehdy přijde Hospodin, můj Bůh, a všichni svatí s ním. 6 I stane 
se v onen den, že nebude světlo, hvězdy pohasnou. 7 Nastane jediný den, 
známý jen Hospodinu; nebude den a nebude noc, ale stane se, že ve 
večerním čase bude světlo. 8 I stane se v onen den, že z Jeruzaléma bude 
vyvěrat živá voda, polovina jí poteče do moře východního a polovina do moře 
západního. Tak to bude v létě i v zimě. 9 Hospodin bude králem nad celou 
zemí. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno bude jediné.

(Zacharjáš 14,16) I stane se, že všichni zbývající ze všech národů, jež vytáhly  
proti Jeruzalému, budou rok co rok přicházet, aby se klaněli králi, Hospodinu 
zástupů, a slavili svátek stánků.

(Zacharjáš 8,20-23) Toto praví Hospodin zástupů: Znovu se stane, že přijdou 
národy a obyvatelé mnoha měst -- 21 obyvatelé jednoho města půjdou do 
druhého a řeknou: Pojďme, vydejme se udobřit si Hospodinovu tvář a hledat  
Hospodina zástupů. Já také půjdu. 22 A půjdou mnozí lidé a mocné národy 
hledat Hospodina zástupů v Jeruzalémě a udobřit si Hospodinovu tvář.  23 
Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se stane, že deset mužů z 
národů všech jazyků se chytí, ano, chytnou se Judejce za cíp roucha a 
řeknou: Půjdeme s vámi, protože jsme slyšeli, že je s vámi Bůh.

(Micheáš 4,2-8) a mnohé národy přijdou a řeknou: Pojďte a vystupme na 
Hospodinovu horu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a 
my budeme chodit po jeho stezkách. Vždyť ze Sijónu vyjde zákon a 
Hospodinovo slovo z Jeruzaléma. 3 Bude soudit mezi mnohými národy, kárat 
mocné a vzdálené národy. I překují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské 
nože; národ proti národu nepozdvihne meč a nebudou se již učit boji. 4 Každý 
bude pobývat pod svou révou a pod svým fíkovníkem a nikdo ho nevyděsí.  
Vždyť promluvila ústa Hospodina zástupů. 5 Každý národ chodí ve jménu 
svého boha, ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha,  
navěky a navždy. 6 V onen den, je Hospodinův výrok, posbírám kulhavou a 
shromáždím zapuzenou, tu, s níž jsem jednal zle. 7 Proměním kulhavou v 
ostatek, vyhnanou v mocný národ. A Hospodin nad nimi bude kralovat na hoře 
Sijón od nynějška až navěky.

 
8 A ty, věži stáda, kopci dcery sijónské, k tobě 

přijde, vrátí se prvotní vláda, království jeruzalémské dcery.

(Izajáš 11,2-10) A spočine na něm Duch Hospodinův: Duch moudrosti a  
rozumnosti, Duch rady a udatnosti, Duch poznání a bázně před Hospodinem.  
3 Bude mít zálibu v bázni před Hospodinem a nebude soudit podle toho, co 
vidí svýma očima, ani rozhodovat podle toho, co slyší svýma ušima, 4 ale 

182Přečtěte si celou 14. kapitolu Zacharjáše, obzvlášť verše 1-9 a 16.
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bude spravedlivě soudit chudé a podle práva rozhodovat pro pokorné v zemi.  
Bude bít zemi holí svých úst a duchem svých rtů usmrtí ničemu. 
5 Spravedlnost bude pásem jeho boků a věrnost pásem jeho beder. 6 Pak vlk 
bude pobývat s beránkem a leopard uléhat s kůzletem. Tele, mladý lev a 
krmný dobytek budou spolu a malý chlapec je povede. 7 Kráva i medvědice 
se budou pást, i jejich mláďata budou uléhat spolu. Lev bude požírat píci jako 
skot. 8 Kojenec si bude hrát nad hadí dírou a odstavené dítě strčí ruku do 
doupěte zmije. 9 Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře,  
protože země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají  
moře. 10 I stane se v onen den, že na kořen Jišajův, který bude stát jako 
korouhev národů, se budou dotazovat pohané. Jeho místo odpočinku bude 
sláva.

(Izajáš 65,20-25) Nebude tam již miminko živé jen několik dnů a stařec, který 
nenaplní své dny. Neboť mládenec zemře ve věku sta let a ten, kdo 
nedosáhne sta let, bude považován za zlořečeného. 21 Vystavějí domy a 
budou v nich bydlet, vysadí vinice a budou jíst jejich ovoce. 22 Nebudou 
stavět, aby bydlel jiný, nebudou vysazovat, aby jedl jiný. Vždyť dny mého lidu 
budou jako dny stromu, a moji vyvolení sami spotřebují, co svýma rukama 
vytvoří. 23 Nebudou se namáhat zbytečně a nebudou rodit pro ohrožení,  
protože jsou símě požehnaných Hospodinových, a jejich potomci s nimi. 
24 Dříve nežli zavolají, já odpovím; ještě budou mluvit, a já je vyslyším. 25 Vlk 
a jehně se budou pást spolu, lev bude požírat píci jako skot a hadu bude 
pokrmem prach. Nebudou páchat zlo a nebudou škodit na celé mé svaté hoře,  
praví Hospodin.

(Jeremjáš 23,5-8) Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy vzbudím 
Davidovi spravedlivý Výhonek. Bude kralovat jako král, jednat rozumně a 
vykonávat v zemi právo a spravedlnost. 6 V jeho dnech bude Juda zachráněn 
a Izrael bude bydlet v bezpečí. Toto bude jeho jméno, kterým ho budou 
nazývat: Hospodin je naše spravedlnost. 7 Proto hle, přicházejí dny, je 
Hospodinův výrok, kdy se už nebude říkat: Jakože živ je Hospodin, který 
vyvedl izraelské syny z egyptské země, ale: Jakože živ je Hospodin, který 
vyvedl a přivedl potomstvo domu izraelského ze severní země a ze všech 
zemí, kam jsem je zahnal. Pak budou bydlet ve své zemi.

Konkrétní premileniální výklad daných veršů (20,1-10):

20,1 Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, který měl klíč od bezedné propasti a  
ve své ruce veliký řetěz. – Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl … začátek 
nového vidění. Nejedná se o anděla od páté polnice (9,1), který je zlým andělem, 
možná Satanem. Tento anděl sestupuje z nebe, nikoli padá z nebe. Popadne Satana 
a sváže ho s autoritou od Boha. Všimněme si podobnosti s Judou 6, kde jsou padlí 
andělé svázáni pouty až do soudného dne.

20,2 Zmocnil se draka, toho dávného hada, jenž jest Ďábel a Satan, na tisíc let jej  
spoutal – Satan je pojmenován všemi čtyřmi jmény, které se v knize Zjevení vyskytly: 
drak (12,3 a následující verše), dávný had (12,9), Ďábel (2,10; 12,9) a Satan (2,9.13; 
3,9; 12,9). Satana sváže anděl z nebe, který má pověření od Boha, jenž je silnější 
než Satan. Stejně i Ježíš svázal Satana, když byl na zemi (Lk 11,22). První ze šesti 
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zmínek o „tisíci let“ - všechny tyto zmínky se vyskytují v 20,1-7. Termín milénium (= 
tisíciletí) pochází z latinského mille = tisíc a annus = rok. V souladu s ostatními 
symboly z knihy Zjevení se nejedná o doslovných tisíc let, ale o dlouhé časové 
období (10 krát 10 krát 10).

20,3 a uvrhl do bezedné propasti. A zamkl a zapečetil ji nad ním, aby již nesváděl  
národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas 
rozvázán. – Anděl bez skrupulí svrhne Satana do propasti a zamkne a zapečetí ji, 
aby mu zabránil svádět národy, jak to Satan dělal dosud. Šelma ze země neboli 
falešný prorok svádí národy ve Zj 13,11-18 a je Satanovým vyslancem. Satan ovšem 
bude také sám svádět národy, až se ukončí tisíc let, protože šelma a falešný prorok 
se už budou nacházet v ohnivém jezeře. Nyní je Satan ovšem na tisíc let svázán a 
nikdo nemůže být oklamán a uvěřit lži. Národy, o kterých se zde mluví, jsou zbytkem 
lidstva po Zjevení 19, viz také Zach 14,16. Už nemohou být svedeni k tomu, aby 
uctívali šelmu způsobem, který náleží Bohu, protože šelma a falešný prorok se už 
nacházejí v jezeře ohně. Ďábel je známý jako svůdce, protože svedl Evu (2.list 
Korintským 11,3). Všechny další novosmluvní výskyty slova „svůdce“ označují lidi, až 
na 1 Tim 4,1, kde je zmíněno, že „v posledních dobách někteří odstoupí od víry, 
přidržujíce se bludných duchů a učení démonů“.

Řecké slovo planaó (= svádím, oklamávám) je užito ve 20,3.8.10 o Ďáblu, který svádí 
obyvatele země. Stejné slovo je použito o Jezábel, která svádí Hospodinovy 
služebníky ve 2,20; o Satanovi ve 12,9; o znameních, které předvádí druhá šelma, 
aby svedla obyvatele země ve 13,14; o smilnici v 18,23; o falešném prorokovi v 
19,20. Tedy Satan je původcem podvodů a klamu, ale používá si konkrétní lidi, kteří 
mluví jako falešní proroci nebo jako svět. Některé další novosmluvní výskyty slova 
planaó se týkají také lidí, tj. falešných proroků a falešných Kristů, např. Mt 
24,5.11.24.

20,4 A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud; uviděl  
jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, i ty, kteří  
se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili  
a kralovali s Kristem tisíc let. – A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl 
jim svěřen soud ... Pavel nám říká v 1.listu Korintským 6,2, že svatí budou soudit 
svět. V nynějším verši ožijí a budou vládnout s Kristem po tisíc let, ve verši 5 je nám 
řečeno, že se jedná o první vzkříšení – vzkříšení spravedlivých. První vzkříšení je 
vykládáno jako fyzické vzkříšení svatých při Kristově návratu – i když Jan říká, že 
viděl duše, tak pokud mají vládnout na zemi, musí mít i těla. Zj 5,10 říká, že svatí 
budou vládnout na zemi. Dvanáct apoštolů bude soudit dvanáct kmenů Izraele při 
obnově všeho, když Kristus usedne na svém slavném trůnu (Mt 19,28). 2Tim 2,12 
nám říká, že pokud s Kristem vytrváme, budeme s ním i vládnout. Uviděl jsem také 
duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo … Duše, které 
viděl, jsou dušemi mučedníků z 6,9 (odkaz na ty, kdo byli popraveni, jednoduše říká, 
že byli umučeni pro své svědectví a poslušnost Božímu slovu). Slovo „mučedník“ 
znamená „svědek“ - všichni jsme svědky, ale ne všichni zemřeme pro své svědectví. 
I ty, kteří se nepoklonili šelmě a jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na 
ruku. I ožijí a budou vládnout s Kristem po tisíc let … nepoklonili se šelmě, a tedy byli 
zabiti (13,15), ale zvítězili nad šelmou, jejím obrazem a číslem jejího jména (15,2) a 
ožili při prvním vzkříšení, které nastalo při návratu Ježíše Krista. Jsou protipólem 
těch, co se klaněli šelmě a jejímu obrazu (14,9) a jejichž jména nejsou zapsána v 
knize života (13,8). Tento oddíl je pravděpodobně inspirován knihou Daniel ve Staré 
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smlouvě, kde svatí obdrží království (Dan 7,22; viz také Dan 7,9, kde jsou „rozloženy 
trůny“ a Dan 7,27: „království a vláda a velikost všech království pod nebesy bude 
dána lidu svatých Nejvyššího“; toto království i král bude navěky … Dan 7,14.27). 
Důležitost tohoto oddílu je v tom, že ukazuje, jak ti, co zemřou pro svou víru, ožijí a 
budou vládnout s Kristem. 

Řecké slovo pro propast (abyssos) je použito i v Lk 8,31 (legie démonů prosí Ježíše, 
aby je neuvrhl do propasti), Římanům 10,7 („Kdo sestoupí do propasti?“), Zjevení 
9,1.2.11 (pátá polnice), 11,7 (šelma vystupující z propasti zaútočí na dva svědky), 
17,8 („šelma, kterou jsi viděl, byla a není; má vystoupit z bezedné propasti a jít do 
záhuby“), 20,1.

20,5 Ostatní mrtví neožili, dokud se těch tisíc let nedovršilo. To je první vzkříšení. – 
První vzkříšení se týká spravedlivých při návratu Ježíše Krista na zem (Lk 14,14; 1 
Tes 4,16). Druhé vzkříšení je všeobecné vzkříšení všech lidí na konci tisícileté vlády 
(tedy i zlovolníků), viz Daniel 12,1-2; Jan 5,25-29. Bylo často poznamenáno, že 
pokud jedno vzkříšení je doslovné fyzické vzkříšení těla, tak takové musí být i druhé 
vzkříšení, jinak slova ztrácejí svůj význam (Walvoord).

20,6 Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt  
nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími Božími a Kristovými a budou s ním kralovat  
tisíc let. – Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá 
smrt nemá pravomoc … druhá smrt označuje uvržení do jezera ohně a síry; tito jsou 
svatí, protože se neklaněli šelmě. Pokud se díváme na Zj 20,14-15, tak ti, jejichž 
jména jsou zapsána v knize života, mají podíl na prvním vzkříšení. Podle dopisu do 
Smyrny těm, kdo vítězí, druhá smrt neuškodí (Zj 2,11). Nýbrž budou kněžími Božími 
a Kristovými a budou s ním kralovat tisíc let … V 1,6 byli věřící učiněni králi a 
kněžími, kteří slouží Bohu. V 5,10 chválí starší Beránka, protože vykoupil lidi Bohu a 
učinil je králi a kněžími, aby sloužili Bohu a vládli na zemi. Zdá se tedy podle právě 
čteného verše, že všichni věřící budou vládnout s Kristem po tisíc let. 
Nejpravděpodobněji budou mučedníci soudit společně s Kristem, a ostatní věřící 
budou vládnout.

20,7 Až se těch tisíc let dovrší, bude Satan propuštěn ze svého vězení – Satan musí 
být nakrátko propuštěn, aby sváděl svět (verš 3). Stojí za povšimnutí, že v knize 
Zjevení i v Ezechieli 38 a 39 tento útok následuje po období tisíciletého kralování 
Mesiáše. V Ezechieli 36 a 37 je Izrael navrácen zpět do své země; pak přichází bitva 
kapitol 38 a 39. Pak následuje zobrazení věčného stavu pomocí obrazu znovu 
vybudovaného chrámu v novém Jeruzalémě (Mounce).

20,8 a vyjde, aby svedl národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech země, Góga i  
Magóga, a shromáždil je k boji; a bude jich jako písku v moři. – A vyjde, aby svedl 
národy a shromáždil je k boji … po svém propuštění Satan vyjde a svádí národy 
(stejně jako dříve, verš 3) a shromažďuje je k boji (ovšem v Ez 38,4.9 je to Bůh, kdo 
shromažďuje národy k boji). Národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech země, Góga 
i Magóga … čtyři úhly naznačují celosvětový rozsah všech národů; Góg a Magóg 
jsou zmíněni společně pouze ještě v Ezechieli 38,2, kde Góg pochází ze země 
Magóg, dále odděleně v Gn 10,2; 1 Par 1,5; 5,4. Jejich hlavní výskyt v Bibli je v 
Ezechieli 38 a 39. Jedná se o Satanův poslední krátký čas, ve kterém je 
shromažďuje k bitvě (Zach 14,1; Ž 2). A bude jich jako písku v moři … toto označení 
znamená „bezpočet“, nemožnost je spočítat (Gn 22,17; Joz 11,4; 1 Kr 4,29; Jer 
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33,22; Hebr 11,12). Měli bychom také mít na zřeteli, že Ezechiel 38 a 39 popisují též 
i bitvu v 19,19. Srovnejte, jak ptáci jedí maso králů, vojevůdců a mocných mužů v 
19,17-21, s Ezech 39,17-22.

20,9 Vystoupili na šíři země a obklíčili ležení svatých a milované město. Ale sestoupil  
oheň z nebe a pohltil je. – Vystoupili na šíři země … opět je zdůrazněn celosvětový 
rozsah bitvy a těch, kteří útočí na Boží lid. Obklíčili ležení a milované město … viz 
Ezech 38,16; pravděpodobně období intenzivního pronásledování, slovo „ležení“ je 
narážkou na tábor lidu Izrael při putování pouští (Dt 23,14; Nu 2,2). „Milované město“ 
je pravděpodobně Jeruzalém (Zach 14,16). Znovu je položeno rovnítko mezi město a 
jeho lid (viz i nový Jeruzalém). Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je … srovnejte s 
Ezech 38,22, kde Bůh vykonává nad Gógem „soud skrze mor a krveprolití, přívalový 
déšť a krupobití kamenů, oheň a síru“. V Ezech 39,6 Bůh říká: „Pak pošlu oheň do 
Magógu a na ty, kdo v bezpečí obývají ostrovy. I poznají, že já jsem Hospodin.“ Další 
výskyty ohně z nebe: Gn 19,24; Lv 10,2; Nu 11,1; 16,35; 2 Kr 1,10; 1 Par 21,26; 2 
Par 7,1; Lk 17,29; 2 Tes 1,7; Zj 13,13; 18,8. Srovnejte oheň z nebe s falešným 
zázrakem šelmy ve 13,13, při kterém oklame obyvatele země. Ke skutečné bitvě 
proti Božímu lidu vlastně nedojde.

