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Uvod

±Íe:::8:Ť;o:'2i::.:šíkš:gmkér:i::°:i3ž28žk;Š±rťikntn::;vá3±Sťus:rkír:ÉC3r8š;g'

;;:;:;=;s:í:;;;5r;:;d;:;;g:í;;S:::a=:#:cÍ.::m:::::;:Ířaíí=;:::::%š::žt:ícÍ;„
literai;uře zvláště odhálení budoucnos.bio Apokalyptika byla charakt;e_ristic-

ž;: :íŘ::ž:nžáÉ::::uá vkt:::3kš:ššá::±: š:§:víťízaš5:íísťr :bg;`,:Í9;n.; Z: T#g=
rou používal`i i;akó někteří &ui;oří ranÉí církveo

á:9íu*, Pžž:á,: Z:gv#vá: g:#:k;::n.51',:Ísá::ěuj: i:f2 ::g'.' ílĚ3i i.;|3 )
představuje obvyklé hebrejské jméno Joachanan, kter.é se častokrát vyskyťuje
v pozdějších apokryfních spisech a u Flavia. Autorem je i;edy Jano

::;nÉá::3ť#d:;i;ě::;š:Í;:;;|i|;;::.a#Ív:;g::;n=9#%:i;::ř;iH:S:!:;;#:l:?;::egírgí:íÍ:žmtes:::ásĚe:síg::.±a:skáa:Šo:á:;g:::]áá:Í:t#o:oSž:š::::ána
Ěšá:|Ysgh:::rigůťps:íip:;::gTzea3:Í:o:ůgárK:gž:|žg±oziůží:_::nšvgs:šSs=
tž;síy;;.::Íašeg:g::éz:žif:o:opáo3:Éa-|T;ožá5:trž3,:;,:.m::u::ě:g:Ív::?šž:r3:r"
představujo pravým jmér.emo Áutor byl zřejmě cirkevním sborům natolik znám,
že k představeni a důvěře v za.znamenaná vidění si;ačilo už jeho jméno.
I)okonce podle všeho praktíkování pseudonymů nekvetla, když mooně půsóbil

±3;:r::šEé::mgu:h:ébg::r:tÉz::gfívžááá::ámueÉvs=g;gmp:oí,ggťššš:g3:áLí
často náboženští autoři nutnost vypůjčit c:i jméno některé vysoce vážené
historické osobnosbi pro dilo, kberé r.ě]Ú být všeobecně přijató. Po smrti

.

:::r32iš:*:hk2:Sř=it:řeÉ;Íá=by::oÍš::;žoz:;:iešzíLlgn?rvgrgisE3:g3gi:í-lwi 1. stoleti neexistovala domnělá potřeba pseudonymity; křesťané byli

3š:Ěv;:::*iýžůřá:ji3žiagg::ť:Éyaug:á:o:-;_igů:t;řínÉ::c3:s:g:Sž2Ťťs.t:Egíí
vytratil, začala se objevovat pseudonymí dila se jmény různých apoštolů .
(viz 6BC, str. 41.--42), Ve světle těchto s:kuiečností inůžeme celkem odůvodně-.
ně,uzavříi;, že Zjevení pocházi z 1. si;oletí, nemá pečeĚ pseudonymity, ale
j© dílem člověka se skutečným jrqénem JaiL

Kdo byl tento Jan? Nový zákon uvádí několik mužů tohoto jména.: Jan Křtíi;el,
Byn Zet>edeův, ktei.ý byl jedním z dvahácti, Jan s příjmeirin Marek a jistý
příbuzný nejvyššího kně7,e í;n.-iáje `'.viz pozn. ke Sk 4,6). Autorem Zjevení
jistě nemohl býi; Jan Xřťit©1, pro-iLože zemřel před Ježíšovýn ukřižováflím,
a vyloučena je i možnost, že by šlo-.o J-ana z Armášova příbuzenství, o kberém není žádná zmínka, že by se b]Tl stai }cřesťanem. Podobně je málo pravdě-

podobné, že Zjevení mpsal Jan hi.&rek. Sloh, výrazové prostředky a přistup
:hi`arkova evangslia jsou zcela c)dlišné cJ. Z.ie`reni'
a nemáme žádné svědectví
o tom, že by někdo v rané cirkvi byl i`.!:id,'--t-é.!..i 3 dával do souvislosti Zje-.
vení s h--brkem.

'Í'ími;o vy|oučením ki.ajrich možriostí jsme se dostali k Janovi, synu Zebed.eo-

vu a bratru Jakubovu. On b}Íl nejen jeJním z dvanácti, &le patřil i do úzké-

716, 7i7
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ho kruhu Ježíšova. Haná křesĚanská tradíce jej téměř jednotně pokládá za

_:_---::--::--:-_-:---- : ------_-_--:_

-_--_

-'

___--:_

:::-_---'-_-::::--=:::i:_

v Kartágu (c.160-c. 240 po Ici..), Hyppolytc)s .v Říině (zemřel roku 235; .Pf+

jednání o Kristu a Antikrisi" XXXVI) a Kle:ient Alexandrijslď (zemřel c. 220

!§kKiiiš;:m:r#ť:8ť±žv:#n:::ii:!a=;:);:í;;;m:Íi;:3iííg`ru;Í;ž:#;ní::::::
Ireneus říká, že ve -svém mladém věku viděl přes'tárlého Polykarpa ze Smyrny,

:io:í#ouÍ:jfggg#;'f|Eb!:jr:;;;:iy5!i:i,ji;:Í::t;:p;:;ah:;:Í#itě::::ž!"Jkiáu"ckítí:Egv:E::í:g:r:;árá:Ííz:gš;á;áLyd5:|Vik:á:3:,;'á;to3i:ýrv:|Tyo::uásí se skiiteěností, že Jan se obraci na efezskiý, jakož i na jiné asijské
sbory (Zj

1,4.11).

ž::;:áísššgůů:žíoá:p:sg3Eg#oe::c:oSĚš:áť2:##cíí§3js3o#ť,:u5á;:t®vaín,
1`/-

díla se ztra.i:ila a co se nám z jeho rozsáhlého odkazu dodnes zachovalo,
jsou jen zlomkovité výroky citované pozdšjšimi pisateli. Dva z nich mluví

o Jancwě smrti. Jeden rukopis ze 7. a so století po Kr., jakýsi struěný

2ggr*kž=o*Ea::Líg%í:g:í:uďí[5cůb=;o;3E:,ťr:ťfgí:z::#:&žížá„sÍšít:uE:HF.
CharleB! "Revelai;ion" -viz lnternatíonal Críticsl Commentary, sv. 1,

§:{jÉ?;PÍ;:;:;:;;Í#::;;§:§;:iiÉ:Ťž::;;:;ií:Í:É;;:#§:í:!g:Ít°:š9:;®:ÍÍš.
Swata{ '"The Apoka.1ypse of St. John, íÉr. Cljxxv).