20,10 A Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je šelma a 
falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. – Je dokončena zkáza 
zlé trojice (v 19,20 byli do jezera ohně a síry už uvrženi šelma a falešný prorok). 
Podle tohoto verše je mezi uvržením šelmy a proroka a uvržením Satana do jezera 
ohně časová prodleva. Podobně jako Satan obviňoval věřící dnem i nocí (12,10), 
nyní bude mučen dnem i nocí na věky věků. Srovnejte jejich osud s osudem Serafů, 
kteří chválí Boha dnem i nocí (4,8) a svatých, kteří slouží Bohu dnem i nocí (7,15).

G.3. b) Satan je svázán na tisíc let (20,1-10) – amileniální výklad

V amileniální interpretaci období svázání Satana na tisíc let představuje právě 
probíhající období evangelia, během něhož je království Satana pleněno, lidé slyší 
evangelium, reagují na ně a jsou zachráněni. Prvním vzkříšením je míněno nové 
narození z víry, při kterém je věřící vzkříšen s Kristem a vládne s Kristem. Druhým 
vzkříšením je míněno fyzické všeobecné vzkříšení, které nastane na konci tisícileté 
vlády Krista, kdy je Satan poražen definitivně. Tento oddíl 20,1-10 je paralelní k 
oddílu Zj 19, kde se mluví o porážce šelmy a falešného proroka; Zj 20,1-10 se jenom 
speciálně zaměřuje na zánik Satana.

Argumenty pro amileniální výklad:

1. Zj 20 je jediné místo, které mluví o tisícileté vládě Krista – zbytek Nové 
smlouvy o této věci mlčí.

2. Neměli bychom utvářet teologii na základě symbolické knihy a obzvlášť ne na 
základě nejasného oddílu. Složitější oddíly bychom měli vykládat ve světle 
jednoznačných oddílů Bible, nikoli naopak.

3. Zdá se, že bitva proti Gógovi a Magógovi je tatáž bitva jako ta ve Zj 19,19, kde 
se ptáci nasytili těly vojevůdců a silných. Obě tato místa se vztahují k 
Ezechieli 38 a 39.
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4. Nová smlouva ukazuje, že svatí vládnou s Kristem právě teď, jsou nyní 
vzkříšení společně s Kristem, první vzkříšení se týká nového narození z víry.

5. Oddíl 20,1-10 bychom měli chápat jako paralelní oddíl ke Zj 17 a 18 (zkáza 
velkého Babylonu) a Zj 19 (zkáza šelmy a falešného proroka).

6. Druhý příchod Ježíše Krista je ukončením historie, nikoli začátkem nového 
období historie země – to je zřejmé z 1 Kor 15,23-28.

7. 2.list Petrův 3,10 nás varuje, že „nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem 
uvolní a země a její činy budou spáleny“. Stěží je zde prostor na tisíciletou 
vládu na zemi.

8. Bible jasně říká, že druhý příchod Ježíše Krista, vzkříšení z mrtvých, vytržení 
a konečný soud se odehrají krátce po sobě (Mt 13,40-42; 16,27; 25,31-33; Jan 
5,28-29; Sk 17,31; 1 Kor 15,23-26; 1 Tes 4,16-17). Nevyskytuje se zde 
interval tisíce let.

9. Počet vyvolených je kompletní při druhém příchodu Krista (Jan 17,2.24; 
6,39.44; 1 Kor 15,23).

10.Bezbožní mají být souzeni při druhém příchodu Krista (2 Tes 1,7-9; Mt 
16,26-27; 2 Pt 3,9-10; Ju 14-15; Zj 1,7; soud nastává na konci věků … Mt 
13,40-41.49).

11. Věřící jsou povzbuzováni, aby vytrvali až do onoho dne (1 Pt 4,12-13; 1,13; Lk 
12,35-37; 19,13; 1 J 2,28; Kol 3,4-5; 2 Tim 4,8; 1 Kor 1,7-8; 11,26; 1 Tes 
5,9-10.23; Fp 1,9-10.16; 3,20).

12.Velké pověření končí až na samém závěru věků (Mt 28,20).

13.Období milosti končí při druhém příchodu Krista (2 Pt 1,19; 1 Kor 11,26).

Povaha prvního vzkříšení: Pokud přijmeme amileniální pozici, existují dva přístupy:

1) První vzkříšení označuje naše znovuzrození z víry (Malcolm Smith, Cox, 
Hughes). Hughes ovšem zastává speciální pohled v tom, že první vzkříšení 
musí být fyzické vzkříšení, a tedy oddíl mluví pouze o fyzickém vzkříšení 
Krista, na kterém máme my věřící podíl v důsledku našeho spojení s Kristem. 
To dává smysl, protože druhé vzkříšení je taktéž fyzickým vzkříšením. A další 
smysl je v tom, že je jasně označen začátek milénia: milénium začalo 
vzkříšením Krista. Naše účast na tomto vzkříšení začíná, když se narodíme 
znovu, viz Efezským 2,6: „A spolu s Kristem nás Bůh probudil k životu a spolu 
posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši“. Totéž lze vidět v Koloským 
2,12: „Když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni, v něm jste byli spolu i 
vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých“. Koloským 
3,1 nám předává podobný obraz: „Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o 
to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici“. Cox ve svém dílku 
Amilenialismus dnes poukazuje na Jan 5,24-29 a říká, že Ježíš zde mluví o 
dvou vzkříšeních – to první je současné, duchovní a omezené jen na věřící, to 
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druhé je budoucí, fyzické a týká se všech. Proti tomuto pohledu je zmínka o 
mučednících v našem oddílu 20,1-10.

2) Podíl na prvním vzkříšení máme tehdy, když naše duše opustí naše tělo a 
odejde k Pánu Ježíši (Hendriksen, Lenski, Morris, Beale). Bible mluví o tom, 
že pokud zemřeme, odejdeme a budeme s Pánem (2 Kor 5,6; Fp 1,23); při 
návratu Ježíše Krista pak dostaneme fyzické tělo (1 Tes 4,16; 1 Kor 15,52). 
Při druhém (= všeobecném) vzkříšení jsme tedy zvonu spojeni s tělem. To 
dává též smysl i u zmínky o mučednících ve 20,4 a jejich duších, viz také duše 
mučedníků pod oltářem při páté pečeti v 6,9. Život a vláda s Kristem je také 
zmíněna ve 2 Tim 2,11-12: „Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním 
zemřeli, budeme s ním také žít. Jestliže vytrváme, budeme s ním i kralovat. 
Zapřeme-li ho, i on nás zapře“.

3) Kenneth L. Gentry (Čtyři pohledy) kombinuje oba předchozí přístupy: rozlišuje 
mezi „dušemi“ jako zesnulými svatými a „těmi, kteří se nepoklonili šelmě ani 
jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku“ jako žijícími svatými. 
První vzkříšení je podle něj spasení (a cituje zde J 5,24-29, zejména verše 24 
a 25), tj. duchovní vzkříšení ke spasení přítomnému nyní, a pak následuje 
druhé, fyzické vzkříšení k věčnému životu (verše 28-29). Minimálně stojí za 
povšimnutí, že jeden oddíl J 5,24-29 mluví jak o duchovním, tak o fyzickém 
vzkříšení. Zdůrazňuje také, že duchovně jsme vzkříšeni a s Kristem vládneme 
díky Kristovu fyzickému vzkříšení (Ř 6,4-14; Ef 2,5-6; Kol 3,1).

(Jan 5,24-29) Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, 
kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. 
25 Amen, amen, pravím vám, že přichází hodina, a nyní je tu, kdy mrtví uslyší  
hlas Božího Syna, a ti, kdo uslyší, budou žít. 26 Neboť jako Otec má život sám 
v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě. 27 A dal mu pravomoc konat 
soud, protože je Syn člověka. 28 Nedivte se tomu; vždyť přichází hodina, v níž 
všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas 29 a vyjdou. Ti, kdo činili dobře, 
budou vzkříšeni k životu, a ti, kdo jednali zle, budou vzkříšeni k soudu.

Kdy byl Satan svázán?

Z Bible je vidět, že Satan byl svázán během pozemské služby Ježíše Krista. 
Zákonně bylo svázání stvrzeno smrtí Krista (He 2,14) a vidíme, že po vzkříšení byl 
Kristus vyvýšen nad každou vládu a mocnost, sílu i panstvo (Ef 1,21, také Fp 2,9). 
Slovo „svázat“ (G1210) je použito o Satanu ve 20,2, a také v Mt 12,29; Mk 3,27. 
Ježíš mluví o vyhánění duchů z lidí posedlých démony a říká, že nejprve musí být 
silák svázán, a pak až je možné vyplenit jeho majetek. 

V Lk 10,17 se sedmdesát dva poslů vrací k Ježíši s radostí a říkají: „Pane, i démoni 
se nám poddávají ve tvém jménu.“ Krátce před svou smrtí Ježíš řekl (Jan 12,31-32): 
„Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až 
budu vyvýšen, přitáhnu všechny k sobě“. Měli bychom si všimnout souvislosti mezi 
tím, že vládce tohoto světa bude vyvržen ven, a tím, že Ježíš Kristus přitáhne 
všechny k sobě.

V J 16,11 Ježíš říká o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ve Skutcích 
26,17 Ježíš pověřuje Pavla, aby šel k pohanům a židům a obracel je ze tmy ke 
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světlu, z moci Satana k Bohu. V Kol 1,13 Pavel říká svým posluchačům a čtenářům, 
že byli zachráněni z království tmy. 

To tedy znamená, že Satan byl svázán během Ježíšovy služby a obzvlášť u jeho 
vzkříšení, aby mohlo být evangelium úspěšně hlásáno všem národům.

Následující tři oddíly jsou založeny na Hendriksenovi:

Kde se odehrává tisíciletá vláda (Zj 20,4)?

1. Tam, kde se nacházejí trůny.
Ze 44 zmínek o trůnech či trůnu v knize Zjevení jen tři se netýkají nebe (2,13; 
13,2; 16,10 … mluví o Satanově trůnu nebo trůnu šelmy). Ve 4,4 vidíme 
čtyřiadvacet starších, kteří zastupují církev, jak sedí na čtyřiadvaceti trůnech 
kolem Božího trůnu, který je v centru. V 11,16 také vidíme, jak čtyřiadvacet 
starších usedlo na své trůny. 

2. Tam, kde se nacházejí duše zbavené těl.
Jan viděl duše mučedníků, neviděl tedy jejich těla, protože byli popraveni. Až 
poté, co bude duše spojena s tělem, budou věřící vládnout na věky věků 
(22,5). Kam odcházejí zesnulí v Kristu? V 6,9 se duše mučedníků nacházejí 
pod oltářem; v 8,3 zjišťujeme, že oltář je před trůnem. V 7,9 vidíme, jak veliký 
zástup stojí před trůnem. Ve 14,3 vidíme 144 tisíc, jak stojí před trůnem. V 
15,2 ti, co zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem, a nad číslem jejího jména, 
stojí u skelného moře. Ve všech těchto případech zesnulí v Kristu jsou v nebi.

3. Tam, kde žije Kristus.
Čteme, že vládli společně s Kristem, a podle knihy Zjevení se Kristus nachází 
v nebi.

Novosmluvní teologie o tom, že jsme byli vzkříšeni s Kristem:

Amileniální výklad si všímá novosmluvní teologie o tom, že jsme byli vzkříšeni 
společně s Kristem v současnosti vládneme společně s Kristem. Všimněte si 
skutečností v oddílu Efezským 2,1-6:

Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, 2 v 
nichž jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu,  
ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti.

 
3 Mezi nimi jsme kdysi i my 

všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak 
jsme byli svou přirozeností děti hněvu tak jako ostatní. 4 Ale Bůh, bohatý v 
milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval,

 
5 i když jsme byli  

mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem – milostí
 
jste zachráněni --  

6 a spolu s ním nás probudil
 
k životu a spolu posadil na nebeských místech v 

Kristu Ježíši.

1. Byli jsme kdysi mrtví ve vinách a hříších (verš 1).
2. Žili jsme podle běhu tohoto světa a podle Satana (verš 2).
3. Bůh nás obživil spolu s Kristem (verš 5).
4. On nás spolu s ním probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech 

(verš 6).
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Tedy tento novosmluvní oddíl uspokojivě vysvětluje otázky ve Zj 20,4-5: prvním 
vzkříšením se rozumí nové narození z víry. Nad těmi, kdo jsou takto znovuzrozeni, 
nemá druhá smrt žádnou moc.

Jan 5,24 naznačuje, že ze smrti do života přecházíme v okamžiku uvěření:

Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal,  
má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života.

Římanům 5,17 jasně ukazuje, že v současné době vládneme společně s Kristem:

Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše 
ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě  
skrze toho jednoho, Ježíše Krista. 

Koloským 1,13 až 3,4: Tento oddíl velmi přesně popisuje, co říká Zjevení 20, a 
vztahuje to na triumf nad Satanem na Ježíšově kříži, nové narození z víry, tj. 
vzkříšení našeho ducha, který byl mrtev Bohu, ale nyní žije. Další oddíly mluvící o 
vzkříšení (1 Kor 15,12.35; Fp 3,11; 1 Tes 4,17) se zmiňují o vzkříšení našeho těla při 
druhém příchodu Krista. Nyní vládneme společně s Kristem na nebeských místech, 
kde byl Satan poražen. List Koloským popisuje situaci všech křesťanů podobně jako 
list Efezským: nyní jsou vzkříšeni společně s Kristem na nebeských místech – naše 
těla jsou na zemi, ale duchovně přebýváme s Kristem na nebesích a později při 
vzkříšení našeho těla se k němu připojíme v nebi.

1. K drancování Satanova království dochází, když je hlásáno evangelium a lidé 
uvěří.

(Koloským 1,13) On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do 
království Syna své lásky. 

2. Už jsme byli obživeni a vzkříšeni spolu s ním (s Kristem), později budou i naše 
těla vzkříšena jako to jeho – při jeho druhém příchodu, to je druhé vzkříšení.

(Koloským 2,9-14) Neboť v něm (v Kristu) tělesně přebývá veškerá plnost  
Božství. 10 I vy jste v něm naplněni. On je hlavou každé vlády a moci.  
11 V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou,  
nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů, v obřízce Kristově, 12 když jste byli  
spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v 
působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. 13 I vás, když jste byli mrtvi v 
proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna 
provinění odpustil 14 a vymazal rukou psaný záznam, který svými  
ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský; odstranil jej z  
našeho středu tím, že jej přibil na kříž.

(Koloským 3,1-4) Jestliže jste tedy s     Kristem vstali  , usilujte o to, co je nahoře,  
kde Kristus sedí na Boží pravici. 2 Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je 
na zemi. 3 Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. 4 A když 
se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s     ním ukážete ve slávě  .
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3. Ježíš na kříži odzbrojil vlády a autority.

(Koloským 2,15) Tak odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv,  
když je vedl triumfálním průvodem v něm.

4. Metodou drancování a vykradení Satanova království je evangelium.

(Koloským 1,23) Zůstáváte-li vskutku na víře založeni a v ní pevní a 
nevzdálíte-li se od naděje evangelia, které jste slyšeli, které bylo hlásáno v 
celém stvoření pod nebem a kterého jsem se já, Pavel, stal služebníkem. 

 (Skutky 26,17-18) Budu tě vysvobozovat z tohoto lidu i z moci pohanů, ke 
kterým tě posílám otevřít jejich oči, aby se obrátili od tmy do světla, od moci  
Satanovy k Bohu, a aby vírou ve mne obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi  
posvěcenými.

Další aspekty novosmluvní teologie:

Mocí Boží ke spasení je evangelium:

(Římanům 1,16) Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně 
pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. 

Kristus byl vyvýšen nad veškerou vládu a mocnost při svém vzkříšení:

(Efeským 1,19-22) a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme 
v souladu s působením převahy jeho síly.

 
20 Tu uplatnil v Kristu, když jej  

vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, 21 vysoko nad každou 
vládu i autoritu i mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno 
nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. 22 A všechno podřídil pod jeho nohy 
a dal ho za hlavu nade vším církvi. 

(Filipským 2,9-10) Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které  
je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo 
jsou na nebi i na zemi i pod zemí. 

Proto s Ďáblem nebojujeme, nýbrž stojíme pevně, udržujeme dobitou pozici:

(Efeským 6,11-13) Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti  
Ďáblovým nástrahám. 12 Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti  
vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním 
mocnostem zla v nebeských oblastech. 13 Proto vezměte na sebe celou Boží  
zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. 

Ďáblu vzdorujeme tak, že stojíme pevně ve víře v souvislosti s pronásledováním:

(1.list Petrův 5,8-10) Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako 
řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. 9 Postavte se proti němu, pevní ve víře,  
vědouce, že tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě.  
10 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši,  

311



vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na 
pevný základ. 

Věřící v nebi přemohli Satana krví Beránka a slovem svého svědectví:

(Zjevení 12,11) Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého 
svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt. 

Argument paralelismu (Hendriksen):

Pokud Zjevení 20 je oddíl paralelní s jinými oddíly, které začínají při vzniku církve a 
končí Božím soudem, pak Zj 20 pokrývá současný věk církve, nikoli oddělené období 
po druhém příchodu Ježíše Krista. Kniha Zjevení se skládá ze sedmi paralelních 
oddílů popisujících současné období církve:

1. Kristus uprostřed zlatých svícnů (1,1 až 3,22).
2. Vidění nebe a svitku se sedmi pečetěmi (kapitoly 4 až 7).
3. Vidění sedmi polnic (kapitoly 8 až 11).
4. Drak, který pronásleduje církev (kap. 12 až 14).
5. Sedm misek Božího hněvu (kap. 15 a 16).
6. Pád Babylonu (kap. 17 až 19).
7. Velké vyvrcholení (kap 20 až 22).

Hendriksen si všímá, že existuje zarážející paralelismus mezi kapitolami 11-14 a 
kapitolou 20. Následující tabulka ukazuje některé paralelní motivy ohledně Satana v 
knize Zjevení:

Zjevení 11 až 14 Zjevení 20
12,5-12: v souvislosti s narozením Krista, 
jeho smrtí, vzkříšením, nanebevstoupením a 
korunovací: Satan je svržen z nebe, jeho 
obviňování ztrácí zákonný podklad.

20,1-3: Satan je svázán a uvržen do propasti; 
jeho moc nad národy je ohraničena. Místo 
toho, aby národy dobývaly církev, nyní církev 
začíná dobývat (evangelizovat) národy.

11,2-6; 12,14 a následující verše: Dlouhé 
období, kdy církev má moc a nese svědectví, 
je chráněna a živena mimo Satanův dosah. 
Ďáblova moc je ohraničená.

20,2: Dlouhé období moci církve, Satan je 
svázán. Zůstává svázán po tisíc let, tj. během 
celého období evangelia. (V nebi duše 
vykoupených žijí a vládnou společně s 
Kristem … 20,4-6)

11,7 a následující verše; 13,7: Krátké období 
nejkrutějšího pronásledování. Toto je 
Satanovo rejdění: nejstrašnější, ale také 
poslední projev moci antikrista, který 
pronásleduje církev.

20,7 a následující verše: Krátké období 
nejkrutějšího pronásledování. Satan vede 
armádu Góga a Magóga proti církvi – bitva u 
Harmagedonu.

11,17-18; 14,14 a následující verše: Jediný 
druhý příchod Krista a jeho soud.

20,11 a následující verše: Jediný druhý 
příchod Krista a jeho soud.
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Měli bychom si všimnout, že tisíciletá vláda končí posledním soudem, ale poslední 
soud se nachází i na jiných místech knihy Zjevení, například při šesté pečeti nebo v 
11,18 a 16,20.

Beale dále nabízí následující paralely:

Zjevení 12,7-11 Zjevení 20,1-6
nebeská scéna (verš 7) nebeská scéna (verš 1)
bitva andělů proti Satanu a jeho vojsku (verše 
7-8)

předpoklad bitvy andělů proti Satanu (verš 2)

Satan je svržen na zem (verš 9) Satan je svržen do propasti (verš 3)
andělův zlý protivník je nazván „veliký drak, 
ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který 
svádí celý obydlený svět“.

andělův zlý protivník je nazván „drak, ten 
dávný had, jenž je Ďábel a Satan“ je svržen do 
propasti, „aby již nesváděl národy“ (verše 
2-3), ale později bude ještě propuštěn, aby 
svedl národy po celé zemi (verše 3 a 7-8)

Satan zuří, protože ví, že má málo času (verš 
12b)

Satan je po svém uvěznění na krátký čas 
rozvázán (verš 3)

Satanův pád, který vede k vládě Krista (verš 
10) a jeho svatých (verš 11 – všimněme si, že 
se mluví o vítězství)

Satanův pád, který vede k vládě Krista a jeho 
svatých (verš 4)

kralování svatých je založeno nejen na pádu 
Satana a Kristově vítězství, ale také na 
věrnosti svatých až na smrt, protože se drží 
„slova svého svědectví“ (verš 11)

kralování svatých je založeno nejen na pádu 
Satana, ale také na jejich věrnosti až na smrt, 
protože se drží „Ježíšova svědectví a Božího 
slova“ (verš 4)

Konkrétní amileniální výklad oddílu 20,1-10:

20,1 Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, který měl klíč od bezedné propasti a  
ve své ruce veliký řetěz. – Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl … začátek 
nového vidění, nikoli pokračování předchozího (které by bylo uvedeno např. „a pak 
jsem uviděl“). Nejedná se o téhož anděla jako u páté polnice (9,1). Všimněte si 
podobnosti s Judou 6, kde jsou padlí andělé svázáni v poutech až do soudného dne; 
ovšem zde je to dobrý anděl, který sváže Satana. 

20,2 Zmocnil se draka, toho dávného hada, jenž jest Ďábel a Satan, na tisíc let jej  
spoutal – V Lk 11,21 Ježíš mluví o tom, že silný muž (či Satan) může být okraden až 
poté, co je svázán někým silnějším (tj. Kristem). Toto se děje v průběhu věku 
evangelia – to, co patří Satanovi, je zabráno, kdekoli se hlásá evangelium a lidé uvěří 
– poznají pravdu, a ta je osvobodí. Někteří z národů, jež se klaněli šelmě, se nyní 
nacházejí v nebi – respektive v nebi jsou lidé z každého kmene, lidu, jazyka a národa 
(kontrast se 13,7). Věk hlásání evangelia odpovídá Satanovu svržení z nebe 
(12,7-10; srovnejte s Lk 10,18). To se odehrálo během Ježíšovy pozemské služby a 
bylo právně potvrzeno při jeho smrti (He 2,14). Měli bychom si všimnout čtyř 
Satanových jmen a titulů – podobně jako ve 12,9, když byl drak vyhnán z nebe a 
svržen na zem.
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Tisíc let … nejedná se o doslovných tisíc let, ale o dlouhé časové období (10 krát 10 
krát 10 je symbolem trojího potvrzení vymezeného období). Řecké slovo pro tisíc je 
chilioi (G 5507), odtud i slovo chiliasmus = víra v budoucí tisíciletou vládu Krista.

20,3 a uvrhl do bezedné propasti. A zamkl a zapečetil ji nad ním, aby již nesváděl  
národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas 
rozvázán. – Za věku evangelia bude toto evangelium svítit pohanům. Ve Staré 
smlouvě bylo evangelium určeno Hebrejům, nyní za Nové smlouvy je posláno 
celému lidstvu, tj. Satanovo království je zabráno. Satan je svázaný, aby nemohl 
zvrátit velké poslání a bránit šíření evangelia ke všem národům. Ani nemůže bránit 
dopadu evangelia, protože v 7,9 vidíme veliký zástup, který nikdo není schopen 
spočítat, z každého lidu, kmene, jazyka a národa, jak stojí před trůnem a před 
Beránkem. Ve 21,26 vidíme, že sláva a čest národů bude přinesena do nového 
Jeruzaléma.

Ježíš nám říká, že on vybuduje svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou (Mt 
16,18). Šelma ze země oklamává národy v průběhu celé knihy Zjevení, ale Satan to 
dělá jen tehdy, až je propuštěn z propasti po dovršení tisíce let – tj. důvodem ke 
svázáni Satana je zabránit mu, aby sváděl národy. Lenski si všímá, že v dnešní době 
je to druhá šelma (= šelma ze země = falešný prorok), kdo svádí obyvatele země 
(13,14; 19,20) – společně se smilnicí (18,23) a se ženou Jezábel, která oklamává 
sbor křesťanů v Thyatirách (2,20). O Satanovi se říká, že svádí obyvatele země, ve 
12,9 a 20,8.10. Ďábel je známý jako ten, který svádí, protože oklamal a svedl Evu 
(2.list Korintským 11,3). Mimo 1 Tim 4,1 a právě uvedené verše jsou aktéry slova 
„svádět, klamat“ (planaó) v Nové smlouvě vždy lidé.

20,4 A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud; uviděl  
jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, i ty, kteří  
se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili  
a kralovali s Kristem tisíc let. – A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl 
jim svěřen soud … Kde se tyto trůny nacházejí? Kromě tří míst (2,13; 13,2; 16,10) 
všech 44 zmínek o trůnech v knize Zjevení mluví o trůnech v nebi. Ve 4,4 (a 11,16) 
vidíme čtyřiadvacet starších, kteří zastupují církev, jak sedí na čtyřiadvaceti trůnech 
rozmístěných kolem hlavního trůnu. 

Uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo … 
Jan vidí duše, nikoli těla, tj. je pravděpodobné, že se nacházejí v nebi, nikoli na zemi, 
podobně jako viděl v 9,6 duše mučedníků pod oltářem. Apoštol Jan vidí duše těch, 
co byli popraveni (např. duši Jana Křtitele). Zmínka o popravě možná naráží na Jana 
Křtitele, posledního z proroků. V Janově teologii navazují novosmluvní mučedníci na 
starosmluvní proroky, kteří byli zabiti pro víru (viz 16,6; 18,24; viz např. Chilton). 
Poprava Jana Křtitele by mohla určovat začátek milénia, protože Jan Křtitel byl 
posledním mučedníkem z doby před evangeliem a je nejznámější postavou v Bibli, 
která byla popravena. Jan vidí duše, nikoli těla – Hendriksen nám připomíná, že duše 
není připojena k tělu, dokud nenastane vzkříšení, ke kterému dojde při druhém 
příchodu Ježíše Krista. 

I ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na 
ruku … tito lidé jsou v kontrastu vůči těm, kdo se klaněli šelmě a budou mučeni na 
věky věků (Zj 14,11). Podle 13,15 všichni, kteří se odmítli poklonit šelmě, byli zabiti.
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I ožili a kralovali s Kristem tisíc let … v následujícím verši (5) bude řečeno, že se 
jedná o první vzkříšení (= vzkříšení spravedlivých). Novosmluvní kontext ukazuje na 
nové narození z víry (Efezským 2,4-6; Koloským 2,13; Římanům 5,17 naznačují, že 
vládneme nyní s Kristem ve svém současném životě; Zj 5,10 naznačuje, že svatí 
budou vládnout na zemi; „ožili“ se vztahuje na nové narození těch, kdo byli dříve 
mrtví ve svých vinách a hříších; nové narození je prvním vzkříšením, vzkříšením z 
Ducha; druhé vzkříšení mluví o vzkříšení těla; Hendriksen také dodává, že věřící 
vládnou společně s Kristem, který je podle knihy Zjevení v nebi; měli bychom tuto 
tisíciletou vládu s Kristem srovnat s věčnou vládou s Kristem ve 22,5). Alternativně 
nebo souběžně s tím se vláda odehrává v nebi a vládnou duše těch, kdo byli 
popraveni. Dnešní slovo martys (mučedník) dříve znamenalo svědek. Všichni jsme 
svědky, ale ne všichni budeme za své svědectví popraveni. 

20,5 Ostatní mrtví neožili, dokud se těch tisíc let nedovršilo. To je první vzkříšení. – 
Prvním vzkříšením je nové narození. Druhým vzkříšením je všeobecné vzkříšení 
spravedlivých i zlovolníků (Sk 24,15), bude se jednat o tělesní vzkříšení v poslední 
den (Dan 12,2.13; viz Zj 20,12-15). Hendriksen zastává jiný pohled a říká, že prvním 
vzkříšením je přenesení duše z této hříšné země do Hospodinova svatého nebe 
(podobně i Lenski). To dává smysl, protože při smrti duše křesťana odchází do nebe, 
ale je spojena s tělem až při vytržení při druhém Kristově příchodu (1 Tes 4,16; 1 Kor 
15,52).

20,6 Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt  
nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími Božími a Kristovými a budou s ním kralovat  
tisíc let. – Když čteme 20,14-15, tak podle toho, co se zde píše, ti, jejichž jména jsou 
zapsána v knize života, mají podíl na prvním vzkříšení. Vzpomeňme na slib sboru 
církve ve Smyrně, že těm, kdo vítězí, druhá smrt neublíží (Zj 2,11). Pro novosmluvní 
zmínky ohledně prvního vzkříšení viz Koloským 2,12-13 a Koloským 3,1.

20,7-8 Až se těch tisíc let dovrší, bude Satan propuštěn ze svého vězení 8 a vyjde,  
aby svedl národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech země, Góga i Magóga, a 
shromáždil je k boji; a bude jich jako písku v moři. – Až se těch tisíc let dovrší, bude 
Satan propuštěn ze svého vězení a vyjde, aby svedl národy … Viz verš 3: Potom 
musí být (Satan) ještě na krátký čas rozvázán. Po svém rozvázání vyjde, aby svedl 
národy jako dříve (viz verš 3). Které jsou ve všech čtyřech úhlech země … to prostě 
znamená celou zemi. Jak si všímá Hendriksen, jedná se o bitvu celého světa 
vedeného Satanem proti církvi. Měli bychom si všimnout, že toto je poslední scéna, 
kde Satan vyvíjí osobní aktivitu, podobně jako vešel do Jidáše při svém osobním 
útoku na Krista. Nyní se připravuje na poslední bitvu proti církvi, shromáždí tedy 
celou světovou sílu a vyrazí s ní do boje proti církvi. My ovšem víme, že Kristus 
vybuduje svou církev a brány pekel ji nepřemohou (Mt 16,18) – jak často 
zapomínáme na tu důležitou záporku „ne-“.

Góga i Magóga … zdá se, že se jedná o tutéž bitvu jako v 19,19 – oba tyto oddíly 
jsou totiž podpořeny stejnými kapitolami 38 a 39 proroka Ezechiele, jedná se o 
Satanovu poslední vzpouru (srovnejte Ezech 39,17-21 se Zj 19,17-18, viz také Zj 9,1; 
11,7; 16,14; 19,19). Magóg je poprvé zmíněn v Gn 10,2 jako syn Jefeta, syna Noeho, 
a pak až v Ezech 38,2 jako Góg ze země Magóg. Zmínka o Gógovi se objevuje ještě 
několikrát v Ezech 38 a Ezech 39, a pak až ve Zjevení 20.
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A shromáždil je k boji … viz Zacharjáš 14, který je jasně spojen s druhým příchodem 
Krista, a také viz Zj 16,14. Hendriksen zdůrazňuje, že je zde užito slovo „boj“, nikoli 
„válka“. Jedná se o stejný boj-bitvu jako v 16,14 a 19,19 – v 16,14; 19,19 i 20,8 je 
užito stejné slovo polemos (G 4171 … boj; ovšem toto řecké slovo může být užito o 
jedné bitvě, několika bitvách i o válce – vyskytuje se také ve 12,7.17; 13,7).

A bude jich jako písku v moři … nejen že jsou shromážděni z celého světa, je jich 
také bezpočet (viz Gn 22,7; 41,49; Jozue 11,4).

20,9 Vystoupili na šíři země a obklíčili ležení svatých a milované město. Ale sestoupil  
oheň z nebe a pohltil je. – Vystoupili na šíři země … tím je ještě jednou zdůrazněno, 
že lidé pocházejí z celého světa. Obklíčili ležení svatých … vztahuje se na tábor na 
poušti (Ezech 38,16), tj. Jan používá označení starosmluvního Božího lidu jako 
označení církve. Milované město … tím je Jeruzalém. Jedná se o období 
intenzivního pronásledování Božího lidu, ale vlastně k bitvě vůbec nedojde. Ale 
sestoupil oheň z nebe a pohltil je … Viz Ezech 38,22; 2 Tes 2,8; Dan 12,1. 
Shromáždí se k bitvě jako v 19,19, ale stejně jako v 19,20, ani zde k bitvě nedojde. 
Čili když vám někdo příště řekne o bitvě u Harmagedonu, namítněte mu, že k bitvě 
vůbec nedojde, proti Božímu lidu nebude vystřelen ani jeden výstřel.

20,10 A Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je šelma a 
falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. – Hlavním obviněním 
vůči Ďáblu (viz Osborne) je to, že svádí obyvatele země (12,9; 13,14; 18,23; 19,20; 
20,3.8.10), podobně jako se snaží svést i církev skrze falešné proroky nebo falešné 
vyučování (Jezábel, Nikolaité a Balaám). Nyní už zde Satan nebude, aby vyhlašoval 
lidem svoje lži, jako to dělal celou dobu počínaje zahradou Eden. Zde je dovršena 
zkáza falešné trojice započatá v 19,20 (šelma i falešný prorok už byli před Satanem 
vhozeni do jezera ohně a síry), tj. všichni Boží nepřátelé budou zničeni (1 Kor 
15,23-26), včetně smrti, která bude následovat ve 20,14. Zbytek následovníků 
Satana čeká podobný úděl v jezeře ohně ve 20,15.

Podle tohoto verše mezi odsouzením šelmy a falešného proroka a odsouzením 
Satana uběhl nějaký čas. Satan obviňoval věřící dnem i nocí (12,10), nyní je mučen 
dnem i nocí na věky věků. Srovnejte jeho osud s osudem Serafů, kteří uctívají Boha 
dnem i nocí (4,8), a s osudem Hospodinových služebníků, kteří vládnou na věky 
věků (22,5). O Ďáblových andělech zde není zmínka (jsou zmíněni ve 12,9 a 16,14). 
Jezero ohně bylo připraveno pro Ďábla a jeho anděly (Mt 25,41); démoni během 
Ježíšovy pozemské služby také očekávali věčná muka (Mt 8,29). Nejedná se o 
neosobní utrpení, ale o utrpení v přítomnosti svatých andělů a Beránka (14,10).
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G.4. Veliký bílý trůn – soud nad mrtvými (20,11-15)

(Zj 20,11-15) 11 A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl; před 
jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. 12 A uviděl jsem 
mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena 
i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, 
zapsaných v těch knihách. 13 A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a 
Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků.  
14 A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt:  
ohnivé jezero. 15 A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do 
ohnivého jezera.

Popisuje toto vidění soud zlovolníků, nebo soud spravedlivých (verš 12) i zlovolníků 
(verš 13)?