_`:ť--:=_--:--:_-i::---------------::--_-:----:--=:--:---_ii-:-:--:--:

podle historiků toto dílo ctbvykle řadí -viz dále v `'Historickém pozíidi).
Při důkladnějším průzkimu Bi vš&k nad i;ěmii:o výroky nusíme poiožit několik
otázek. Skutečnost, že úsek z oxfordského rukopisu mluvi o Janovi j&ko
"teólogovi", naznačuje, že v:'rrok byl středověkým ,písařem částečně upraven,
protože i;oto ozna.čení se nevyslqrtuje v žádném z existujicich biblických
rukopisů před osmým si;oletím a je skutečně nepochopitelné, že by ho Papias
pohl použít. I)ruhý výrok od Georgia Hanarteia nacházíme jen v jediném ru-.
kc]pise tohoto autora. Jiné rukopisy jeho děl svědči o tom, že Jan zemřel
přirozenou sinrtí, a P&pía vůbec neuváději. Proto je těžicé dozvědět se, co

co vlasi;ně Papias o Janově smrtí řekl ` Jestliže napsal, že židé umučilí Jana i Jakub&, potom z toho ještě nijak nevyplývá, že zemřeli najednou nebo

3šL;:;Ígěsť:LgteÉg:ga:::u;ůšá3ř::íts2TÉ:s:ž:díív;t:;gí.Í=žaáo::k:3:3#e§:.
mučednickou smri: , byl to jen výsleĚek židovského nepřátelského úsilí.
`Třei;í Papiův citát zaznamenal historik liusebiiÉ (zomřel roku 340 po Kr.)!
''A nebudu váhat připojit k výldadu všechno, co jsem E5e kdy od presbyterů

spol©hlivě dověděl a na co si dobře pamatuji, proi;ože jsem c) jejich pr&vdě
piv`esvědčen„. Jestii však někdo někdy t}-to pr`esbytery následoval, já jsem
přezkouina.1 slova presbyterů, to., co řf,ki `.:řecky eipen) Ondřej, Petr, Filíp,
•Tomáš, Jakub, Jan, hlatouš či ktorýkoli jin;`r z učedníků Páně, a co řekli

1
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(řecky legousin) Aristion a presbyter Jan, učedníci Páně. Protože se nedo.rnnívám, že knižní informace 'oy mi tak pomohly, jako slovo živého a dosud
znějícího hlasu" (Církevní dšjiny 111. 39.3.4).
J.Tento výrok byl předmětem mnolia dohadů. flusebius ho vysvětloval tak, že
v JLsii da konci 1. století ž.ili dva Janové -apoštol a ještě jiný Ja.ri,` pres-

byter, tj. starší. Eusebius pokládal tohoto druhého za a,utora Zjevepí, zatímco apoštc)1oví připsal eva.r.`~elium.

Papíova slova je možno vša,k vynádat i jinak. Německý učenec Zshn poukázal
na to, že v Papiově výroku neni žádný skutečpý rozdil mezi presbytery a
&poštoly. PapiaJ3 hovoří o tom, že ",..:7..gzkoimal slova pi`esbyterů", a hned vy.jmenovává, apoštoly, když se potom zmi.|uje o "presbyteru Janovi" , pokládá ho
za jednoho z učedníků Páně''. Slcuteěri.ý rozdíl .mezi těmito dvěma zmíněnýni

skupinari spočívá ve výrazech eipen -řekli & 1egc)usin -vyprávělí, ěímž je
nasna.čeno, že i;í, o.kterých je zmínka v první skupíně, byli Ježíšovi uěedníci, kteří žili a vydávali svědectví před Papiovou dobou, zatimco do dru~
hé skupiny patřili žijící svědkové a mohli pc)skytnout infornaci. Když příjmeriie li.eneovo svědectví (viz str. 716,), apoštol Jan by byl v c)bou skupi~
nách, a proto inohl být zcela pochopitelně počítáJ;i dvaki.át.

husebíow' snaha vidět v Papiově výroku dva Jany nán lépe ozřejmí ta skutečnosi;, že jeho závěry ovlivnilo dilo alexa.ndrijského biskupa I)ionysia (ze-

ni:stle:;šgg:sgáng?.L:iz::ů:ážá;v:|:íááGfá::évlm:ie2í-ú2:)áí::;:isřz:;:a|
dílo nazva.né "Pojednáni o zaslíbeních", kd? chtěl učenec dokázat, že .Zjeveni nenapsal apoštol Ján, ale někdo jí;ný s tímtéž jménein. I)icinýsius je první
církevní otec, pochybující o apoštolově aui;orství Zjeveni a jeho důvcidy pokládaóí za klasické všíchni, ki;eří přijímaji jeho názor.

g:án#|Taáož::Šgáiljs::uzrg;::káiž:::::e?as:š:žĚ;osÉáuž:ě:Ě:Šá?:y:;mkazují značné rozdíly. Několik výrazů, které se zioláši;ě často vyskytují v jed-

`rdo:d;:šg:tgv:Zšsůty2:áhí3Ťmžoí:%szĚí:vityev;:iG::"=ug:mJ:Í;:3gří:c;9:ií:t-,
ve Zjevení jen Jhát; aletheia = pravda, v ev. 25krát, ve Zjeveni se nevy- .
B]qrtuje vůbec! phós = světlo, v ev. 22krát, ve Zjevení 3krát; agapa.ó = mílo+
vat, v ev. 37krát, ve Zjevoní 4krái;; pisteuó = věřit, v ev.100krát,. ve Zj
ani jednou; alla = avšak, v ev. vice než loc)krái;, ve Zj 13krát; onópion =
před, v ev. jsdnou, ve Zjevení 36krát; eiiios = mij, v ev. 42krát, ve Zjevení
jednou. K oznaěení Krísta jako "Beránka" používá 6vangeli`m vždy slova si{mos,
zatímco Zjev?ní uvádí výraz arnion, cgž obojí znamená "Beránek' . V evangeliu
je Jeruzalem vždy Hiorosoluma, zatímco Zjevení důsledně užívá Hierousal6m.

Dionysius tedy poukázal na sl`mtečnost, že řečtina Janova evangelia je spi`ávná a idiomatická, zatímco řeč Zjevení má několik neobvyklých výrazů, které
z hlediska správné řečtiny není možno, zdůvodnit ani gramatic]qr ani syni;akticky. Prá,vě tyto výrazné roz;:íl:r mezí evangeliem a Zjevením vedly Dionýsía
k závěru, že tato dila nemohou míi; sťejného původce. Zdá se, že i;ytolffitické
připomínky silpě ovlivníly pohled východní cí].kve na apoštolský a tedy kánonický původ Zjevení. Eusebius zaznamenává nejen podrobnosti Dior}ýsiovy argumentace, ale snaží se ji ješi;ě podepiv-át Papiovým citovarým výrokem.. 0 kánoničnc>sti Zjevení dále zaznamenal:
"Staří i moderní přijali z Janový,ch spisů kromě evangelia bez námitek ještě

!::oopžť;áe:ž;š:to::Éez:áíg.::oom:::lá;::š;3áe;písáic:h;enzg3:,ybť::ť.adz::uf||'
24 .17-18 ) .

I když Dionýsovy důvody pro dva Jaiiy jsou závažné, pi.o úplnost úsudku je
třeba vzít v úvahu ještě další skutečnosti. Dionýsiovy a Lusebiovy názory

719, 720
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se opirají předně o dvojznaěn/ citát Papíův a I)ionýsiův a o rcu=díly.mezi
evangeiiem a Zjeve:iimo 1 když není možno dokáztit, že Papías sé nczmínii
o dvou odlišných J-ariech, přecx3 jeho svědectví - pokud je ho.,možno použít

á;Eů giíŤcŠ..,_:ž3hn:?šášt::ŠkĚBgivgfr,: j;řg?Í j tog:::uj:ě::e:g:: :i:vEšsí g !`iležité výi.oky lj-ené'jvy, který Janova i Papiova současníka Polykarpa znal

`

osobně. Zc`:á se.` že z.r`.al
jen jednoho Jana, apoštola, a jasně svědčí, že
Zjevení napsa.1 pr.á.,.é i;e~rLto J-an. Z hledis,ka i;éi;o skuteěnc)sti se zdá býi;
zcela rozumný závěr. že o Papiovo dvojzriačné tvrzení se nemůžen.e pří].iš

opírat jako o důkaz existence dvou Janů.
Jazykové rozdíly mezi evangeliem a Zjevenim jsou znaěné. I když je možnc)
obsahové a stylistické diference těchi;o .dvou spi.sů do jisté miry př.ičí-uai;
odlišnosti výrazových pr'cjsi;ředffi, přece u jednoho autora obvykle nedocíriz±
k tak velkému odklcnu při používání běžných slov jako jsou alla, on-op.`:,í;Íi.
a emos (viz 7BC, stro 718)o ůez ohledu na obsah nebo lii;erární form..i stoj`..

ný €iutor obvyk].e použivá nebo v-ynec]úvá taková slova podvědomě. I{dyž se
něl#erý spis natolik liší od druhého, jako se liší evangelíurn od Zjevení

používáním těchto slov, nůže se nám na první pohled zdát nevěrohodné, že
by šlo o d=lo stejného autcma,

Tato skui;eěnosi; však ješi;č,. sm.a o sobě neznamená, že Jan není autorem obou

spisů. Okolnosti, za jakých byly tyft spisy mpsány, mohly zcela logicl;y
vést k i;ěmto i`ozdílnosi;em. Jan ve Zjevení říká, že viděni dostal "na ostro-

ž:é ) ftšrííes:g:: , pg:m:gá 3á: S;:v:yBhno:ác3m?r:ys:čgá3iíá :eíÉš: gi:áž:8.í:É
návání Zjevení byl nuce`n opíra,t se o své jazylcové schopnost,i. Hijak tedy !
nepřekvapuje, že jazyk tohoto spisu není vždy zvláštrii, že řečtinou někdy
pronikají seinitismy.a že jeho aui;or neměl vždy úplnou gr`amatickou jistoi;u.
Taková situace zcela odpovídá okolnostem, za. jakých Jan, jak vime, Zjevení

g:g:íhg:yvšgšáyvisí:ík:š:: :š:jTi 33Znggeni#:Í3řáěj3ří:: :.Š:fzg?aics; se
nez.tratil smysl dramatu.

.

f:±r;Í:žámžc:f:áj|Í;g|ia=kgn::#címn:?g:Í:áez|:áeÉr::;s:Lgn#ím=;g:eo|T|
roku 170 po Kr. - jen několik desei;iletí po návštěvě Janova učedníka Polykarpa v tomto městě -říkáí "čtvrté evangclium pochází od Jana, jednoho

3pš::e#eŤkgáš:yšn::ž::e:3;|:žč:Í:í3:yaab:;k=f:v#ošáE:z#:áo:.ei:á;::áě
sí řekneme.' Ondřejovi, jednonu z učedníků, bylo v tu noc zjeveno, že i
když mají na tom v,šichhi podíl, Ján to má všechno oznámit svým jménem"
(1at. text u S. P. Tregellese, vyd. Canon h.iui`atori&nus, str.17~ 18).

5náíg:ejáo:i:ý:hom::.,gĚš]?Ěh::aig:njnáobígg:a#::::g::ía:ašřoejg3řÉg:n:ůog:
být pravdivé jádo, ki;eré naznačuje, že při psani evangélia Jan nebyl sám.
Této možnosti b7 též naE!vědčoval výrok připsaný Papiovi a za.chovaný v riúccL

pise z 10.

stoleti,

á:: E3á? i:3:; , ,iš§t 3v3ggf:iE|:y;ákn%p:á:ovg osgj:vá|ieaE:SÍ::ÍÝ;, s?:I:ů:-g3_

:ásá;ní:hJ3šĚ,:'knfti=;iláp=:ršvÉmhš:r::2:ging:sá:k::á;nsme:3É3:íu:ilir3::.í
text Vjoi.dsworth and lfJhite: Novum Testamentum.. . Latine, sv.1, 8t.ro 490,491 ) .

I když podi`obncxstí i ohoto výroku neni možno pokládat za věrohodné, přece
tyto dva cítát:/ ječnoznačně naznačují, že ve 2. sl;01etí bylo už všeobecně
známo., že J-an s`/é L`v,?.n:.ťelium psal za urěíté asigtencs jiných svědkú viry.

720, 721
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Zdá se, že vs světle této rsné tradlce výrok z konce Janov.& evang.elia "to-Ě

jegt učedlník i;6n, kterýž svědectví vydává o i;ěchi;o věcech, a napsal toto
& víme, že pravé jest svědectví jeho" (kap. 21, 24) je jistým přísežným
osvědčením Janových pomocníffi o pravdě jeho výkladu. Za předpokladu, že by
tato důkazová rekonstrukce byla pravdivá, netiylo by těžké vysvětlit j,3Lzykové a stylistické rozdíly, které 6xisi;ují mezí Zjevením, napsaným pravdš`podobně za Janova vyhnanství na Patmu, a evangeliem, napsaným za pomoci jec-hiolm

čí víc» spoluvěřících v Efezu.

Íc;ÍÍíŤÍ;*:zm;Í§í::;,;ÍÍÍÍÍ:Í;ÍÍÍšÍ:Í;:o;Í:ÍíÍÉ::,*í;§:ííne§;;::s;:;:#sc:;:=_
opsis = "zjev", "i;vář" je v Dl'Z použito jen v Janovýchpisech (Jan 7,24; 11,

----------

_

-----

__

--

-___:-:-:

------

:::-1

vení (Jan 1,29.36; 7j 5,6 a 28krát na jiných místech).
A proto, i když je proi;i Janovu auto_t.stvi Zjevení možno mít námitky, musíme
uznat, že důvody pro ti`adíčný názc)r, podle něhož jo autor6m Zjewení a.poštol

Jan, jsou logické a zdravé. V tomto komentáří se pi.-idržíme tradičního hlediska. Srovnej AA, str. 548-585.

:i ž#gí3#g3:gÉía:I:áeá:íp5:g::31fa:sáso3bá3S:o::íN:r;ž3:;u;|ág; ťgzs-a;;c::si::;8;i:n:;::d;:;:š::;Íog:g;šfodg:;?Ě3sE3::|m:|ág;-3:m::ig:á,(š:z-

;#:Í:íÉ:::íšíá±Írff3:#:ž#::Lrž§Í*:;:3=:::§e;:Íéív;Ížb:::;sÍ:::á;
± když není jafJné, v jakém rozsahu tento pozdější císař pr`onásledoval křes-

±:g:Eožngí:±s;áv:Íšíáě::ozE::e:Ě::šíéd:Í:áníeťeN:Í.%:3:;,vÍ:d;dá3z::č:ÍĚ:sů,

kÉn:í::;v:Í,ail::ií1;:Í::ft:;Íák;ts;Í::á::á::;:h:S;žo;Í:;;Í::|::,;:oÍÍ:i::;na
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symbol císaře `?pět
Nár,:.,z`j?vÍ..
iÉdyžPoťiobně
toto jmé.no
vysiovovali
v hebrejských i-;:..L
soi'.iuásk`á,ch (Nrwn Qsr). Tyto náznaky vedly nšlcteré vynikající uěence }c tori.u, že
vznik Zjeveni zařadili do šedesátých nebo sedmdesátých let 1. stol®ti.