20,11 A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho tváří zmizela  
země i nebe a jejich místo již více nebylo. – A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo 
na něm seděl …  bílá barva naznačuje svatost osoby, která na trůnu sedí. Daniel 
viděl trůn (Dan 7,9), na kterém „usedl Věkovitý. Roucho měl jako sníh bílé a vlasy 
jeho hlavy čisté jak vlna, jeho trůn – plamen ohně, jeho kola – oheň hořící“; bílé šaty 
naznačují čistotu, bílé vlasy věk a moudrost. Před jeho tváří  183   zmizela země i nebe a   
jejich místo již více nebylo ... Srovnejte s 6,16 (a říkali těm horám a skalám: „Padněte 
na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka!“) a 
22,4 („a budou vidět jeho tvář“). Bůh je Duch, a proto země a nebe nemohou 
přebývat v jeho blízkosti. Všimněte si podobnosti Kristovy přítomnosti při jeho 
druhém příchodu, jak je zaznamenána u šesté pečeti (Zj 6,14: „nebe zmizelo, jako 
když se svinuje svitek, a každá hora i každý ostrov se pohnuly ze svého místa“) a u 
sedmé misky hněvu (16,20: „všechny ostrovy zmizely a hory nebyly k nalezení“).

20,12 A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy.  
Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých 
skutků, zapsaných v těch knihách. – V Danielově vizi se jedná o výjev na soudu, při 
kterém jsou také otevřeny knihy (Dan 7,10). Knihy zaznamenávají činy každého 
člověka, podle kterých je každý souzen (Mt 16,27; 25,42 a následující verše; Sk 
17,31; Ř 2,6; 1 Kor 4,5; 2 Kor 5,10; 2 Tim 4,1; 1 Pt 4,5; He 4,13; Juda 14-15). Naše 
činy odhalují, zda je naše víra opravdová (Jk 2,14-18). Dokonce i Pavel, kazatel 
ospravedlnění z pouhé víry, trvá na tom, že Hospodinův soud se děje na základě 
našich činů (Ř 2,6-16; 14,10-12; 1 Kor 3,13-15; 2 Kor 5,10; 9,6; 11,15; Gal 6,7; 
srovnejte s Kol 3,35; Ef 6,8; 2 Tim 4,14). Podobenství o ovcích a kozách odhaluje ty, 
kdo patří Kristu, na základě jejich činů – ti, kteří jednají dobře s Božím lidem, dělají 
dobře Ježíši (Mt 25,31). Ti, kteří pronásledují Boží lid, vlastně pronásledujíc Krista, 
jak zjistil apoštol Pavel (Sk 9,4). Kniha života (Ž 69,29; Fp 4,3; Zj 3,5; 13,8; 17,8; 
20,15; 21,27) zaznamenává ty, kdo byli vyvoleni před stvořením světa (Ef 1,4; Zj 
17,8).   

20,13 A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich 
byli, a každý byl souzen podle svých skutků. – Hádes je místo, kde přebývají mrtví (Iz 
24,22). Zmínka o moři, které vydalo své mrtvé, ukazuje, že není úniku – všichni 
budou souzeni. Podobně jako v předchozím verši, i nyní se dozvídáme, že každý 
183Osborne překládá „před jeho tváří“ stejně jako ČSP, na rozdíl od jiných anglických překladů, jež mají „před 
jeho přítomností“. 
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bude souzen podle svých skutků (viz také 22,12). Anglická modlitební kniha, 
napsaná reformátory, používá obrat „v myšlenkách, slovech či činech“. Zahrnují 
skutky, podle kterých jsme souzeni, i naše myšlenky?

20,14 A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé 
jezero. – Hádes obsahuje všechny zesnulé lidi – poté, co vydá své mrtvé, je Hádes 
(říše mrtvých) samotná hozena do ohnivého jezera, protože jeho práce je hotova, už 
jej není třeba. K fyzické smrti už nedochází – i smrt samotná je uvržena do ohnivého 
jezera, nadále existuje už jen druhá smrt. Smrt a Hádes tvoří pár, podobně jako ve Zj 
6,8, protože po smrti zesnulí přebývají v Hádu – nyní není už žádného z nich třeba, 
proto jsou uvrženi do ohnivého jezera, místa, kde už jsou mučeni šelma, falešný 
prorok i Ďábel. Poslední nepřítelem, který bude zničen, je smrt (1 Kor 15,6). 

20,15 A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. – 
Ohnivé jezero je připraveno Ďáblu a jeho andělům (Mt 25,41). Ti, kdo se nyní dávají 
na Satanovu stranu, k němu nakonec budou připojeni (Zj 13,8; 20,10). Nejedná se o 
neosobní utrpení, ale utrpení v přítomnosti svatých andělů a Beránka (14,10). 
Jedinou možností, jak se ohnivému jezeru vyhnout, je zápis našeho jména v knize 
života (Ž 69,29; Fp 4,3; Zj 3,5; 13,8; 17,8; 20,12; 21,27), tj. Být tím, kdo v současném 
životě vítězí nad šelmou a jejím obrazem (Zj 3,5; viz také 21,7-8). Ti, jejichž jména 
jsou zapsána v knize života, budou zachráněni (Dan 12,1) a budou žít v novém 
Jeruzalémě (21,27). Hříšníci v Iz 33,14 se ptají: „Kdo z nás bude pobývat u 
stravujícího ohně? Kdo z nás bude pobývat u věčných plamenů?“

Tento verš bychom měli chápat v souvislostech celého novosmluvního učení. 
Ukazuje na konec všech těch, kteří pokračují ve vzpouře vůči Bohu. Ovšem Nová 
smlouva je jasná – Ježíš Kristus přišel na svět, aby lidi zachránil (Jan 3,16-21; Zj 
1,5-6). Musíme si připomínat, že symbol užitý o Kristu v knize Zjevení je Beránek, ten 
zabitý (5,6). V 1,5 je Ježíš ten, kdo nás miluje a vykoupil nás z našich hříchů svou 
krví. V 7,14 veliký zástup ze všech národů vypral svá roucha a vybílil je v krvi 
Beránkově. Zj 22,14 obsahuje požehnání pro ty, kdo si perou roucha, aby měli právo 
ke stromu života a ab y branami vstoupili do města, nového Jeruzaléma. Ve 21,6 je 
nám připomínán slib samotného Boha: „Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene 
vody života“. Ve 22,17 se nachází dvojí pozvání: „Duch i Nevěsta praví: Přijď. A kdo 
slyší, ať řekne: Přijď. A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu 
života“. Toto pozvání přichází od Ducha a od Nevěsty = církve. Církev na zemi volá 
pozvání všem, kdo uvěří. I Bůh sám zve (21,6). Nic nemůže být jasnější – Bůh si 
nelibuje ve smrti zlovolníka. Není to Bůh, ale naše vlastní skutky, které nás pošlou do 
ohnivého jezera. Bůh nás soudí za to, co jsme dělali (20,13). Naše skutky jdou s 
námi do příštího života, ať už dobré, nebo zlé (srovnejte se 14,13). Viz také 
poznámky na konci oddílu Poselství knihy Zjevení (str. 19). 

Naštěstí Bůh poslal na svět Ježíše Krista, aby zachránil hříšníky. Čiňme pokání, 
dokud je ještě čas a nezazněla poslední, sedmá polnice.
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Scéna H: Nevěsta Jeruzalém (21,1 - - 22,6)

H.1. Nové nebe a nová země (21,1-8)
H.2. Nový Jeruzalém (21,9-27)
H.3. Řeka života (22,1-6)

19. Scéna H: Nevěsta Jeruzalém (21,1 - - 22,6)

H.1. Nové nebe a nová země (21,1-8)

(Zj 21,1-8) A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první  
země pominuly, a moře již není. 2 A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem 
uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro 
svého muže. 

3 A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: „Hle, Boží stánek s lidmi; bude 
přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi a bude jejich  
Bohem.

 
4 A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani  

křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly.“

5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ A řekl mi: „Napiš:  
Tato slova jsou věrná a pravá.“ 

6 A řekl mi: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já
 
dám 

žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. 7 Kdo vítězí, dostane toto 
jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem.

 
8 Avšak bázliví, nevěřící,  

ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci,  
modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou,  
což je smrt druhá.“

Kniha Genesis začíná počátkem: Bůh stvořil nebe a zemi. Zde v posledních dvou 
kapitolách poslední knihy Bible nacházíme nový začátek, protože Bůh činí vše nové. 
Existuje zde řada paralel s prvními několika kapitolami knihy Genesis. Vidíme zde 
nové nebe a novou zemi; vidíme pramen, řeku a stromoví života. Podobně jako v 
Genesis Bůh přivedl Evu a představil ji Adamovi, nyní vidíme nevěstu, jak sestupuje 
z nebe krásně oblečená pro svého muže. Bůh sám bude přebývat s člověkem, 
podobně jako chodil s Adamem za denního vánku.

Jsou zde ovšem i odlišnosti: Lidé přebývají ve městě namísto zahrady. Popis nového 
nebe a nové země, v nichž žije nevěsta, je zakončen zobrazením druhé smrti a těch, 
kdo na ní mají podíl.

Wilcock si všímá, že existuje blízká spojitost mezi tímto oddílem a následujícími 
dvěma kapitolami knihy Zjevení:

21,2 je shrnutím oddílu 21,10-21 … Hospodinovo město – nový Jeruzalém;
21,3 je shrnutím oddílu 21,22-27 … Hospodinův příbytek – nový Jeruzalém;
21,4-5a je shrnutím 22,1-5 … obnova Hospodinova světa – řeka a strom života;
21,5b je shrnutím 22,6-10 … Boží slovo je potvrzeno – tato slova jsou věrná a pravá;
21,6a je shrnutím 22,11-15 … Boží dílo je dokončeno;
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21,6b-7 je shrnutím 22,16-17 … Hospodinovo závěrečné požehnání;
21,8 je shrnutím 22,18-19 … Hospodinovo závěrečné prokletí.

V kapitolách 21 a 22, se také nacházejí požehnání blahoslavenství z Mt 5,3-12:

Matouš 5,3-12: Zjevení, kapitoly 21 a 22:
Mt 5,3: Blahoslavení chudí duchem, neboť 
jejich je království Nebes.

Zj 21,1

Mt 5,4: Blahoslavení plačící, neboť oni 
budou potěšeni.

Zj 21,4

Mt 5,5: Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou 
zemi do dědictví.

Zj 21,1

Mt 5,6: Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní 
po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Zj 21,26-27

Mt 5,7: Blahoslavení milosrdní, neboť oni 
dojdou milosrdenství.

Zj 22,4

Mt 5,8: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni 
uvidí Boha.

Zj 22,4

Mt 5,9: Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, 
neboť oni budou nazváni Božími syny.

Zj 21,7

Mt 5,10: Blahoslavení ti, kdo jsou 
pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich 
je království Nebes.

Zj 21,1

Mt 5,11-12: Když vás budou tupit a 
pronásledovat a mluvit proti vám lživě 
všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. 
Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše 
odplata v nebesích; vždyť takto 
pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.

Celé kapitoly Zj 21 a Zj 22, srovnejte též se 
Zj 2,8

Gregg srovnává Izajáše 60 se Zjevením 21:

Izajáš 60 Zjevení 21
(v. 19) Nebude ti již slunce za světlo ve dne, 
ani měsíc pro svou zář ti nebude svítit v noci. 
Hospodin bude tvým věčným světlem.

(v. 23) A to město nepotřebuje slunce ani 
měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva a 
jeho lampou je Beránek.

(v. 3) a národy půjdou ke tvému světlu (v. 24) a národy budou chodit v jeho světle
Jejich králové ti budou sloužit (v. 10), k tobě 
přijde sláva Libanonu (v.13)

(v. 24) a králové země do něho přinášejí svou 
slávu

(v. 11) tvé brány budou ustavičně otevřeny, 
ve dne ani v noci nebudou zavírány

(v. 25) jeho brány nebudou nikdy ve dne 
uzavřeny, a noci tam už nebude

(v. 5) přijde k tobě majetek národů (v. 26) a přinesou do něho slávu a čest národů
(v. 21) a tvůj lid – všichni budou spravedliví (v. 27) a nevstoupí do něho nic nečistého
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Gregg dále pokračuje a říká: „V Izajáši 60 vše toto nastává díky rozbřesku 
Hospodinovy slávy ve velký nový den (Iz 60,1-3). Tento rozbřesk nastal s narozením 
Jana Křtitele a Ježíše Krista (srovnejte s Lk 1,76-78; Mt 4,13-16). Zdá se, že oba 
oddíly mluví, i když v symbolech, o realitě nového věku smlouvy. Nyní se už téměř 
dva tisíce let děje přicházení pohanů do církve a podřizování králů Kristu.“

V tomto oddílu jsou také naplněny sliby sedmi sborům:

Efesos: Tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu 
života, který je v Božím ráji.

Strom života: 22,2.14.19

Smyrna: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží Druhá smrt: 21,8
Pergamon: Tomu, kdo vítězí, dám skrytou 
manu a dám mu bílí kamének a na tomto 
kaménku napsané nové jméno, které nezná 
nikdo než ten, kdo je dostává.
Thyatiry: A dám mu hvězdu jitřní. Jitřní hvězda: 22,16
Sardy: Kdo vítězí, takto se bude oblékat do 
bílých šatů a jeho jméno nevymažu z knihy 
života, nýbrž vyznám je před svým Otcem a 
před jeho anděly.

Kniha života: 21,27

Filadelfia: Kdo vítězí, toho učiním sloupem 
ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjde 
ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a 
jméno města svého Boha, nového 
Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého 
Boha, i své nové jméno.

Nový Jeruzalém: 21,2; jméno: a budou vidět 
jeho tvář a na jejich čelech bude jeho jméno 
(22,4).

Laodicea: Kdo vítězí, tomu dám sednout se 
mnou na trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl 
se svým Otcem na jeho trůn.

21,1 A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země 
pominuly, a moře již není. – A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první 
nebe a první země pominuly … Toto následuje hned po soudu, ve kterém byli Ďábel, 
šelma, falešný prorok a ti, jejichž jména nebyla zapsána v knize života, uvrženi do 
ohnivého jezera a nebe i země před Jeho tváří zmizely (20,11). Poprvé je nové nebe 
a nová země slíbeno v knize Izajáš 65,17-25, a dále 2.list Petrův 3,12 mluví o zničení 
země a o novém nebi a zemi, ve kterých bude přebývat spravedlnost. První nebe se 
vztahuje na náš současný vesmír, nikoli jen na zemi. Nastává nový začátek. 
Podobně jako v Genesis 1,1 stvořil Bůh nebesa a zemi, nyní dojde k naprosto 
novému stvoření: staré stvoření bylo osvobozeno od svého směřování k zániku a 
uvedeno do slavné svobody Božích dětí (Římanům 8,19-22). Slovo „nový, 
nová“ (kainé) znamená novost kvalitou a svěžest spíše než něco z poslední doby, 
něco v čase nového. Současná země se svým hříchem, bolestí a utrpením není 
naším trvalým příbytkem. V tomto a následujících verších vidíme nebeskou odměnu 
pro ty, kdo byli pronásledovaní (Mt 5,10-12).

A moře již není … moře je jednou ze sedmi částí zla, o nichž Jan říká, že už nebudou 
existovat – ty další části jsou: smrt, zármutek, pláč, bolest (verš 4), prokleté věci 
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(22,3) a noc (22,5), viz Morris. Moře již není, protože není ani svět a jeho národy (viz 
Zjevení 17,15). V knize Zjevení je moře silně spojeno s národy světa a soudem nad 
nimi. Proto nemá místo v novém řádu věcí. Šelma také vyšla z moře – ze vřavy a 
víření národů, tj. z politického bujení a kvašení (xxxx). Smilnice sedí na mnohých 
vodách, které představují lidi a zástupy, národy a jazyky (17,1.15). Na moře také 
dopadají pohromy, jež souvisí s druhou polnicí a druhou miskou hněvu. Izajáš 57,20 
přirovnává zlovolníky ke zmítajícímu se moři, které se není schopné utišit. Moře je 
zdrojem satanské šelmy (13,1) a místem mrtvých (20,13), tj. není vhodné pro novou 
zemi (Johnson). Bouře, smrt a zkáza spojovaná s mořem neladí s tichostí a pokojem 
nového Jeruzaléma, Božího ráje. To, že v novém světě není moře, je v kontrastu s 
jezerem ohně, místě vyhrazeném pro bezbožné. 
.
21,2 A to svaté město, nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha,  
připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. – A to svaté město, nový 
Jeruzalém, jsem viděl sestupovat z nebe od Boha ... Už podruhé (po 3,12, kdy jsou 
věřící povzbuzeni, že pokud vytrvají, stanou se za odměnu sloupy města 
přicházejícího od Boha) slyšíme zmínku o novém Jeruzalému. Dále v He 11,10-16; 
12,22-23 je o něm zmínka jako o městě s trvalými, neotřesitelnými základy. Nový 
Jeruzalém je tím nebeským městem, které hledal Abraham (He 11,10), ale beze 
zbytku celé církve nemohl dosáhnout dokonalosti (He 11,40), stejně jako ani my 
nemůžeme. Nový Jeruzalém je svatým městem, nemůže do něj vejít nic nečistého (Iz 
52,1; Zj 21,27). Jako svaté město byl obvykle označován pozemský Jeruzalém (Neh 
11,1; Mt 4,5; 27,53), ale v knize Zjevení pronásleduje pozemský Jeruzalém svaté 
(11,8). Novým Jeruzalémem je též hora Sijón, město Boží (Ž 48; Iz 4,3; 35,8-10; 
51,11; 60,14-22; Joel 3,17). V Gal 4,25-26 Pavel mluví o „horním Jeruzalému, který 
je naší matkou,“ a uvádí jej do kontrastu vůči „nynějšímu Jeruzalému, který je v 
otroctví se svými dětmi“. 

Připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže … Nový Jeruzalém je jasným 
obrazem církve, nevěsty – ve Zj 19,7 je obraz nevěsty vysvětlen jako obraz Božího 
lidu. Podobně se o církvi jako nevěstě mluví v Efezským 5,25-27: muži mají milovat 
své ženy, stejně jako Kristus miluje církev. Tedy Kristus je zřejmě tím manželem – Zj 
19,7 mluví o svatbě Beránkově. Později vidíme, jak v novém Jeruzalémě sedí 
Beránek na trůnu a svatí vládnou společně s ním navěky a navždy. Církev je také v 
podobenství o deseti družičkách reprezentována svatebními družičkami, které čekají 
na ženicha, až přijde na svatbu (Mt 25,1).

Ve Zj 21,9-10 je obraz nového Jeruzaléma vysvětlen přímo jako nevěsta, žena 
Beránkova. Církev sestupuje v daném vidění z nebe od Boha, protože byla jeho 
nápadem už od začátku a Bůh je ten, kdo ji očisťuje a připravuje. Nový Jeruzalém 
tedy stojí v kontrastu vůči ženě smilnici (Zj 17), oděné purpurem a šarlatem a 
ozdobené zlatem, drahými kameny a perlami, která sedí na šelmě a je obrazem 
pozemského města Babylon. Smilnice je krásně oblečena, podobně jako nevěsta – v 
19,8 vidíme, že nevěstě je dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment, a tím kmentem 
jsou spravedlivé činy svatých. Později při popisu nového Jeruzaléma uvidíme, že 
město září Boží slávou (verš 11), jeho základy jsou ozdobeny všelijakými drahými 
kameny (verš 19), perlami (verš 21) a zlatem (verš 18). Další paralela se objevuje k 
oddílu Gn 2,21-22: Eva je stvořena z Adamova žebra a Bůh ji přivádí k Adamovi – 
podobně v knize Zjevení vidíme církev utvořenou skrze Kristovu krev, jehož bok byl 
probodený na kříži, jak přichází od Boha připravena pro svého muže.
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21,3 A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: „Hle, Boží stánek s lidmi; bude 
přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. – 
A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu … jedná se o hlas Boha, který promluví ve verši 5. 
Hle, Boží stánek s lidmi … tento verš mluví o blízkém vztahu Boha k jeho lidu. Po 
této blízkosti touží všichni lidi a můžeme ji vidět později i ve 22,4: Hospodinovi 
služebníci uvidí jeho tvář. To, že Bůh přebývá s lidmi, je cílem evangelia, naplněním 
Hospodinovy smlouvy s člověkem a jeho plánem záchrany. Bůh bere člověka do 
stavu, který existoval před pádem, když Bůh chodil s člověkem po zahradě (Gn 3,8). 
Nyní ovšem už Satan není přítomen, aby pokoušel lidstvo – jedná se o nový začátek 
něčeho věčného, aniž bude dána možnost k dalšímu pádu. Město je totéž, jak jej vidí 
Ezechiel 48,35.

Bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi a bude jejich 
Bohem … smlouvu „a budu jejich Bohem“ vidíme už u Abrahama (Gn 17,7; Ex 20,2; 
25,8; Lv 26,11-12; Dt 5,2; Jer 24,7; 30,22; 31,33; Ezech 11,20; 37,27; Zach 10,10; 
13,9; 2 Kor 6,16; 1 Tes 4,17; 5,10) a její konečné naplnění nyní popisuje kniha 
Zjevení. Je zde dvakrát slovo se stejným kmenem: Boží stánek s lidmi = příbytek 
(řecky: skéné) Boží, a „bude přebývat“ (řecky: skénósei) s nimi. Slovo „skéné = 
příbytek, stánek“ naráží na pozemský stánek či stan setkávání, ve kterém měl Bůh 
přebývat uprostřed lidu Izrael. Tj. Nyní přišlo nebe na zem, Bůh bude na nové zemi 
přebývat s člověkem.

21,4 A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani  
bolesti již nebude, neboť první věci pominuly.“ – Bůh bude přebývat se svým lidem a 
setře každou slzu z jejich očí … tento verš promlouval k Božímu lidu napříč staletími 
– promlouvá k našemu nejvnitřnějšímu bytí. V tomto životě pláčeme, ale v 
přicházejícím věku Bůh setře každou naši slzu, podobně jako matka utírá slzy svým 
dětem. Prokletí bolesti (Gn 3,17) a smrti (Gn 2,17) bude odvoláno, budou naplněna 
slova z Iz 25,8; 35,10; 51,11; 65,19. Starý řád bolesti a utrpení pomine při zániku 
starého nebe a země. Podle 2.listu Petrova 3,12-13 bude v novém nebi a zemi 
přebývat spravedlnost a nebude tam smrt ani bolest. Stejně mluví i Zj 7,15-17: „již 
nebudou hladovět ani žíznit; a Bůh jim setře každou slzu z očí“. 

Ve 21,4 nyní tyto věci jsou vykresleny formou záporu: A smrti již nebude, ani žalu ani 
křiku ani bolesti (ani Satana). Opakem těchto věcí bude věčný život, veselí, smích a 
radost. Na věky věků. Jak velký je náš Bůh! Izajáš 35,10: „Hospodinovi vykoupení se 
navrátí, přijdou s výskáním na Sijón a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou 
veselí a radosti, žal a vzdychání utečou“.

21,5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ A řekl mi: „Napiš:  
Tato slova jsou věrná a pravá.“ – Hle, činím všechno nové, počínaje novým nebem a 
novou zemí. Vše je nové, ale na rozdíl od zahrady Eden zde není Satan, aby 
obcházel a sváděl lidstvo. Země bude zaplněna lidmi, kteří si zvolili spravedlnost, 
nikoli zlo. Boží lid byl vykoupen krví Ježíše Krista. Izajáš 65,17 nám říká, že dřívější 
věci nebudou připomínány, ani nepřijdou na mysl„“ - starý řád věcí pomine zcela, 
dokonce i z našich vzpomínek. 

Bůh říká Janovi, aby zapsal následující větu: „Tato slova jsou věrná a 
pravá.“ (srovnejte se 14,4; 19,9; 22,6) Tento nový řád stvoření je tak dobrý, že stojí 
za to zaň zemřít v tomto životě (1 Kor 15,19), protože po smrti existuje lepší život pro 
svaté, jejichž jména jsou zapsána v knize života. Máme pochopit, že tento svět se 
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svou bolestí a utrpením nebude existovat navždy – bude něco lepšího, na co se 
můžeme těšit. 

Při popisu nové země a nového nebe jsou použity zdrženlivé obraty: bude tam voda 
života, stromoví života, nebude už bolest ani utrpení. Není nám slíbeno dvacet 
krásných panen, nýbrž Pavel mluví o novém stvoření: „Proto je-li kdo v Kristu, je 
nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové“ (2 Kor 5,17). Podle 
Chiltona mluví 2. list Korintským o jednotlivci (nové narození; též viz 1 Pt 1,3), kdežto 
Zjevení 21 mluví o církvi jako celku – o novém Jeruzalémě. Vidíme zde konečný 
celek, který začal novým narozením jednotlivců.

21,6 A řekl mi: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já
 
dám žíznivému 

zadarmo napít z pramene vody života. – A řekl mi: „Stalo se.“ Hospodinův plán je 
završen, stejně jako Ježíš řekl „je dokonáno“, když dokončil dílo vykoupení. Nyní Bůh 
obnovil všechny věci na jejich pravé místo, všechny příčiny zla byly odstraněny a 
vládne spravedlnost. Podobně jako Bůh kdysi dokončil své stvořitelské dílo v sedmý 
den  (Gn 2,2), nyní dokončil své dílo obnovy Všimněme si kontrastu slov „stalo 
se“ (gegonan) nyní a v souvislosti se soudem (16,17), zmiňuje Johnson. 

Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec … (viz Iz 44,6) v knize Zjevení poprvé v 1,8 
(já jsem Alfa i Omega – pouze jedno jméno), podruhé v tomto verši (dvojí 
zdůraznění) a potřetí ve 22,13 (já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i 
konec – trojí zdůraznění téhož).

Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života … voda života je zdarma, 
jak to zdůrazňuje i Zj 22,17. To je vítaná úleva v knize tolik naplněné soudem – 
připomíná nám Hospodinovu ochotu přijmout všechny, kteří stojí o místo v nové 
zemi. On o nás stojí natolik, že nabízí toto vše zdarma (Ř 8,32). Tomu, kdo žízní, dá 
Bůh napít z pramene vody života – je to také slib z Iz 55,1-3. Možná je zde i narážka 
na vodní toky, které zalévaly zemi v Gn 2,6184. Tento verš opakuje, co už bylo řečeno 
v 7,17: „Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod 
života“. Když byl Ježíš na zemi, slíbil těm, kdo žízní, že když k němu přijdou a budou 
v něj věřit, proudy živé vody poplynou z jejich nitra (Jan 4,14; 7,37-39) – to mluvil o 
Duchu svatém, který měl být vylit na jeho učedníky o Letnicích (Sk 2,33). I když kniha 
Zjevení ukazuje církev v jejím ideálním stavu v nebi, je také pravdou, že Duch svatý 
je dáván jednotlivcům, jako záruka či první splátka (závdavek) jejich dědictví (Ef 
1,13-14) v nebi (1 Pt 1,4). Později v kapitole 22 se z pramene vody života stane řeka 
vody života (Zj 22,1), takže příjemci vody života budou žít stejně dlouho jako její 
dárce. Stromoví života, díky němuž lidé mohou žít věčně, bude zavlažováno řekou 
života (22,2; srovnejte s Gn 3,22).

21,7 Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví; budu mu Bohem a on mi bude synem. – 
Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví … toto je označení Božího lidu – viz sedmeré 
dědictví pro ty, kdo vítězí, zaznamenané v sedmi listech sedmi sborům v kapitolách 2 
a 3. Ti, kdo vítězí, stejně jako Ježíš Kristus zvítězil (3,21), se stanou dědici toho 
všeho, co bylo právě v tomto a předchozích šesti verších popsáno, na rozdíl od 
bázlivých a nevěřících, kteří budou vykresleni ve verši následujícím. V Nové smlouvě 
se často mluví o dědictví (Ef 1,14; Kol 3,24; Jk 2,5; 1 Pt 1,4).

184Nebo na čtyři vodní toky, které vycházely od Hospodina (Gn 2,10-14) a zalévaly celou zemi.
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Budu mu Bohem a on mi bude synem … je zde důraz na osobní vztah mezi věřícím 
a Bohem (viz také 21,3). Bůh ustanovil svoji smlouvu s Abrahamem, že bude Bohem 
jemu a jeho potomkům (Gn 17,7). Pokud patříme Kristu, jsme Abrahamovými 
potomky a dědici téhož zaslíbení (Gal 3,29), které přichází svého konečného 
naplnění v knize Zjevení (Mounce).

21,8 Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci,  
kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a 
sírou, což je smrt druhá.“ – Vidíme zde kontrast k předchozímu verši, kde jsou 
zobrazeni ti, kdo vítězí (viz také 2,11) a mají právo pít z pramene vody života (viz 
také řeka vody života ve 22,1), na rozdíl od těch, kdo jsou v tomto verši zobrazeni 
jako ti, kteří mají svůj díl v ohnivém jezeře. 

Bázliví jsou také ti, kdo nečinili pokání, když byli raněni pohromami prvních šesti 
polnic (9,20-21). Srovnejte seznam hříšníků s Pavlovým seznamem v 1 Kor 6,9-10 a 
Gal 5,19-21. Jsou to ti nečistí, kteří nikdy nevstoupí do nového Jeruzaléma, protože 
tam mohou vejít jen ti, jejichž jména jsou zapsána v Beránkově knize života (21,27). 

Druhá smrt vykresluje kontrast vůči věčnému životu těch, kdo pijí vodu života – jen ti, 
jejichž jména jsou zapsána v Beránkově knize života, se vyhnou druhé smrti 
(20,14-15). Druhá smrt je opakem toho, co prožívají ve verši 4 ti, kdo vítězí – je to 
místo smrti, pláče, křiku, bolesti a slz. Měli bychom na tomto místě říci, že 
Hospodinův plán vykoupení umožňuje lidem, aby se vyhnuli druhé smrti díky 
zástupné smrti Ježíše Krista. Peklo bylo vytvořeno pro Ďábla a jeho anděly a kniha 
Zjevení jasně říká, že lidé uctívají buď Boha, nebo Ďábla a jeho poskoky (šelmu a 
falešného proroka).

Jsou zde vykresleni ti, kdo uctívají Ďábla a chodí po jeho cestách uvedených v tomto 
verši – a čeká je stejný trest. Vidíme zde i dvě klíčové  charakteristiky Ďábla: je to 
lhář a vrah (Jan 8,44). Ve 13,14 jsme viděli, že šelma ze země oklamává obyvatele 
země, ve 20,8 Ďábel oklamává národy.
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H.2. Nový Jeruzalém (21,9-27)

(Zj 21,9-27)  Vtom přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm misek 
plných sedmi posledních ran, a promluvil se mnou slovy: „Pojď, ukážu ti  
Nevěstu, ženu Beránkovu.“

10 V Duchu mne odnesl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město  
Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, 11 mající Boží slávu. Jeho jas je 
podobný nejvzácnějšímu kameni, je jako kámen jaspis, čistý jako křišťál.  
12 Má velikou a vysokou hradbu, má dvanáct bran a na těch branách dvanáct  
andělů a napsaná jména, která jsou jmény dvanácti kmenů synů Izraele.  
13 Tři brány jsou na východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři brány na 
západ. 14 A hradba toho města má dvanáct základních kamenů a na nich 
dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů.

15 Ten, který se mnou mluvil, měl jako měřidlo zlatou třtinu, aby změřil město,  
jeho brány i jeho hradbu. 16 Město je rozloženo do čtverce: jeho délka je 
stejná jako šířka. Změřil město tou třtinou na dvanáct tisíc stadií, jeho délka,  
šířka i výška jsou stejné. 17 Změřil také jeho hradbu: sto čtyřicet čtyři loktů 
podle lidské míry, která je také mírou andělskou.

 
18 Stavivem jeho hradby je 

jaspis a město je z čistého zlata, podobné čistému sklu. 19 Základy městské 
hradby jsou ozdobeny všelijakými drahými kameny: první základní kámen je  
jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, 20 pátý sardonyx, šestý 
karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras,  
jedenáctý hyacint, dvanáctý ametyst. 21 A dvanáct bran, dvanáct perel; každá 
z těch bran byla z jedné perly. A náměstí města bylo čisté zlato jako 
průhledné sklo.

22 Avšak svatyni jsem v něm neviděl, neboť jeho svatyní je Pán Bůh 
Všemohoucí a Beránek.

 
23 A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu 

svítily. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek. 24 A národy budou 
chodit v jeho světle a králové země do něho přinášejí svou slávu. 25 Jeho 
brány nebudou nikdy ve dne uzavřeny, a noci tam už nebude. 26 A přinesou 
do něho slávu a čest národů. 27 A nevstoupí do něho nic nečistého ani ten,  
kdo činí ohavnost a lež, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.“

Nevěsta už byla zmíněna ve 21,2, ale nyní je popsána podrobněji. Nevěstou je nový 
Jeruzalém, církev – je to svaté město, protože Boží lid je svatým lidem. Vidíme zde 
církev, jak ji vidí Bůh v její úplné konečné podobě. Když se vrátí Kristus, opravdová 
sláva církve vyjde najevo. I Kol 1,27; 3,4 popisují církev, jak ji vidí Bůh. Nový 
Jeruzalém je městem Boha, přebývá v něm Bůh sám společně s Beránkem a jeho 
lidem. Někteří (např. Milligan) také zastávají ten pohled, že popis v kapitole 21 je 
popisem církve v její ideální podobě nyní spíše než v budoucnu. Ovšem předchozí 
verše popisovaly nový řád všech věcí, což je v rozporu s touto myšlenkou. Dále nový 
Jeruzalém popisuje odměnu pro ty, kdo vítězí, a tato odměna přijde v budoucnosti.

Ovšem nyní je Boží lid nevěstou, která se připravuje. V následujícím oddílu vidíme 
Boží lid plně připravený a dokonalý, bez vrásky či vady. V ideálním případě bychom 
měli i nyní vidět prvky nového Jeruzaléma, které jsou o církvi pravdou už teď.
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Také si všimněme, že už zde nenacházíme zmínku o živých bytostech a 
čtyřiadvaceti starších (naposledy zmíněných v 19,4 při soudu ženy smilnice). Pokud 
je čtyřiadvacet starších symbolem ideální církve, už jich nyní není třeba, protože 
oslavená církev je zobrazena jako nový Jeruzalém.

Nevěsta byla už představena v 19,7-8, kde si obléká zářivě čistý kment, a ve 21,2, 
kde je označena za nový Jeruzalém. Nyní ji tedy vidíme obrazně jako město z 
čistého zlata, ozdobené vzácnými kameni a perlami. Celý oddíl je naplněn 
superlativy – město je obrovské, zlato je tak čisté, že je průhledné; město je pokryto 
drahokamy a velkými perlami. Ale na začátku je zdůrazněno, že město září Boží 
slávou (21,11) a přichází z nebe od Boha (21,10). Také uvidíme, že zdrojem života 
ve městě je řeka života, která vytéká od trůnu Božího a Beránkova (22,1).