Tol;o uvažováni, i když zdánlivě založené na historických událosi;ech, spočívá na výkladu určitých výroků přímQ ve Zjevení. Takový výklad je jistě subjektivni a mnozí badatelé ho nepřijalio V tomto komentáři se ,ho ta,ké nebudeme držet, protože věíY.ime, že proroctví ze Zjevení Em nevztahuje jen na bezprostřední a místní situaci (viz pozn. ke kap.1,11). Jakýkoli d.ůkaz pro
datování Zjevení se musí předně opírat o jiné důvody a úvahy.

Svědectvi prvních křesťanských pisateiů se témčř jednoznačnč shoduje v tom,
že Zjevení bylo na.psáno za vlády I)omiciána,, Ireneus, který tvrdí, že se osobně s+.'-kal s Janem prostředrictvím PobíTcarpa, říká o Zjevení, že ho "Dylo vidět nedávno předtím, ale téměř v našich dnech, ke konci pancvání IJc)miciaiu."
(cít. dílo V, 30,3). -V.ictorinus (zemřel roku 303 po Kr.) řílái "I{d:Jž Jan

721, 722
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hovořil o i;ěchi;o věcech, tiyl na csi;rově Patmos, odsouzený k práci v dc)1ech

Sg,c;%:Ě:::m±á;:n:ó,p:.:;_,:Ígsůgša:o:Í:vÍ:ííjtf:9T:ní=gb:nutt#oů=±gp_
111, 20.8-9) zaznamenává, že Jana na Patmos posla.1 Domician a že když s6

ostai;ní, tímto císařem nespravedlivě z vlasti vypovězení vr'aceli po nastc)upení nového vládce Nervy (96-98 po Íúro; viz 6BC, str. 87), a.poštol se také

vrátil do Efezu.
Na záklačě tohoto raného křesš&mkého svědectví autoři tohoto komentář6 zařazuji vzník Zjevení do doby Domicianc>vy vládý, tj. asi do roku 96 po lq`.

;:::?:3:ii:::a:i::Í;gv:t:::Íiž:1::i:iÉ::i::.:,;3:;::::m?Ísi;;;ť:#:v::::|;h;Í:
né oblasti to neplai;ilo tolik jako o říms`:=é provincii v Asii, v prostředí,
kam byly a,dr6sovány dopisy sedmi sborúmo

(Viz pozn. ke Zj 1,1.11)

.g3:í#zššg,:ťvá:y:aj=oB±sSígcžý::o:§mz:gg:b::.pžá§žA::xŘ=:á:gšá:±aký=TÍí

:g:::d,áoJSÍ:;:| g:3ž€:ášÉěavpšgř;:šál::,Í v:::Íi;aĚág 3;::r#ž::áťvgop:;á:
1árr`.='.. Obvykle se budovaly chi.ámy bohyni Romě, zosot)nění důc:r.a, říše, a s je-

jím kultem úzc.e spuviscl kult cisařův. Roku 195'po Kr. jí posi;avili chám
ve Smyrně. Hoku 29 po Kr. Augustus dal svolení k vybudování chrámu v af6zu
k poctě Romy a Júlía Césata a k podobnému ak±u v Pergamu k úci;ě Romy a Ba~
mého sebe. To t)yl první případ kultu živého císaře. Augustus si sice nevymáhal uci:ívání vlastní osoby, ale vzhledem k přáním mígtního obyvatelstva
nspochybně pokládal takov.ou bohoslužbu za rozvážné politické opatření. Mezi. těmtio kult} uctívání Romy čím dále tím více
r.trácelo význa,m a převahu

získával kult císařův, Uctívání císaře však nijak n©nahradilo uctívání místních božstev, šlo jen o další kult se sjeqnocovaoím účelsm. Obřady uctívání.

ůÉ::šán:ež::ág:ycž:gžes:aÉ::ěi:á:i::;a:::?íft:áy#cgežše::|P;řá|:ětžbgžoEei
val něk*ei`é mr.tvé císaře.

:;::§#:;#:ní;#:::r##:#;;í;,;TÉ:;:;ff=::#Í;n;jííá:a=3:;:;§;šzíbí,
aby si vyžádali jeho pozornost. Jeho nástupci byli v této otázce shovívQvější a nepřizpůsobivé nepronásledovali.

E:::Lgšá=je:žz3%::zňř:áá#ě:::z::=s5šásgg::gvžy{v:gígĚ:ns{::.735,:oŘžá{.
né však ani ta.kové nábožonství r}epronásledovali., pokud hebyla v rozporu so

zákonem. A nyní se křesíanství právě toLLo dopustilo. Dorician horlivě usílo~

;:L:Í5Í::;;;§Ívp*::§š:;;:ugní:t:::Í;:§Íeí:Ě;:s;:;;;;:#jž;,íž§:í;:aí::S:u*:±
přikazuje, aby se toto stalo" (Dimitia`n XIII. 2; vyd. Loeb, Suctonii# 2. sv.
str.

367)o

Římský hisi;orik Die (I`.o.ma.n llistory, IJ[VII; 13,1-3; vyd. Loeb 8. sv. str.
349) námi;oto pr.onásledování poněkud ob`jasnuje: "ý tomtéž roku (95 po Kr.)

zabil Domicían kromě moha jiných Flavia Clemensa, konzula, i když etnto
byl jeho brai;rancem a měl za manželrm .hT`laviu I)oiricílu, kt;erá byla také cí-

§::::::L3Íš::::t%im:;::::Í-:S::n=::§;:;::3:;:::±;L::::nícng;L#:e::±°:#]:h:;í::::n
vylinár`.a do Pandai;erie o"

72:2, 7ť3
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I když ria~ první pohlcd jc.koby .ciřipom]'.nal pr`onásledování židů (a podle
židovského histor.ika I-i. ``ť:rQe.'.=a Domiciáiiův bratranec b}'1 židovskÝm prozeiytou \History of i,he Je`.t.s, 2. sv. si;r. 387~ 389). Badatelé dospěli k ná-

Ííii;;;;:i;:=:iiiů%L;:{;i;::Íi:lip§;:Í;::íEs.§:?:`;#!i;;§;a=;;Í;Ííií:.::;Ííin:Ítu císaře. Eusebius

(cito

dílo 11.1894),

kt6rý zřejniě neměl jasiio

o vzta~

#řa:J?iŤ3::řc:|:|eg::i3žeř:Líáíže:tg:siš:.vĚri:áě5:ág3nioš::#%ř,áv!mí:::k}r týkají jedné a i;éže osoby a naznačují, že pronásledování zasáhlo císařsko`ji rodínu...

Toto pronásledování. za oc'tmitn``,tti císařského kultu bylo nepochybně bezprostředním důvodem Janova vyhnanství na Patmos a, tím i napsání knihy Zjevení. I'úomé')

::nsa:ž::. zž: g:Ša :: Í:íTťss:::: : :é d: ářÉhg ágns É:cg ťLv:Sš :Egn::g±T ík:gř :s : :=
li Pána osc)bně, byla už v hrot>ě. Církév čelila nejpr.udšímu vnějš.ímu nebezpeči, jaké ji kdy za.stimo, a. potřebovala nové viděflí Ježíše Krista.. To, cg .
viděl Ja.n, příšlo v pravý čas a v naléhavé sítuací. V` těchto víděních se n6-

be otevř6l.o trpící církvi a křesšané.' kteřťodmítli pok|onit se. císaři, dch
stal.i ujiši;ění, že jejich Pán, kiei`ý.nyní stojí v nebi před Božím trůnem
ve své slávě a moci, nekonečně převyšuje každého pozemského vládce, který
by si od nich vymáhal úctu (viz AA, str. 581~ 583). 0 výz;namu císařova kul~
tu ve vztahu k Jgnovu v}'rroku "o dní Páně" viz pozn. ko Zj 1,10.
4. Obsah. Hned na začátku (kap.1,1)
-.
L

se
kniha
představuje sai];m uc:^+*\,
jako apó,_ tato
'
_ _
__ ---___--r_-_--\~`-d-_\^.\,i+^,
c=i±{\,_
kalypsa, odhalení tajemsi;ví budoucnosti kulminující ve vítšzství Ježíše Krista. Apokalyptické spis}t byly vyrika.jícím typem židovské nábožeňské literatury za vice než 200 roků. A vlastně, první 2}námá apokalyptícká kniha, Daniel,

Sšj s±je#::yvz::# :3šy::ř:y%:fí::Í±:É :e:áv::f:šťíž3áůdoEágt::.ť g:žáěg:ř_
mesiánské očekávání upín_ajíc,í se ve své i;ouze k novém židc)vskému krá}civství
dospívalo k úcholu a plodilo apokalyptíclcou fiteraturu. fcmmou i obsahem

;;:::;:ÍĚ;::Í:§:U:;::;Íc;Í;=;č;ž;±V:vf;Í;;:Ěáí;á:3:::Í:|=Íí%:síÍ;;;:3ftzi;;

by porazil Římany. V lo. sl:oletí př. Kr. a v 1. století po Kr. nepřestávaly
tyto nadšje plodit apokalyptická díla.. Přehled židovské &pokalyptické lite- .
ratiny uvádí 5BC, str. 87 - 90q

Nijaktedy n ežř ekvapuje, že v Novém Zákoně, naps
křestany ze
důj a pro cíi'kev, vlcterá ipřevážn8

S:á:ázš::áž8ěžiá:?í:h33!í3ůh

dát zjevení (apoka|ypsy) s křešťanským_hodnocenim ud_á|oŠ-tí; kt_e_i_é É-o_Jěáou_á.

.vyústi v mesiáš`a':€;m království. Ve svóm poselství k lidem prostřednictvín pro~
roků wjadřuje Í3ůh svc`u vůli lids~kýmí jp.zyky a lii;erárm' formou dobře známou
lidu, kterému byla jeho poselství původně adresována.

:ýšůyšr j:ogg:řiřgg:áš:=i:nĚe::=í3;::,áT ,Egš3Í:e í3v:láíz:3s::t#E 5:g:Šfi )
v různých důl©žitýc'. aspcktech, a tyto odlišné rysy jsou právě znam6ním apokal~}'ptické liter&tury. }.'=ezi i; ěmii; o odlišnými charak*ei-isi;ikami mEtjí zvláštní
význam i;yto;

:á,r-r:ů=:i:±iů::±::8-3#::gíťgoíi;-éz;:íg3:sťžgíá:i.czi9rs8tžfa;;ěz:bg8;iEšS:ážně
:|;1::::j;pgí.Slav:;sg:_S::sn:c:t:;zsi,ei:šjgí:ajg:Íši: á3g:íi#g š::átž5gáj35::8iá
volký spor mezi Bohem [. Icristem na .igíiné si;raně a sata,nem na si;raně druhé.
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ve viděníoh a ÍLnL9±L APok&1yptic]Ú pisatel zaznamenává sen a vídění, které dostal "v duchu" (viz pozn. ke Zů 1,10). často bývá uchvácen a odnesen na odlehlé místo, kde je svědkem majestá.tných a rozBáhiých scén, které sg vymykají popisným možnostem lidské řeči a kde rozmlouvá s anděly. I když podobné zkušenosti nacházíme i u jiných proroků,
přece jsou zvláštní charakteristikou apokalyptických spisů; ba jsou tak `
dalec6 charakteristické, že tvoří vlastně celý obsah apokalyptických c)ddílů v kmize Daniel a ve Zjevení.
orie ve Z

3. Použív

Vš'eobecně řečeno v proroctví bývají sym-

[;:ř ř3:í=ÍáTÍíažůgof;::tží* ,k3ž:fů::níEg ž;ř:žŤ: #:5ř;tíŤ::mířL : gázáa.
1yptickém proroctví použité symboly jsou téměř vždy bytosti ve skutečném
životě riikdy neviděné, jako např. mnohohlavé šelmy, andělé letící net)em a
mluvící, rozumě jednající zvířata. Podobně i časové úse.ky, i když v t]ěž-

?SiTzP;::o:gyfo7:í:#žÉáoJ:ošapmg:ížánayv:ž;::::žéjš8;:c:o:2=:o#c:al3ž=:dě přepočtového klíče den za rok.

4. Lit erární f orma a

Mnohá proroctví jsou zazna.menána poetickou

formou, zatímco apokglyptická proroctví (a podobns nekanonícká lítáratura)

ÉsSží;á::šhc:;í:ťrupzežjj;?|:,Pš;;:Íáio:E#|g;ef;;3#řg:ž52i,|;?I:Íiě
6-8 ) ®

Tyto úvahy dávají smysl priavidlu, že apokalyptickou literaturu t]udeme

=Zršť::k:giááaÉeš:::%:gy:ý:gž;.p3;#gá::ž.:Íšt:h::a.t==r::tÉc#k:É:e:páro-`
ru se zvlášl;ním zdůr&zněnim kataklizmického konce tohoto světa a zřízením

::žá;::áá3:íu.::tšřvešů;h:;k|Sádlíšíznp=2É?ýž:g:§:1iáž:ř,řgii,K#y?rá|:::d
spisovriý jazyk o nadpřírozených věcech, neumi někdy výstižně vyjádřit jem-

gšášÉánš:::5á|:E#eš:čo:t:.svp?á#b::Íc:pggí:33ťís:uSž:Šz#3ágĚ33g#1y3:ž
5BC,

str.

204;

3BC,

str.1111).

Iato kniha je zjevením Ježíše Krísta při díle zdokonalování lidí na zemi,
aby mohli zrcadlit jeho bezvadný charakter,a zjevuje ho ta,ké, jak svoji `
círksv vede vlnobítim k uskutečnění jehó věěného záměru. Zde více než kdekoliv jinde v Písmu sve.tém se nám odkrývá opona oddělující nevídítelné od

Íí;:á;:±9:eo;ň%9í%g;§3:::;:;Íá§;Í.Í;=Eé:,;síÍ3Eo:§;:Í;3o#žstuL3šd:#:gě.
í.,e;::i:;;:;:gťig;tíí%#:á;?částíneboprorockýchllníí:
3. sedm i;roubení (kap. 8,2-11) a
4. závěrečné události velkého sporú (ka.po 12-22).