Nevěstu nyní uvádí jeden z andělů sedmi misek hněvu, který ukázal Janovi smilnici v 
kapitole 17. I smilnice byla oděna purpurem, šarlatem a ozdobena zlatem, 
drahokamy a perlami. V 17,18 je obraz smilnice položen na roveň obrazu 
pozemského města Babylon – je tedy v kontrastu vůči nevěstě neboli nebeskému 
novému Jeruzalému. Někteří komentátoři mluví o příběhu o dvou městech: o 
pozemském Babylonu a nebeském novém Jeruzalému.

21,9 Vtom přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm misek plných sedmi  
posledních ran, a promluvil se mnou slovy: „Pojď, ukážu ti Nevěstu, ženu 
Beránkovu.“ – Jedná se pravděpodobně o téhož anděla, který ukázal Janovi soud 
nad velkou smilnicí (Zj 17,1); a nyní Janovi ukazuje nevěstu a její dědictví jako 
kontrast k soudu nad smilnicí. Ve verši 2 jsme už viděli nevěstu představenou jako 
„svaté město, nový Jeruzalém, který sestupuje z nebe od Boha, připravené jako 
nevěsta ozdobená pro svého muže“. Její muž je představen jako Beránek a 
následuje detailnější pohled na nevěstu. Žena Beránkova je v kontrastu vůči ženě 
smilnici, která sedí na šelmě. 

21,10 V Duchu mne odnesl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město 
Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, – V Duchu mne odnesl na velikou a 
vysokou horu … Jan má shora získat nový pohled na nevěstu: vidí, jak nový 
Jeruzalém sestupuje z nebe od Boha (3,12; 21,2). Srovnejte s viděním, kdy byl 
odnesen v Duchu na poušť, aby spatřil ženu sedící na šelmě (17,3) – Jan byl v 
Duchu také v 1,10 a 4,2. Ezechiel měl podobný zážitek jako Jan – byl odnesen v 
Duchu na velikou a vysokou horu, odkud viděl budovy vytvářející něco jako město a 
v rukou měl měřicí hůl (Ezech 40,1 a následující verše). Mnohé z Janova vidění ve 
Zjevení 21 a 22 obsahuje podrobnosti, které nacházíme také v Ezechieli, kapitolách 
40 až 48.

A ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha … Nevěsta = 
nový Jeruzalém. Jan viděl ženu na šelmě z pohledu pouště – nyní vidí nový 
Jeruzalém shora, čili je zde kontrast v důrazu na majestát nového Jeruzaléma. Ten 
je ve 3,12 nazván „městem mého Boha“. V biblickém listu Hebrejům čteme: 
„Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha“. Hora je možná narážkou na 
horu Sión, jeden z kopců, na kterých byl vystavěn Jeruzalém a z něhož lze shlédnout 
na celé město. Srovnejte se 14,1: „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“. Ve 21,16 je délka města 12 tisíc stadií a jeho hradby jsou 144 
loktů silné.
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Idea města, jež je Hospodinovou komunitou vyvolených, stojí v protikladu vůči 
komunitě na zemi: Nebeský Jeruzalém sestupující od Boha versus pozemský 
Babylon. Další novosmluvní metaforou pro církev je dům či budova, ve které přebývá 
Kristus (Ef 2,19-22; 1 Pt 2,4-5; He 3,6): tato idea říká, že církev je Hospodinovým 
domem či rodinou (1 Tim 3,15; Gal 6,10; Ef 3,14-15; 1 Pt 4,17). V Novosmluvním 
učení je položen důraz na to, jak by se měli zástupci Božího lidu chovat vůči sobě 
navzájem: mají si vroucně prokazovat lásku (Římanům 12,10), ctít jeden druhého (Ř 
12,10), žít v pokoji jeden s druhým (Ř 12,16), milovat se navzájem (Ř 13,8), přijímat 
jeden druhého (Ř 15,7), sloužit jeden druhému (Gal 5,13), odpouštět jeden druhému 
(Kol 3,13), povzbuzovat jeden druhého (1 Tes 5,11), atd.

21,11 mající Boží slávu. Jeho jas je podobný nejvzácnějšímu kameni, je jako kámen 
jaspis, čistý jako křišťál. – Jaspis nám připomíná popis Boha sedícího na trůnu ve Zj 
4,3. Později (verše 18-19) zjistíme, že z jaspisu je zbudována hradba a základy. 
Nový Jeruzalém neboli Boží lid září Boží slávou, protože uprostřed něj je Bůh (verše 
22-23). Boží sláva, která osvěcuje Boží lid, je zmíněna v Iz 58,8 a Iz 60,1. Iz 61,10 
mluví o věřícím jako o nevěstě, která se ozdobila drahými kameny – také viz popis 
města ve verších 19-21.

21,12 Má velikou a vysokou hradbu, má dvanáct bran a na těch branách dvanáct  
andělů a napsaná jména, která jsou jmény dvanácti kmenů synů Izraele. – Brány 
jsou hlídány anděly (Iz 62,6) a hradbami, takže dovnitř nevejde nikdo nečistý (viz 
verš 27) a nebude jíst ze stromu života – podobně jako byl strom života střežený 
anděly poté, co padl Adam (Gn 3,24). Dvanáct andělů střeží přístup ke stromu života 
(Chilton: až na to, že tentokrát nejsou všichni lidé mimo dosah – ti, kdo si umyli svá 
roucha, mohou vejít a jíst z jeho ovoce). Veliká a vysoká hradba má podobný efekt 
jako velká propast, která odděluje spravedlivé od zlovolných (Lk 16,26). Tento popis 
města má své paralely v Ezechieli 48,30-35. Na branách jsou jména dvanácti kmenů 
synů Izraele, což představuje starosmluvní církev – záchrana je z Hebrejů (Jan 4,22) 
a hlavně od Ježíše, který se jako Hebrej narodil a je branou pro ovce (Jan 10,7). 
Jediný přístup do města je skrze tyto brány a Ježíš je tou branou, viz také perla ve 
verši 21. Bůh připravil nový Jeruzalém pro starosmluvní svaté, jako je Abraham, který 
„toužil po lepší vlasti“ (He 11,13-16). Dále ve verši 14 uvidíme, že hradba města má 
dvanáct kamenů a na nich jsou jména dvanácti apoštolů – tedy církev je složena ze 
starosmluvních (Hebrejů) i z novosmluvních (pohanů) svatých.

21,13 Tři brány jsou na východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři brány na 
západ. – Viz podobný popis u proroka Ezechiele 48,30-35: jméno města je 
HOSPODIN TAM PŘEBÝVÁ, je to jeho příbytek. Na těchto branách (verš 12) jsou 
jména dvanácti kmenů Izraele. Brány směřují na všechny světové strany, což 
znamená, že jsou otevřeny těm, kdo přicházejí z celého světa (srovnejte s 5,9; 7,9; 
21,26).

21,14 A hradba toho města má dvanáct základních kamenů a na nich dvanáct jmen 
dvanácti Beránkových apoštolů. – Všimněme si zarážející paralely s Ef 2,19-22: 
církev je zbudována „na základu apoštolů a proroků“ a „v něm (v Kristu) se celá 
stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu“. Nový Jeruzalém je 
naplněním tohoto verše. Nový Jeruzalém představuje jak starosmluvní (dvanáct 
kmenů Izraele – viz verš 12), tak novosmluvní církev (postavenou na základu 
dvanácti apoštolů), všichni jsou společně budováni v příbytek, ve kterém žije Bůh (Ef 
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2,22). Církev se stala jedním – jak z pohanů, tak z Hebrejů, a tak kniha Zjevení 
svědčí o vyplnění verše Ef 2,15 a modlitby Pána Ježíše z Jana 17,23.

21,15 Ten, který se mnou mluvil, měl jako měřidlo zlatou třtinu, aby změřil město,  
jeho brány i jeho hradbu. – Ve Zj 11,1 dostal Jan třtinovou hůl jako měřidlo, aby 
změřil Boží svatyni a ty, kteří se v ní klanějí. Bylo mu řečeno, aby neměřil vnější 
nádvoří, protože to bylo vydáno pohanům, kteří budou šlapat po svatém městě po 42 
měsíců. Nyní při popisu nového Jeruzaléma, který je svatým městem (21,2), mají 
brány jména dvanácti kmenů Izraele (verš 12) a základní kameny jména dvanácti 
apoštolů (verš 14), protože Bůh a Beránek jsou jeho chrámem (verš 22). Měření v 
11,1-2 mělo spočítat svaté – nyní podobně měření vyjadřuje skrze dokonalý tvar 
nového Jeruzaléma plnost Božího lidu. Měřidlo ze zlaté třtiny naznačuje cenu a 
čistotu nového Jeruzaléma.

21,16 Město je rozloženo do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil město 
tou třtinou na dvanáct tisíc stadií, jeho délka, šířka i výška jsou stejné. – Jediná další 
svatba ve tvaru krychle v Bibli je svatyně svatých v Šalomounově chrámu, která byla 
obložena zlatem (1 Kr 6,20): „vnitřek svatyně byl dvacet loket dlouhý, dvacet loket 
široký a dvacet loket vysoký“. Číslo 12 tisíc se objevuje i ve sčítání lidu Izraele v 7,5, 
jedná se o počet lidí z každého kmene. Město je čtvercové jako město popsané 
Ezechielem 48,30-35, v kterémžto popisu brány města nesou jména dvanácti kmenů 
Izraele (Rúben, Juda, Levi; Josef, Benjamín, Dan; Šimeón, Isachar, Zabulón; Gád, 
Ašer, Neftalí), na každé straně města jsou tři brány a jméno města je HOSPODIN 
TAM PŘEBÝVÁ (srovnejte s 21,3.22; 22,3, kde Bůh přebývá se svým lidem). 
Ezechiel 43,16 popisuje ohniště oltáře jako dvanáct loket široké a dvanáct loket 
dlouhé. Měření svatyně ve Zj 11,1 bylo také druhem sčítání, protože Janovi bylo 
řečeno, aby sečetl ty, kdo se tam klanějí. Nyní jsme účastníky dalšího měření, které 
udává číslo 12 tisíc – číslo, které se objevuje v počtu lidí z každého kmene ve Zj 7,5. 
Rozměry 12 tisíc stadií délky, šířky i výšky tedy zdůrazňují dokonalou úplnost města. 
Horton činí zajímavé pozorování: kdybychom braly tyto rozměry doslova, město by 
bylo 2208 km dlouhé, stejně tak i široké a vysoké. Pokud by pojalo 20 miliard lidí, 
každý člověk by měl pro sebe prostor krychle o hraně délky 800 metrů. Jak si všímá 
Osborne, město je obrovské, dost velké na to, aby obsáhlo svaté všech dob, z 
každého kmene, národa, jazyka a lidu. V domě mého Otce je mnoho příbytků.

21,17 Změřil také jeho hradbu: sto čtyřicet čtyři loktů podle lidské míry, která je také 
mírou andělskou. – Ve verši 15 jsme se dozvěděli, že měřicí hůl je ze zlata. Ve verši 
12 byla hradba označena za velikou a vysokou, má dvanáct bran a (viz verš 14) 
dvanáct základních kamenů. Nejbližší příbuzné číslo k číslu 144 je 144 tisíc ve Zj 7,4. 
Míra 144 loktů představuje číslo 12 krát 12, což odpovídá dvanácti základním 
kamenům hradby a dvanácti branám. Dvanáct základních kamenů nese jména 
dvanácti apoštolů a dvanáct bran nese jména dvanácti kmenů Izraele. Číslo je tedy 
ekvivalentem míry (starosmluvní svatí) krát (novosmluvní svatí), což ještě jednou 
zdůrazňuje plný počet Božího lidu185. Ve starověku byla hradba zárukou bezpečí – je 
to hradba veliká a vysoká, každá z bran je střežena andělem (viz verš 12). Protože 
kniha Zjevení je napsána lidem, speciálně církvi Boží, anděl používá míry, se kterými 
jsme se už v knize Zjevení obeznámili, a tak propojuje význam těchto symbolů.

185Ross Taylor mluví o plném počtu církve, vytvořené z Hebrejů i pohanů, jak to zdůrazňuje oddíl Ef 2,11-22. 
Viz také poznámky k verši Zj 21,14.
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21,18 Stavivem jeho hradby je jaspis a město je z čistého zlata, podobné čistému 
sklu. – Zlato je symbolem čistoty a ceny církve. Průhlednost skla umožňuje, aby 
celým městem pronikala Boží sláva (ve verši 21 znovu: náměstí bylo čisté zlato jako 
průhledné sklo). Jaspis představuje Boží slávu (viz verš 11). Čistota skla zdůrazňuje 
nepřítomnost nedokonalosti a kazů, tj. Svatost církve – srovnejte s Ef 5,27.

21,19a Základy městské hradby jsou ozdobeny všelijakými drahými kameny:  – Ve 
verši 14 měly základní kameny jména dvanácti apoštolů, nyní vidíme, že jsou 
ozdobeny drahými kameny (viz také Iz 54,11). Šalomounův chrám byl také ozdobený 
drahými kameny (2 Paralipomenon 3,6). Efód, který na sobě měl oblečený velekněz, 
byl ozdoben čtyřmi řadami drahých kamenů, v každé řadě byly tři kameny (Ex 28,21). 
Každý z kamenů představoval jeden kmen Izraele a jméno kmene bylo na kameni 
vyryto – to mělo připomínat veleknězi, že je zástupcem všech dvanácti kmenů. Tj. 
základy města nesou nejen jména dvanácti apoštolů, ale také jména dvanácti kmenů 
Izraele – to naznačuje úplnou podstatu celé církve. Vzácné kameny zde a perly a 
zlato ve verši 21 jsou podobné jako ozdoby ženy smilnice (17,4), pouze její charakter 
smilnice stojí v kontrastu vůči věrné ženě ze Zjevení 21.

21,19b-20 první základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý  
smaragd, 20 pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý 
topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint, dvanáctý ametyst. – Znamení 
zvěrokruhu jsou spojena s týmiž drahými kameny, ale v opačném pořadí. Pokud tyto 
drahé kameny mají spojitost s oděvem velekněze, který představuje dvanáct kmenů 
lidu Izraele (ovšem s tím rozdílem, že nyní mají drahé kameny souvisí s dvanácti 
apoštoly … viz verš 14), tak důraz je kladen na kněžskou povahu Božího lidu, který 
je vykreslen jako Izrael doby konce (srovnejte s 1,6; 5,10; 20,6 … viz Osborne). Ve 
světle Janovy teologie v knize Zjevení, ve které vidí starosmluvní i novosmluvní Boží 
lid jako jeden celek, se zdá toto vysvětlení pravděpodobnější než souvislost s 
drahými kameny zvěrokruhu, i když není vyloučeno ani to, že oba odstíny výkladu 
platí současně spíše než přístup „buď, anebo“.

21,21 A dvanáct bran, dvanáct perel; každá z těch bran byla z jedné perly. A náměstí  
města bylo čisté zlato jako průhledné sklo. – Město je postaveno ze zlata a jeho 
hradby z jaspisu, jeho základy z drahých kamenů, a nyní jsou na seznam přidány 
perly. Beale v tom spatřuje souvislost s Iz 54,11-12. Všimněme si kontrastu se ženou 
smilnicí ze Zj 17,4, která „byla ozdobena zlatem, drahými kameny a perlami“. Perly 
jsou objektem velké ceny (Mt 13,45), ale jsou též produkovány skrze utrpení 
měkkýšů – tj. V pozadí stojí myšlenka, že jediná cesta do města vede skrze utrpení 
Krista na kříži. Ježíš v Janově evangeliu 10,7-11 nazývá sám sebe branou. Do města 
neexistuje další vstup, protože jeho hradby jsou vysoké a není možné je přelézt. Na 
branách jsou napsána jména dvanácti kmenů Izraele (verš 12). Brány města se nikdy 
nezavírají (verš 25), jsou střeženy dvanácti anděly (verš 12). Brány jsou 
nasměrovány do všech světových stran, aby mohli vejít lidé z celého světa 
(Hendriksen). Kdo může těmito branami projít? Ti, kteří umyli svá roucha (22,14) v 
krvi Beránka (7,14) a jejichž jména jsou zapsána v knize života (verš 27).

Náměstí nového Jeruzaléma je zmíněno také ve 22,2: jeho středem protéká řeka 
života. Toto náměstí stojí v kontrastu vůči náměstí toho velikého města, kde ležela 
těla dvou svědků (11,8). V Šalomounově chrámu kněží též chodili po zlatě (1. kniha 
Královská 6,30).
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21,22 Avšak svatyni jsem v něm neviděl, neboť jeho svatyní je Pán Bůh Všemohoucí  
a Beránek.

 
 – Pozemský typ chrámu už není potřeba, protože Bůh sám bude 

přebývat se svým lidem (21,3). Bůh bude žít se svatými a chodit mezi nimi – vidíme 
zde naplnění 2.listu Korintským 6,16 („budu bydlet uprostřed nich a procházet se 
mezi nimi, a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem“) a završení oddílu Efezským 
2,22 („v něm (v Kristu) jste i vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v Duchu“). To 
znamená, že jsme obešli celý kruh a vrátili se zase do stavu vykresleném v knize 
Genesis – tam Bůh chodil s Adamem; poté byl s lidem Izraele ve stánku na poušti; 
dále přebýval Bůh v Šalomounově chrámu; poté si staví chrámy v nitru jednotlivců; a 
nyní zase přebývá uprostřed všech lidí. Víra bude (chvála Bohu) nahrazena tím, že 
Boha uvidíme tváří v tvář.