Obzvlášť z hlediska té skutečnosti, že jazyk téi;o krihy je často krajně obrazný, je podstatně důležíté poodhalit záměr a cíl inspirovaného písatele i
význam kníhy pro ětenáře, kt6rým byla původně ádresována. Jinak výflad je~

!;:;f::::g:š:z:;:#!;:;::á::!::::yiĚiř;;a#::Ís?:yHo;:gííi;::ft:;:Í::zg:u:d"
Boží (viz pozn. k Jan 5,39; Sk 24,14; 2 Tim 3,16.17) a ktsrí by nové zjeve-

ní rádi vykládali ve starém smysluo Dcmníváme se, že následující poznámkv
a zásady učitečně poslouží při výkladu této knihy.

j:et3É::eg:íge„:šs:gžímkn±yh;ís::í3:,gtíEůjístarFogĚš,;oaM::h;TLgšt#os:y3:=
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niele zapečetěno (viz pozn. k Dan 12,4), je odpeěei;ěno ve Zjevení Q tyto

2vískriípžjec:Ě:::é::usggů:3;jss:::Í`áz:=::ás5:s#:jůd:g:ga:e::;#!`%5
takových citátů nebo zmínek, z nichž 325 připadá na prorocké knihy Starézo
zákona ~ Iza,iáše, Jeremiáše, L.zechiele a zvláště I)aniela,. Dále jsou nejšastější citace z malýc-h prorokůg a to Zacharíáše, Joele, Amosa a Ozeáše. Z

pěti hlojžíšovýd kníh nejčastějí se ot,jevují citá*y z 2 Mojžíšovy a z pciei;ického oddílu Písma, hl8.vně žalmícké citáty (viz pozn. k ljuk 24,44). Někteří zde postihuji odraz myšlenek no'vozákonních spisů -Matouše; Lukáš.3,
1 a 2 Korints'ďm, Efez*ýHi, Kc,.TLosským a 1.l'es&1orickým. Příflady toho, jak
si Jan půjčuje řsě i obrazy St€irého zákona, n&jdeme v Dodatkové poznámc`e

:át3jal:ií::2 ZžnábĚa:Ěu:: ; ž_Š. -c-.::á:2ář:#:áa:zp2Íá:3; ::iz:JŤk:Ěšh5J:a:;:
ho zákona, i když někóy pod vlívem Septuaginty nebo některého pozó.ějšího
řeckého překladuo

Jasné pc>chopení těchto cítái;ů a zmínek v jejich hístorickém zarámování ve
Starém zákoně je prvním krokem k pochopení těch mist, kde se v© Zjevení

šg:ffv=:íáb;sá3:gfž3:3|#is:*išd3pi:v=nyT:;ž:á:ťf3t:á:3z#|á:Íj;t:-m
huje na jména osob a místa, jakož i vŠcí, události a příhody. Protože mno-,
ho sym`bolů ze Zjev6ní
znala už existující židovská apókalyptická lii;eratura, může nám právě ona někdy poslou`žít k ujasnění těchto symbolů. Kdo je
seznámen se současnou ří"3kou historíí, povširme si, že Jan ča.sto popisuje
Římskou říš;k, jakož i z!cušenosti církve pod její nadvládou. 4 proto studium

tohoto obdot!í římských dějin nám pomáhá objasnit některé jina,k tajemé sta.ti. Ňakonec bychom mělí věnovat pozornost současnému způsobu myšlení a ř6či ve světl© kultui`ního pozadí oné dotiy.

Pří určování smyslu po sobě jdoucich scén, které Jan viděl ve vidění, je
dobré si pamatova,t, žo Zjevení mělo vést, potěšov&t a posilovat církev nei
jen v jeho dctbě, ale v celém křesšanském obdc>bí až do konce. (Viz AA, stz`..

::±íc ::: , a3gst :ř:žé d::Š;,.acÉř=:Sa:Ě:d3::::š:ghkcžžkŤ: ;až:žé:už::Eg::n:tí

*Íi,ÉÍ:;Í!,;#;;Íi;Í;gmi:#Í::yiá:;;i:Í;Í:±;!ií:::fij;:fp;!;::Í;Í;sÍ;.!;:

avšak poselství, která mu byla aďresována, byla zaznamenána pro povzbuzení
věřících v každé době (viz AA, si;r. 578, 585).
Je z{cela rozimé vyvodít, že popis a n&pomenutí efezskému sboru se týkaly

::iáí;iE:t:::ř:Ít:e:árg3sša:SĚÍ,cf:ž,:y:oas:s::Í:žÉmn:;Íná.tpimod;gn:k:átce představuje zkušenost onoho období Č.ějin církve. Bylo zaznsmenáno pro posílení a povzbuzení věřících v každé do`oě, protože v podobných okolnostech

pl.ati stejné zásady. Ánalogicky platí toi;éž o poselstvích adresovaných jí~
ným církevním sborům. Z hlediska skutečností, že každá z těchto čtyř hlavních prorockých lirii směřuje k závěrečným scénám pozemských dějin, poselství Zjeveni má zvláštni smysl pr`o dnešní církev.

!::::;:z:::::::#:á!:eF|:r#gr:::::tí:Í::ů;:s:;::íÍ:Í;;:;5;;;#!ái::;ťtné pro všechny časy` Co vic, "rr,šli bychom pamatovat, že Boží z€®1íben]'. a
napomenutí jsou též podmíněna" (.iíG\*ť: hťB 4,1883)o

Tak některé předpověói, které se mohly úplně vyplnit na začátku pozemských

žžjl:níín:s:ž:gn3Stžk?:::n;šĚí sp::: oáošš4;irkev ncpo r.ala čas svých příle-
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5. Náčrt

1. Prolog

1,1-3

1`1. Dc)písy s.edmi cir!cevním st)orům
A. Pozdrav

1..+LS

B. Vidění Krísta
C.
D.
E.
` F.
G.

1,4 -3,22

1,9-?0

Dopis efezskému sboru
2,1-7
I)opis smyrnenskému sboru
2,8-11
Dopis pergamonskému sboi`u
2,12-17
I)opis tyatyrskému sboru
2,18-29
I)opis sardskómu sboru
3,1-6

H. Dopis filadelfickému sboru
I. Dgpis la,odicejskému sboru

3,7-13
3,14-22

111. Ti`ůn Boží a kniha se sedmi pečetěmi

4,1 -8,1

A. Nebeský tiůn
4,1-11
B, Vítězství Beránkg.
5,1-14
C. Prvnich šest peěetí
6,1-17
Vnl. peče
I)rubá peše

:ž:Ížypiť:;;:á4
-pia-výkůá

8ř#Íáps::
peěe

_#ĚE:Í:hny;Ckěv:'9i:i2-i7

D. Zapečetění 144 CXJO

7,1Ú

E.. šság_,3šSÍu: kozá:-::oru
Í.V. Boží soudy -sedm trub
A. úvod

8'1

8,2 - 11,19

8,2-6

8. Prvních šest trub

1.
2.
3.
4.

6,7;8

8,7 -9,21

První troubení -krupobití, oheň, krev
8,7
Druhé troubení -hořicí vrch -8,8-9
Třetí troubení -padajicí hvězd&
8,10.11
čtvrté troubení -postižení sliince, měsice a hvězd -

zatmění
8,12.13
5. Pái;é troubení -kobylky

9,1-12
6. Šesté troubeni -andělé u řeky Eufratu.