21,23 A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva 
a jeho lampou je Beránek. – Všimněme si nyní kontrastu vůči pádu Babylonu v 18,23 
(„nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy“). Tato myšlenka se nachází v Iz 60,19 a 
ještě bude zopakována ve Zj 22,5. Boží slávu lze vidět na Ježíši, který je lampou, 
skrze něj září Boží sláva (2 Kor 4,4; Hebr 1,3). Z toho, že Beránek je lampou, vidíme 
i souvislost s tím, že církev je podstavcem pro lampu, svícnem (1,20) – Ježíš je 
lampou a církev nese tuto lampu. Ježíš je světlem světa a církev má být světlem pro 
tento svět a ukazovat Ježíše světu.

Poznámka: slovo použité zde a v 18,23 a 22,5 pro lampu (luchnos) znamená 
přenosnou lampu, která používá olej a knot a obyčejně se staví na svícen = stojan 
(luchnia), podstavec pro lampu, který je přeložen jako svícen a použit jako obraz 
sedmi sborů (v 1,20) a dvou svědků (v 11,4). Srovnejte s Matoušem 5,15: „A když 
rozsvítí lampu (luchnos), nekladou ji pod nádobu, ale na stojan (luchnia); a svítí 
všem, kteří jsou v domě“. Ježíš je tím pravým světlem (Jan 1,9) a je i světlem v 
novém Jeruzalémě (viz také Jan 8,12).

21,24 A národy budou chodit v jeho světle a králové země do něho přinášejí svou 
slávu. – Nyní jsou vykresleni občané nového Jeruzaléma. Tento verš se odkazuje na 
oddíl Iz 60,3 (viz též Iz 60,11; Ž 72,10). Vykoupení přijdou z každého národa (Zj 7,9), 
proto jsou v tomto verši zmíněny národy. To by nemělo být vykládáno jako záchrana 
všech lidí na zemi, protože by nastal rozpor s poselstvím knihy Zjevení: do města 
bude přinesena pouze sláva a čest národů (verš 26), nevejde do něj nic nečistého 
(verš 27).

21,25 Jeho brány nebudou nikdy ve dne uzavřeny, a noci tam už nebude. – 
Normálně bývaly brány města v noci zavřely, aby ochránily jeho obyvatele. Nyní 
ovšem nastal nepřetržitý den v přítomnosti Beránka, nebude tedy už noc a obyvatelé 
města budou v dokonalém bezpečí (Iz 60,11; Zach 14,11). Brány jsou střeženy 
anděly (verš 12), aby nikdo nečistý nemohl vejít. Jeho občané žijí v bezpečí i před 
zloději (Matouš 6,20), protože ti budou mimo město.

21,26 A přinesou do něho slávu a čest národů. – Stejně jako v předchozím verši, 
myšlenka pochází z Izajáše 60,11: „tvé brány budou ustavičně otevřeny, ve dne ani v 
noci nebudou zavírány, aby k tobě byl přinášen majetek národů a aby byli přiváděni i 
jejich králové“. Viz také Římanům 2,7 (Bůh dá věčný život těm, kdo „s vytrvalostí v 
dobrém skutku hledají slávu, čest a neporušitelnost“). V kontrastu s tím do města 
nevstoupí nic nečistého (verš 27). 
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21,27 A nevstoupí do něho nic nečistého ani ten, kdo činí ohavnost a lež, ale jen ti,  
kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.“ – A nevstoupí do něho nic nečistého, ani 
ten, kdo činí ohavnost a lež … Nové nebe a nová země se stanou domovem 
spravedlnosti (2.list Petrův 3,12-13), do kterého nemohou vstoupit zlovolníci (Iz 52,1; 
35,8-10). To je v souladu s Pavlovým učením, že nespravedliví nedostanou do 
dědictví Boží království (1.Kor 6,9; Gal 5,19). Jen ti, kdo umyjí svá roucha, budou mít 
právo vejít branami do města (22,14), tj. Ti, kteří jsou očištěni krví Ježíše Krista. Ale 
jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života … to jsou ti, kdo vítězí (3,5) a tak 
jejich jméno není vymazáno z knihy života. V branách města jsou andělé a kolem 
města vysoké hradby, aby bylo zabráněno nespravedlivým a nečistým se do města 
dostat. Následovníci Beránka ve 14,4-5 chrání sami sebe od poskvrny, v jejich 
ústech nebyla nalezena lež, jsou bez úhony.
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H.3. Řeka života (22,1-6)

(Zj 22,1-6)  I ukázal mi řeku vody života, čirou jako křišťál, která vycházela z 
trůnu Božího a Beránkova. 2 Uprostřed náměstí toho města, z obou stran řeky 
je strom života, nesoucí dvanáctero ovoce; každý měsíc vydává své ovoce a 
listí toho stromu slouží k léčení národů.

3 Nic prokletého již nebude. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho 
otroci mu budou sloužit 4 a budou vidět jeho tvář a na jejich čelech bude jeho 
jméno. 5 Noci již nebude ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce:  
Pán Bůh je bude osvěcovat a budou kralovat na věky věků.

6 I řekl mi: „Tato slova jsou věrná a pravá; Pán Bůh duchů proroků poslal  
svého anděla, aby svým otrokům ukázal, co se má brzo stát.

Vidíme zde další popis města, zjevné je také přirovnání města k zahradě Eden. V 
Edenu byla řeka, která napájela zahradu (Gn 2,10). Zahrada byla posázena stromy a 
uprostřed se nacházel strom života (Gn 2,9). Lidé mohli svobodně jíst ze stromů v 
zahradě (Gn 2,16). Už zde nebude adamovské prokletí, které zahrnovalo úmornou 
lopotu lidstva a smrt. V zahradě Eden se lidé stali někým jako Bůh, když poznali 
dobré i zlé, ale byl jim odepřen přístup ke stromu života. Člověk se stal svým 
vlastním bohem a zdroj života měl spíše v sobě, než aby čerpal zvnějšku od Boha – 
to vedlo k marnosti a prázdnotě. Díky této prázdnotě lidé naplňují svůj život věcmi, 
potěšením a modlami. Ve Zjevení 22 nyní nacházíme Boha a Beránka jako zdroj 
života pro lidi, kterým už není odepřen přístup ke stromu života, jako byl odepřen 
Adamovi a Evě. Lidé mohou jíst ze stromu života věčně, protože Bůh žije věčně. 
Ježíš řekl: „A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, 
kterého jsi poslal, Ježíše Krista“ (Jan 17,3). Znát Boha znamená znát jej důvěrně, 
jako jej znali Adam a Eva. Nespravedlivým Ježíš řekne: „Nikdy jsem vás neznal. 
Odejděte ode mne“ (Mt 7,23).

22,1 I ukázal mi řeku vody života, čirou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a 
Beránkova. – Nyní je popsáno zajištění a výživa obyvatel nového Jeruzaléma. Tento 
verš nám připomíná řeku, která zavlažovala zahradu Eden (Gn 2,10), obraz pochází 
z Ezechielova vidění (Ezech 47,1 a následující verše). Řeka vody života je symbolem 
věčného života. V 21,6 byl zmíněn pramen vody života, který se nyní stal řekou – a 
dar vody života se objeví ještě ve 22,17 s tím důrazem, že věčný život je zadarmo. 
Voda života vytéká z trůnu Božího a Beránkova – Otec a Syn jsou zdrojem 
veškerého života (Jan 5,26). V Žalmu 46,5 „řek svým proudem oblažuje Boží město, 
svaté příbytky Nejvyššího“. Vodou života je samotný Kristus – on je zdrojem vody, 
která vede k věčnému životu (Jan 4,14). Také zde možná existuje spojitost se 
skelným mořem, podobným křišťálu, které je před trůnem (4,6). Výraz „čirá jako 
křišťál“ je také použitý o novém Jeruzalému ve 21,11.

22,2 Uprostřed náměstí toho města, z obou stran řeky je strom života, nesoucí 
dvanáctero ovoce; každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k léčení  
národů. – Uprostřed náměstí toho města … Toto město má náměstí (širokou ulici). 
Veliké město, ve kterém byli zabiti dva svědkové, také mělo náměstí (11,8), toto 
náměstí je ovšem dlážděné zlatem jako průhledné sklo (21,21). Mučedníci budou 
chodit po tomto náměstí – široké ulici – celou věčnost. V Izajáši 35,8 se mluví o 
silnici: „ta se bude nazývat cestou svatou; neprojde po ní nečistý, bude jen pro toho, 
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kdo jde svatou cestou186“. „Hospodinovi vykoupení se navrátí, přijdou s výskáním na 
Sijón a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, žal a vzdychání 
utečou“ (Iz 35,10). 

Z obou stran řeky je strom života, nesoucí dvanáctero ovoce; každý měsíc vydává 
své ovoce … Řeka života, jejíž zdrojem je Kristus, zalévá stromoví života, které dává 
věčný život každému, kdo jí z jeho plodů (Gn 3,22). Tímto jsme opsali celý kruh a 
vracíme se do Genesis: Ježíš, strom života v knize Genesis, je nyní stromem života v 
knize Zjevení – on je počátek i konec.

Opět se vrátíme do stavu před pádem díky našemu zástupci Beránkovi, který byl 
zabit. Lidem už není bráněno vejít ke stromu života, jako tomu bylo v zahradě Eden 
poté, co zhřešili (Gn 3,22). Mohou jíst ze stromu a žít navěky, protože plody ze 
stromu dávají věčný život. Strom rodí dvanáctkrát do roka, jednou za měsíc, což 
ukazuje na hojnost – číslo dvanáct by mohlo mít souvislost se dvanácti kmeny 
Izraele nebo dvanácti apoštoly, ale pravděpodobně zdůrazňuje pravidelnou úrodu 
ovoce. Strom dostává vodu z řeky života, je tedy stromem života (Ezech 47,12). 

V dopise církvi v Efesu Bůh slibuje tomu, kdo vítězí, že mu dá právo jíst ze stromu 
života, který je v Božím ráji (2,7). Tedy i nový Jeruzalém je Hospodinovým rájem, 
novou zahradou Eden. Ve 22,14 ti, kdo vyprali svá roucha, mají také právo přijít ke 
stromu života a vejít branami do města. Ve 22,19 slyšíme varování: „kdo by ze slov 
svitku tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze 
svatého města.“

Listí toho stromu slouží k léčení národů … jedná se o národy žijící v novém 
Jeruzalémě (Zj 21,24), Jan má pravděpodobně na mysli léčivé obklady (opět 
souvislost s Ezech 47,12: „jeho ovoce bude k jídlu a jeho listí k léčení“). 

22,3 Nic prokletého již nebude. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho otroci  
mu budou sloužit – Podobně jako 21,4 a 22,5 i tento verš mluví o náhradě 
negativního pozitivním – místo prokletí (bolestivé práce a smrti) dojde k požehnání. 
Místo lopotné dřiny Hospodinovi služebníci budou radostně sloužit Bohu a uctívat ho.

Adamovské prokletí též zahrnovalo vyhnání ze zahrady Eden a zákaz přístupu ke 
stromu života, který by umožnil lidem žít věčně (Gn 3,17-24). Prokletí je nyní 
zrušeno, takže lidé mohou brát ovoce ze stromu života a žít věčně. Trůn Boží a 
Beránkův nebude už daleko v nebi, ale na zemi v novém Jeruzalémě – Hospodin 
bude přebývat s člověkem, přestěhuje se na zemi. Místo namáhavé lopoty mu budou 
jeho služebníci sloužit, stejně jako mu sloužili na dřívější zemi (1,6; 5,10; 7,15; 
srovnejte s Lk 12,37). Řecké slovo pro „sloužit“ je latreuó (G 3000) a je užito i v 7,15, 
kde znamená službu ve smyslu uctívání či chvály spíše než práce. „Co oko nevidělo 
a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho 
milují“ (1.list Korintským 2,9). 

Ve 22,1 vychází řeka vody života z trůnu Božího a Beránkova, nyní vidíme, že trůn 
Boží a Beránkův se nachází v novém Jeruzalémě. Srovnejte s velikým zástupem, 
který přišel z velikého soužení (7,9), nachází se před Božím trůnem a slouží Bohu 
dnem i nocí v jeho chrámu. V 7,10 volají velikým hlasem: „Záchrana náleží našemu 

186Anglický překlad: Bude jen pro vykoupené.
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Bohu, tomu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.“ Ve 14,3 vidíme 144 tisíc, jak zpívají 
před trůnem novou píseň. 

Je zajímavé, že tento verš je jediným místem v popisu nového Jeruzaléma, jenž 
mluví o chvále, které se Bohu dostává od jeho lidu – v dřívějších zmínkách o chvále 
v knize Zjevení bylo aktéry čtyřiadvacet starších a čtyři živé bytosti (4,9; 5,11; 7,11; 
11,16; 19,4). V souvislostech knihy Zjevení nastane chvála a zpěv před trůnem 
Božím a Beránkovým – jeho služebníci ho budou s radostí chválit. Náš dnešní zpěv a 
chvála jsou jen předzvěstí zítřejšího nebe.

22,4 a budou vidět jeho tvář a na jejich čelech bude jeho jméno. – Budou vidět jeho 
tvář … zahlédnout Boží tvář bylo Mojžíšovi upřeno (Ex 33,20). Vidět Boží tvář 
znamená těšit se jeho přízni (Job 33,26; Ž 17,15; 67,2), jedná se o odměnu těch, kdo 
jsou čistého srdce (Mt 5,8). Vidět Boží tvář znamená být jako on – svatí budou 
proměněni do jeho podoby (2. list Korintským 3,18; 1.list Janův 3,2). Neuvidíme ho 
zastřeného závěsem či rouškou, víra bude nahrazena viditelným.

Na jejich čelech bude jeho jméno … Jeho jména na čele je slíbeno těm, kdo vítězí ve 
sboru ve Filadelfii (3,12). Je to také narážka na vztah s pečetí pro 144 tisíc, kteří 
představují celý zachráněný Boží id všech dob (7,3; 14,1) – tato pečeť je symbolem 
vlastnictví a blízkosti. Tito lidé stojí v kontrastu vůči těm, kdo přijali cejch šelmy na 
ruku nebo na čelo (respektive jméno šelmy – viz 13,16-17). Budou prožívat muka 
(14,11). Srovnejte také s těmi (6,16), kteří volají na skály, aby na ně padly a skryly je 
před tváří toho, kdo sedí na trůnu.

22,5 Noci již nebude ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je 
bude osvěcovat a budou kralovat na věky věků. – Noci již nebude ani nebude třeba 
lampy nebo světla slunce. Pán Bůh je bude osvěcovat … Jsou opakována slova ze 
Zj 21,23-25: neustálá přítomnost Pána jim bude světlem, a tak už nebude noc. Noc je 
zrušena, protože je spojována se zlem, světlo je spojeno s tím, co je dobré. Ježíš byl 
zrazen v noci, hříchy jsou páchány v noci v Ř 13,12; 1 Tes 5,5-8. Svatí jsou syny 
světla (1 Tes 5,5). Bůh sám přebývá v nepřístupném světle (1 Tim 1,16).

A budou kralovat na věky věků ... Srovnejte ty, kdo vládnou na věky věků, s osudem 
těch, kdo se klanějí šelmě, a pak budou mučeni dnem i nocí na věky věků (14,11). 
Stejně jako při sedmé polnici je oznámeno, že Kristus bude vládnout na věky věků 
(11,15), i svatí, kteří slouží Bohu, s ním budou vládnout na věky věků (1. list 
Tesalonickým 4,17). Ti, co zůstanou věrni, s ním budou vládnout (2 Tim 2,12) – 
srovnejte s odměnou věrných v Laodiceji: usednou s Ježíšem na jeho trůn (3,21). 
Protože Ježíš žije věčně, i svatí budou žít věčně: srovnejte s Janem 14,19 („já žiji a 
také vy budete žít“), viz také Dan 7,18.

22,6 I řekl mi: „Tato slova jsou věrná a pravá; Pán Bůh duchů proroků poslal svého 
anděla, aby svým otrokům ukázal, co se má brzo stát. – Tato slova jsou věrná a 
pravá … Anděl zdůrazňuje, že tato úžasná slova jsou důvěryhodná, jak to i řekl Bůh 
ve 21,5. Opakuje se zde 1,1: Bůh poslal svého anděla, aby ukázal svým 
služebníkům, co se má brzy stát. Jedná se opět o jeden z klíčů ke knize Zjevení: 
„brzy“ v biblickém smyslu znamená Ježíšova slova „Přijdu brzy“.

Pán Bůh duchů proroků … skutečný prorok prorokuje ve shodě s Duchem svatým, 
ne podle toho, co říká jeho vlastní duch (2. list Petrův 1,21). Tento pohled do nebe je 
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věrný, můžeme mu věřit a stojí za to zaň zemřít. Jedná se o pohled do nebe, které 
oko nevidělo, ucho neslyšelo a na srdce lidské nevstoupilo, ale Bůh je připravil těm, 
kdo ho milují (1 Kor 2,9). Toto místo pro nás Ježíš připravil (Jan 14,2-3).
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20. Epilog (22,7-21)

(Zj 22,7-21)   A hle, přijdu brzy. Blahoslavený, kdo zachovává slova proroctví  
tohoto svitku.“ 

8 Já, Jan, jsem ten, kdo tyto věci slyšel a viděl. A když jsem to uslyšel a 
uviděl, padl jsem k nohám anděla, který mi tyto věci ukazoval, abych se mu 
poklonil. 9 Řekl mi: „Varuj se toho! Jsem spoluotrok tvůj a tvých bratrů proroků 
a těch, kdo zachovávají slova tohoto svitku. Bohu se pokloň.“ 

10 Ještě mi řekl: „Nezapečeť slova proroctví tohoto svitku, neboť ten čas je 
blízko. 11 Kdo ubližuje, ať ještě ubližuje do konce, kdo je špinavý, ať se ještě 
ušpiní, a kdo je spravedlivý, ať ještě až do konce koná spravedlnost, a kdo je 
svatý, ať se ještě posvětí.“

12 „Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle 
toho, jaké je jeho dílo. 13 Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i  
konec.“ 14 „Blahoslavení ti, kdo si perou

 
roucha, aby měli právo ke stromu 

života a aby branami vstoupili do města. 15 Venku zůstanou psi, kouzelníci,  
smilníci, vrahové a modloslužebníci i každý, kdo miluje a činí lež.“

16 „Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto věci  
dosvědčil. Já jsem kořen a rod Davidův, jasná hvězda jitřní.“

 

17 A Duch
 
i Nevěsta praví: „Přijď.“ A kdo slyší, ať řekne: „Přijď.“ A kdo žízní,  

ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života. 