C. Anděl s malou knihou
1). Měření chrámu

9,12-21

10,1-11

11,1.2

E. Dva svědkové
11,3-14
F. Sedmé trc>ubení - Boží vítězství

V. Závěrečná scéna velkého sporu

11,15-19
12,1 -20,15

A. Satan bc>juje proti ostatků.m lidu
12 '17
vylúašuje
šelmy podobné pardovi `
š61Tny se dvěma rohy

8. Následky posledniho sporu

12,1 -13,14

13,1-10
13,11-14

13,15 -14,20

1. SQtanovo ultimat\m Božímu lidu -obraz a zanmení šelmy
13'15-18

'

2e Vítězsi;vi 144 000 nad šelmou, jejím obrazen a znamením

14,1-5
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3. 13oží ultim3tum obyvatelům zemš -trojandělské poselství
14 , 6-12

4o Porážka těch, kteří z&vrhují Boží poslední výzvu
C. Sedm posledních rari -Boží soudy m bgzbožné

1o Potvrzení Boží spravedlnosti

14,13-20

15,.3..-~ ;!.?`..i`.8

15,14

2á Příprava ne. Boží hně.v
15,5-16,1
3. Sedm posledních ran
16,2-21
4.h Odsouzení vellcého Babylonu
17,1~18 ,
I)o Vykořenění zla

18,1 -20,15

la Potvrzení j3oží rilosti; konečná výzva opustit Babylon

18,14

2. Konec organizované,ho náboženského odboje -zpi"tošení
Babylonu
18,5-24

3. Korunavace Krista za Krále králů
19,1-10
4. Icrístův druhý příchod a ovládnutí země
19,11-21
5. Písíciletí`` -v'ykořenění hříchu a hříšníJů
20,1-15
VI. Nová, země a jeji obyvai;elé-

21,1 -22,5

í: #:žáý :e:::%:ézivo?:'l-2Z '|.2
Q,. Věčná vláda Bvatých

2,3-5

VII. Závěr -napomenutí a pozvár`.í

22,6-21

A.` Přijetí knihy a jejíh`o poselství
22,6-10 ,
8. Výgva k přípravě na Kristův příchod
22,11-21,

APOŠToli JAN `A CS.1`ROV PjHMCS

1. Ostrov Patmós

3ep±Eťa±E±±± Patmos `je malý ostrc)v v Egejské# moří, jeden ve skupíně známých Dodekanézských, dříve 'také Sr;oradských ostrovů. Leží ási 50 púl jíhcL.
západně od zří.ceníny Efezu, ktei.á je blízko nynějšiho ma.1oasijského pobřežniho města Kusadasia

:vmgř:gíč:m:a:máá|:=S:;Škgoigvkáéáiž3:k3:Ír::b=př:gí3ÉšnaŤ:řř:s±2:bšriš:3ůí
maiost t)y byi zceia bezvýznamý, kdyby se o něm nezmiáo`_aia první kapitcL
la Zjevení. Jeho nejvyšší vrchol, dosahující asi 230 m nad mořem, se jm.enuje Hora sv® Euášeo

Pa,tmos měl kdysí i;ří přístavy, dnes se používá jen jeden, Scala. Je to
chráněný příst&v, kde kotví lódě, aniž by je bylo pc)třeba přivazovat k pobřeží. Whlé čluny příplouvají k lodíp a odváž6jí cestující i náklad na,

:Ě3hžeN;epzo:;eíÉz:eg::jÉsáokůe:#Eb:žžkí:*eáíá#Í'oÍ;váág|:e::h3::el'
cistrova, několik pohostimých lidí.
Ostrov je hornatý, sralnat`ý a neúrodná půda je nesouvíslá á drsná. Zdá se,
že Patmc)s je sopečného původu, a jen několík málo terasovitých zahrad pskytuje shromnou obživu ostrovním zemědělcům. Jinak je třet)a potraviny dovážet z blízkých osi;rovů. Několik studní a cisteren dává dostatek vody pro

80, 81.
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demí potřebu a není třeba.ji tedy dovážeta Několik sous©dnich ostro`ů
nemá ani tuto výhoduo

1 když země není úrodná, zdá, se.. že několik palmových stromů zde kdysi

:š:c%:iíánfžš::áí# o:::ens:s g:t::_roůše#Égcjm%=sťa:b;::F:Ěgťv=nss g;:ěrybolcivem. Několik ostrovanů pěstuje i podřad.nějš€ druh hr`oznů. Choi/ koz
zabezpečuje obyvatelů,m nlékto a mléčné výrobky. ZQny se ěástečně zaměstná,-

vají pletením.
Nejsou zde továJ:ny a možnosti zaměstnáni jsou vzácné. Avšak mnozi obyvai;e]t.ó mají příbuzné v Anerice, Irteři je odporují. Ostrov Patmos kdysi
patřil Turecku, pozdeji ltálii ?T nyní Ř: cSuo Turci utlač.ovali zdejší l.í.d,
který kdysi uvít&1. it&ls.1<é osvo'Dgditele Casem ostrované začali nenávidět

i ltaly a usilov&li o si)ojení s R. eckem.
Patmos je osámělý ostrov. Je zde několik malých obchodů, pevně vybudovanýóh z kamene, bez jakýchkoliv prvfi modernizace. Na ostrově je ta,ké ně`kolik zcela bezvýznamných hrnčířských dílen.. Domy mají rovnou. střechu a
téměř všechny jsou zvenku obílené. Ulic je m.álo, jsou úzké a nepravirJol~
né.

Při t]udování hlavního kl.áštera v 11® století bylo v plánu nepřipustit na

!:i::;ž!á;:::;:§::3';§t:á8ígí:#:dk;:;:;:3;é;á§::fšiu::říásíá::{o!::::;:ůk&pliček. Některé z ních jsc>u jen nepatrné a bohoslužba v ních se koná
jen zřídk&. Kdysi se řík3lo, že Patmos je plný michů a.pirátů". Loupež-`ní piráti zmizeli a zůstali jen pokojní mniši řecké pi.avoslavné cirkve.
Klášter sv. Jana. Rolcú 1088 byzantský císař Alerius Comnenus vydal jyisem-

ný dekret zvaný Zlatá bula, kterým provždy věnoval Patmos Chir`stodulovi` a
jeho nástupcům. Tí ho měli udržovat bez jakéhokoliv daĚového zatížení. Něk*eří jsou přesvědčeni, že křesťanslú ldášter byl vybudován na vrchc>1u,
kde kdysi si;ál Ariemidin chrámo Ross uveřejnil poškozený rukopis naznačuLjící, že onou starou bohyní byla skytslá a tauridská.ArtemiEi. Balzamova--.
né tělo Christodulovo je možno vidět v malé postranní místnost.i klášterni
kaplj.čky.
Pevné věže kl`ášterních zdí svědčí o tom, že kiášt©r byl rivodně vybudován..-

j:Ě:|Ěeág:š;Šacgá:Ěn:í:á:á.:am;g3:b:;á:g:;e:cj:foŘíi*:::ěžgrcohrj::Í.do:rť
los zaměstnal pracovníky z ostrova Kosu při si}avbě tohctto kláštera, vybu=dovaného na památku pisatele Zjevenío

Na ostrově je jediná moderní cesta vedouci přikrým svahem z přistavu Sca1a při apokalyptické` j©skyni do klášterao Po téft cestě jezdí dvě motorc+
vá vozidla, jediriá pýcha osi;rova.
Nejvýznamějším ze všech dok\mentů klášterní knihovny j© bula Alexia Com-

nena, povolujicí založeni Lláštera® Je asi 2,7 m dlouhá. a asi 40 cm široká. Pismo je velké a snadno čii;elné. i{ dalšim rukopisům a dokumentům kni-.

hovny patří rukopis Jobovy knihy ze 7. století, napsaiú imciálkami na p©r~
gamenu, Je cxzdoben malbami, představujícími Jobovy syny a dcery a líči Jobův život, Jinou hodnotnou památkou je Xodex Porfyri v, obsahující větší
část Markova evangelia. Ilenrich F&nshaim Tozer poznamenává, ž e další čás-

Sát:=P::otáuk]o::±=:; :bĚ::rg±gá ::Sgptáíní:5t;ya:gev:íÉídÉ: T2žf:s#t t#:z
Henrich F`anshawe Tozer, The lslands of the Aegean, si;r. 190) Nazval ho 3{o-

81,

82

-. :._j -

dex6.m N a zařadíl ho jako kvarti manuscribt ze 6. století. Text je psám
ve dvou sloupcích a. na různých purpurových kožích údajně velri vzácnýcho
Jména Bůh a Zcr`istus jsou psána zlatem. Kdysi m.ěl tento kláši;er 6C)O vzácných rukopisů, dodnes jich tu `ršak zůstalo jen asi 240.
}.'=nišii na Ústrově Patmos, jakc}ž i na lcypru a mr.oha jiných místec!i mají jon

±iepatrné znalosti Písm.a. Učení návštěvr.íci k velkému pře!cvrct.pení zjistili..
Že větši.ria mnich.ů nc;má s'.{oi.o žádné f.ebo jen nepatrné vzdělání. Jistt'r fra:n~
couzslú návštěvník zaznčmenal, že jen tři z osmdesE;.ti mnichů uměličíjst.

TiL`cheiidorf s překvapením zjístil, že nemají ani jediný opis te:iiu Zjevení

íT,.íz .James Culross.. Jc)hn, .Ýif.om, Jesus lioved, str. 76)o

l{1áši;erní poklady jsou dobře stř6žer.:,'. Jsou 7.de mitry, korimy, .TCLV.ížÓ .aej`-

rozmanitějších druhů, ně'Lťúeré jsou {1zobeny vzácnými drahokamy, roucha`,
kněžské bE;rly a náboženst[é malbyo

I`C po-ť`ladu kláštera pa.tří i velmi cenné relikvie. h.niši ťvrdí, že koriiě

:ári:::;#o.T3ká:1gc±a`',Éu#z:áu:oát:e:.::ozáLogd=t::gtiíi:g::.s,ř:iícfmTgi
:ÍE:yv:gzťjí í řetěz. kterým b:.19 Podle jejiczi tvrzení, Jan př|poLítán

tická'
ně. Asi v pciiovině cesty na svahu od kláštera je kamenná jeskyně rozměrů malého pokoje. Nepotvrzená ti.adice udává, ž© záe byd1el Jan během svého p.obytu na Pathu. jJnes je tato jeskyně osvětlena visí-`
cími lampami a nad ní je vybudován.. vellaá krásná kaple. Na si;řeše jeskyně jsou i;ři velké i:rhliny, ki;eré pověz`čiví mnlsi pc)ldádají za stopy po
zemětřesení, kdy Pán řeldi :'Já. jsem Alfa i Qnega, počát.ek i konec.'' Věří,
že tyto tři tHhliny představují osoby Trojice, a pokládají jejich průsečík za náznak jednoty Trojice.
Návštěvníci se dovědí, že na železných hácích ve stpc)pě visela Janova posi:elo Dalši zajímavá tradice říká, že kámen při jedné stěně byl pracovním
stolem, pří kterém Jan štál a psal Zjevení. Díra ve sťěně blízko podlahy
se pokládá za místo, kam si Jan pří modlitbě vkleče kladl hlavu, a da.1ší
malý výklenek v ka,memé si;ěně, asi půl netru nad podlaJiou, je .údajně
místo, kde se opíral rukama, když vstával od modlitby.
I)alši zaťiíiiávostí nitra jeskyně jsou apokaiyptické symboly, barevně .zobrazené na bílém stropě. hlezi nimi je 7 anděiů vylévajícíph 7 posledních i'an
ze svých nádob; žena stojíoí ne, měsíci s dvanáctirvězdnou kormou, a šelma ze Zjevení 13, vycházející ze zeměn Jeskymí vlhkost však velini poškodila tyto obrazy.

Na jedné straně stěny je 7 panelů, na kterých jsou napsá.n& zaslíbení sed-.
ri církevním sborům. Zvenku je nad dveřmi nápís z 1 h'Ioj 28,17! "Jak hrozn6
jest místo
jediné co
důmviděl
Boží,
tu ve
jestvidění
bránažebřik,
neboshá."
'Tato
slova i;otc>!
původněNení
řekljiného,
Jákob pci;é,
ve asnu
sa,~
hající od země do nebe. l`/hiši -v-Šří, že místo, kde J&n směl vidět všeclmo
to, co je zaznamenáno ve Zjevení, t)ylo pro něho podobnoii "brápou nebes''.
.[1: ŮTar. ve vyhnanství

Jan na os rově Patmoso 0 tom, zda J&.n byl na Patmos vypovězen, je někc)1ik
různých domněnek. Nělcteří v nejistotě, zd& Jan byl na -ostrov vypovězen,
připouštěfi, že zde nějakou do`cu mohl `f`ji a že zde napsal i Z.jevení. Avšak

:á7,\`L.ež::.gse~,u:Šg.Íuj:s:#t=Éd±g:±nLř.žo:tvg:žp::„ízgmťj:Í±x]íŮLí::ů:agí*,;.,n
vaný učedn±k, svči;ec 6.Jvstříbrnými vlasy, byl z rozkzLzu římského císaře vár}ir`á,ri na pusté ostrovy. Zil tu v obece.nsi;ví s Bohem a viděl budoucí slávu,
o kter.é nám zanechal tLi.jemné zázna.m.v (volně podle The Pupil of Sein.b JOJm
túh.c

Di``.rine.

st;.r.1'1)

83' 84
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Victoi`inus ve svém latinském komentáři (asi z roku 300 po Kr.) tvrdí,
že Jana na ostrov Patmos "odsoudil cí.=ař Donician k práci v dole" (Commentary on i;he Apocalypse, pozn. ke kapo 10,1; ANF, sv. 7, str. 353).

Ra.msay, i když věří, že Jan byl poslá.n na ostrov jako vyhnanec, popírá,
že by na ostrcivě někdy byly doly (viz Vo bi. Ramsay, The Letters i;o the
Seven Churches of. Asia, str® 85). Eo G. -V1-hiteová říká, že "Patmos, ne-

úrodný, skalnatý ostrov v Egejském moři, určil římslú vládce pro zločince, avšak Božímu služebnikovi se tento temný příbytek stal nebeskou
branou. Zde, odlouěen .od životniho i'uchu a únavné práce dávných let,
měl obecenství s Bohem a Krisi;em a nebeskými anděli, od kterých dostal
poselství pro církev všech budoucích vě]ď" (AA,str. 570-571)o

Důr.azné svědectvi velké většiny siavných autorů církevních dějin zastá-

;is#3oĚieá3hJ;:žn3ž:nz3:: g3ů#im=: :šu:áí:žd:ř:nž: ::v;:E::vf::á:os.
::::::yry?žS:ia:±°čci::S+í",3:3:3h:acto:Lk::Ía:;k:Éd:::3Sisff::mť:Sh5U§:É
ven Churches in Asia,1861, stra l8)o

Kritic

ohl©d na Janův
t na Patmu. Navzd ory Janovu tvrzení o jeho
pobytu na Pa.tmu Zj 1,9) několik máJm kl`itilď svěi;ového jména popírá tui;o skut;,ečnost. Eichhorn znal velmi dobře svědectví TGrtulliana, Origena,
Eusebia, Jeronýma a jiných, a. přece napsal ve svém úvodu do Nového záko-

na,
"Vypovězení Jana na Patmos zůstává otázkou představivosti... Skutečné
dějiny nikde nenaznačují, že by Jan byl t]ýval vypovězen na Patmos; a to,
co o tom říká církevní tradice, pramení jen ze Zjevení velmi nepoeticlw
vykládaného, ěímž byl fakt nahrazen nádhernou představou." (Einleit.11,
367, Moses Stuart, Commentary on tJi.e Apocalypse, sv.1, si;r. 257)

::C5i:::::ÍE:iu#:