18 Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví tohoto svitku: kdo by k 
nim něco přidal, tomu Bůh přidá ran zapsaných v tomto svitku; 19 a kdo by ze  
slov svitku tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu 
života a ze svatého města, které byly

 
popsány v tomto svitku.

20 Ten, který o tom svědčí, praví: „Ano, přijdu brzy.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!  
21 Milost Pána Ježíše Krista se všemi svatými. Amen.

20 a) Přijdu brzy (22,7-17)

22,7a A hle, přijdu brzy. – Ježíš Kristus přijde brzy. Amen. Toto se zopakuje ještě 
dvakrát (22,12.20). Stejně jako kniha Zjevení začala zmínkou o druhém příchodu 
Krista (1,7), zakončuje třemi dalšími potvrzeními téhož. Při zmínce v 1,7 se mluví o 
pláči národů světa, ale poslední tři potvrzení ve Zjevení 22 mluví o požehnané naději 
nebe, kterou má církev. 

22,7b Blahoslavený, kdo zachovává slova proroctví tohoto svitku.“ – Toto šesté ze 
sedmi blahoslavenství v knize Zjevení je podobné tomu prvnímu z 1,3, kdy je čtenář 
vyzván, aby se držel toho, co je v knize Zjevení napsáno. Kniha Zjevení je v prvé 
řadě knihou pastýřskou, aby povzbuzovala církev v průběhu jejích těžkých zkoušek, 
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a tedy mluví o budoucnosti spíše prakticky než teoreticky. Ti, kteří zachovávají slova 
proroctví této knihy, budou dědici požehnání právě vykresleného ve Zjevení 21. 
Srovnejte s požehnáním blahoslavenství v Mt 5,3-12.

22,8 Já, Jan, jsem ten, kdo tyto věci slyšel a viděl. A když jsem to uslyšel a uviděl,  
padl jsem k nohám anděla, který mi tyto věci ukazoval, abych se mu poklonil. – Já, 
Jan, jsem ten, kdo tyto věci slyšel a viděl … fráze „Já, Jan“ je použita také na 
začátku knihy v 1,9. Jan ještě jednou potvrzuje, že tyto věci slyšel a viděl – 
nevymyslel si je. 

Padl jsem k nohám anděla, abych se mu poklonil … Jan už v 19,1-10 padl k nohám 
anděla poté, co viděl veliký zástup lidí, kteří zpívají Haleluja Bohu, a velké požehnání 
těch, kdo jsou pozváni ke svatební hostině Beránkově. Tehdy anděl potvrdil, že tyto 
všechny věci jsou pravým Božím slovem. Nyní Jan spatřil další velkou vizi, vidění 
nebe, a anděl znovu potvrzuje, že tato slova jsou věrná a pravá. Ježíš dává na 
vědomí, že přijde brzy a Jan je natolik přemožen tímto viděním, že padá k nohám 
anděla, jenž mu vidění nese.

22,9 Řekl mi: „Varuj se toho! Jsem spoluotrok tvůj a tvých bratrů proroků a těch, kdo 
zachovávají slova tohoto svitku. Bohu se pokloň.“ –  V tomto (22,8-9) i předchozím 
(19,9-10) případě anděl potvrzuje, že Boží slova jsou věrná a pravá, a také v obou 
případech napomíná Jana, aby se poklonil Bohu, což je stejná výzva jako výzva 
celému lidstvu (14,7). To je hlavním tématem knihy Zjevení – výzva ctít Boha. 
Většina lidstva si ovšem volí uctívání šelmy, a tak si vlastně volí jezero ohně. 

Jsem spoluotrok tvůj a tvých bratrů proroků ... Jan je považován za proroka – 
prorokům je v knize Zjevení dávána větší důležitost než apoštolům, možná proto, že 
celá kniha je proroctvím (1,3; 22,7.10.18-19). Jan je spoluotrokem Božích služebníků 
– to jsou to, kdo zachovávají slova knihy Zjevení a jsou dědicové jejího požehnání. 

22,10 Ještě mi řekl: „Nezapečeť slova proroctví tohoto svitku, neboť ten čas je blízko. 
– Viz také Zj 1,1-3; 22,6. Svitek je otvírán ve Zj 5 a Zj 6. Srovnejte s knihou Daniel 
12,4.9, kde je Danielovi řečeno, aby zapečetil slova svitku, protože čas ještě 
nenazrál. Nyní už máme znát a rozumět poselství knihy Zjevení, i když některé jeho 
části jsou nejasné.

22,11 Kdo ubližuje, ať ještě ubližuje do konce, kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní, a  
kdo je spravedlivý, ať ještě až do konce koná spravedlnost, a kdo je svatý, ať se 
ještě posvětí.“ – Čas na pokání už vypršel. Lidé za svého života na zemi učinili své 
rozhodnutí, zvolili si buď dobro, nebo zlo, a toto nyní bude platit po celou věčnost. Viz 
také Daniel 12,10 a Ezech 3,27.

22,12  „Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, 
jaké je jeho dílo. – Ježíš Kristus ještě jednou mluví o svém druhém příchodu, při 
kterém vezme i svou odměnu (Iz 40,10; 62,11-12). Odměny jsou určeny těm, kdo 
vítězí v dopisech sedmi sborům, a také těm, kdo jsou pronásledováni (Mt 5,12) – viz 
také Mt 16,27: Ježíš odplatí každému podle jeho skutků (zdůrazňuje osobní 
zodpovědnost každého, viz také Ž 62,13; Př 19,17; 24,12; Ř 2,6). Soud velkého 
bílého trůnu ve 20,13 také naznačuje, že budeme souzeni podle svých skutků. 
Osborne dodává, že kromě trestu je se soudem spojena i odměna – za to dobré 
budeme odměněni a za to špatné potrestáni. Kniha Zjevení není pouze proroctvím, 
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ale též dopisem, který klade důraz na zbožný život, věrnost a vytrvalost u každého, 
kdo žije tímto způsobem. Jeho odměna byla právě popsána v předchozím oddílu 
22,1 až 22,6.

Měli bychom též zvážit odměnu slíbenou každému ze sedmi sborů tomu, kdo vítězí – 
ti, kdo vítězí, mají podíl na Ježíši Kristu samotném (Lang):

i. Budeme jíst ze stromu života, který je zavlažován řekou vody života, jejíž 
zdrojem je Kristus (2,7).

ii. Dostaneme skrytou manu, kterou je Kristus – ten pravý chléb z nebe (2,17).
iii. Budeme mít podíl na Kristově moci nad národy (2,26).
iv. Budeme chodit s Kristem oblečeni v bílých šatech (3,4).
v. Kristus na nás napíše své nové jméno (3,12).
vi. Budeme sedět s Kristem na jeho trůnu.

22,13 Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“ –  „Alfa a Omega“ je 
opakováním 1,8 a 21,6, kde je jasně užito o Bohu. Alfa a Omega jsou prvním a 
posledním písmenem řecké abecedy, což ukazuje na počátek i konec historie a na 
vše mezi těmito mezníky. „První i poslední“ je užito o Kristu v 1,17 a 2,8 a o Bohu v 
Iz 44,6 a Iz 48,12. „Počátek i konec“ je užit o Bohu ve 21,6. Pouze v tomto verši se 
vyskytuje tento trojí důraz. Warren trefně srovnává tyto tři důrazy: „První i poslední“ 
neznamená významnou odlišnost od „Alfy a Omegy“ nebo „počátku i konce“, prostě 
jen vyjadřuje tutéž sekvenci numericky, abecedně i časově. On je počátek, protože 
před ním k žádnému počátku nedošlo – On žije věčně.

Ježíši Kristu náleží tento Boží atribut – jedná se o jednu z nejsilnějších pravd 
potvrzujících Kristovo Božství a je významné, že tato věta se nachází pouze devět 
veršů před koncem Bible. Srovnejte s Melchisedechem v Hebr 7,1-3, který je „bez 
otce, bez matky, bez rodokmenu, nemá ani počátek dnů ani konec života. A tím je 
připodobněn Synu Božímu a zůstává knězem navždy“. Pokud se podíváme na oddíl 
o „Alfě i Omeze“ v souvislostech, tak ten, kdo mluví, „přijde brzy“ (viz verš 12), což 
nemůže být nikdo jiný než Kristus (viz také 22,7.20 a srovnejte s 3,3; 16,15). Měli 
bychom neochvějně znát, že Ježíš Kristus je v 1,17 a 2,8 označovaný jako první a 
poslední, stejně jako zde ve 22,13.

22,14 „Blahoslavení ti, kdo si perou
 
roucha, aby měli právo ke stromu života a aby 

branami vstoupili do města. – Tento verš nám říká, kdo může branami vstoupit do 
města. Jedná se o poslední ze sedmi blahoslavenství v knize Zjevení a upomíná nás 
na 7,14, kde si Boží lid umývá roucha v krvi Beránka, tj. Přijímá odpuštění svých 
hříchů skrze oběť Ježíše Krista na kříži. Mít právo přijít ke stromu života znamená mít 
věčný život.

Do města lze vstoupit pouze jeho branami – tou branou je Ježíš Kristus (Jan 
10,7-11), který je též perlou nevýslovné ceny (Mt 13,45), tím městem je nový 
Jeruzalém v nebi. Jedinou odpovědí na lidský hřích je najít odpuštění skrze krev, tj. 
Skrze krev oběti Krista na kříži. Každý člověk, který chce vejít do města, musí vejít 
některou z bran (= skrze Ježíše), tedy každý, kdo chce věčný život, si musí vyprat 
svá roucha a šaty v krvi Beránka (7,14).

22,15 Venku zůstanou psi, kouzelníci, smilníci, vrahové a modloslužebníci i každý,  
kdo miluje a činí lež.“ – Venku zůstanou psi, kouzelníci, smilníci, vrahové a 
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modloslužebníci … do města nesmí vstoupit nic nečistého (1 Kor 6,9-10; Gal 
5,19-21; Kol 3,5-6; Iz 35,8; 52,1), protože je to svaté město Boží. Mohu vstoupit jen 
ti, kdo jsou zapsaní v Beránkově knize života (Zj 20,15; 21,8.27). Lidé mimo město 
nebudou vpuštěni ke stromu života, který dostává vláhu z řeky života, jejímž zdrojem 
je Bůh a Beránek. Bez Krista neexistuje život – Kristus je náš život. Jedinou další 
alternativou k životu je smrt, a to druhá smrt v jezeru ohně (Chilton).

I každý, kdo miluje a činí lež … tato fráze (miluji = fileó) vystihuje znamení šelmy, 
které lidé dostávají na čelo (miluje lež) i na ruku (činí lež).

Následující tabulka srovnává různé seznamy hříchů v knize Zjevení:

Zj 9,20 Zj 21,8 Zj 22,15
modlářství modláři modláři
vraždy vrahové vrahové
kouzla kouzla kouzelníci
smilstvo smilníci smilníci
krádež

zbabělí, bázliví
nevěřící
lháři lež
oškliví, propadli ohavnosti

Na prvním místě je vždy zmíněno modlářství společně s vraždami, kouzly a 
smilstvem.

22,16a „Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil.  
– Celé toto svědectví přichází od Ježíše skrze jeho anděla, je tedy určeno církvi 
Ježíše Krista, společenství svatých (1,1; 10,1). Celá kniha Zjevení, nejen tři první 
kapitoly, je napsána církvi. Anděl z kapitoly 10, který dává Janovi malý svitek, má 
výzor Krista, protože je to Kristův anděl (já Ježíš jsem poslal svého anděla).

22,16b Já jsem kořen a rod Davidův, jasná hvězda jitřní.“ – Podle Ježíšova 
rodokmenu víme, že pochází z Davidovy linie (Mt 1,1). Ježíš je počátkem i 
naplněním proroctví. V 5,5 je Beránek označen jako „kořen Davidův“, což je titul 
Mesiáše (viz také Iz 11,1.10; Římanům 15,12). O jasné hvězdě jitřní se zmiňuje 2.list 
Petrův 1,19 a Zj 2,28 o ní mluví jako o odměně těch, kdo vítězí (viz poznámky ke 
2,28).

22,17 A Duch
 
i Nevěsta praví: „Přijď.“ A kdo slyší, ať řekne: „Přijď.“ A kdo žízní, ať  

přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života. – V pozvání evangelia jsou 
zahrnuti jak Duch, tak i církev. Církev mluví a Duch účinně oživuje její slova. K 
jasnému dosvědčení obsahu této knihy jsou potřeba dva svědkové: Duch a nevěsta. 
Oba tyto svědky lze také vidět při práci dvou svědků ve Zj 11. Toto je poslední 
nabídka záchrany. Záchrana od Boha je darem, který Bůh dává (Římanům 5,15-17; 
6,23) těm, kdo žízní (Iz 55,1; Jan 7,37-38). Pozvání se týká daru vody života, která 
věčně teče od Božího trůnu. Bůh sám ve 21,6 doplňuje toto pozvání a nabízí vodu z 
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pramene života. To je vítanou připomínkou evangelia v knize tolik zaměřené na soud 
a vhodným zakončením poslední knihy Bible. Jasně zde vidíme, že Bůh není 
neochotný dát lidem věčný život (viz 1 Tim 2,1-6; Jan 3,16). Ježíš říká, že nikoho, 
kdo k němu přijde, nevyžene (Jan 6,37). Kdo chce, ať si zdarma vezme … řecké 
slovo „vezme“ (lambanó, G2983) je též překládáno „přijme, dostane, obdrží“187.

20 b) Varování (22,18-19)

22,18-19 Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví tohoto svitku: kdo by k 
nim něco přidal, tomu Bůh přidá ran zapsaných v tomto svitku; 19 a kdo by ze slov 
svitku tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života188 a 
ze svatého města, které byly

 
popsány v tomto svitku. – Zde máme vážné varování, 

abychom nenakládali se slovy tohoto proroctví svévolně, protože v 1,1 jsme se 
dozvěděli, že jejich autorem je Bůh. Podobně v Dt 4,2 Mojžíš přikazuje lidu Izrael, 
aby k zákonu, který jim dává, nic nepřidali a nic z něj neubrali (viz také Dt 12,32; 
29,20; Př 30,6; Jer 26,2). Někteří lidé mají obavy mluvit v kázání o knize Zjevení, aby 
se neprovinili proti tomuto varování, ale tato slova jsou spíše výstrahou nebrat knihu 
na lehkou váhu než nesnažit se o její výklad.

20 c) Závěrečné požehnání (22,20-21)

22,20 Ten, který o tom svědčí, praví: „Ano, přijdu brzy.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!  – 
Ježíš Kristus sám svědčí o pravdivosti tohoto proroctví. „Ano, přijdu brzy“ Amen, 
přijď, Pane Ježíši!, reaguje Jan. Ekvivalentem je aramejské maranatha (náš Pane, 
přijď) z 1.listu Korintským 16,22. Druhý příchod Ježíše byl jedním z velkých témat 
knihy Zjevení a objevuje se v první (1,7) i poslední kapitole. To nás upomíná, že čas 
je blízko, máme být připraveni – viz blahoslavenství pro ty, kdo zachovávají slova 
tohoto svitku (22,7). „Přijď, pane Ježíši“, volá Jan i církev.

22,21 Milost Pána Ježíše Krista se všemi svatými. Amen. – Toto je poslední 
požehnání pro Boží lid a doplňuje pozdrav v 1,4, kde milost a pokoj přichází od Pána 
i Ducha do sedmi sborů. Ještě jednou připomínka toho, že záchrana přichází pouhou 
milostí a je z milosti. Amen. 

Ross A. Taylor, 4.dubna 2008
Rossuk12@hotmail.com
http://www.apokalypsis.org/

Tento text můžete zdarma šířit a tisknout v těle Kristově. Španělský a francouzský 
překlad najdete na výše uvedené webové stránce.

187Ross zde vykládá slovo krateó = zmocní se, popadne silou, aby podpořil ten výklad, že Boží milosti a pomoci 
se musíme rozhodně chopit. Tradičně se tak někdy vykládá Mt 11,12, kde slovo krateó užito je (zatímco zde ve 
Zj 22 ani v odkazech na Janovo evangelium a list Timoteovi užito není). Výklad Mt 11,12, který dává větší 
smysl v souvislostech Matouše 11, spíše tvrdí, že od dob Jana Křtitele je království Božímu činěno násilí, 
protože Ježíš těmito slovy reaguje na popravu  Jana Křtitele. 
188KJV uvádí nesprávně „díl z knihy života“ místo „díl ze stromu života“, protože Erasmus postrádal posledních 
šest veršů řeckého textu knihy Zjevení a překládal z latinské Vulgáty.
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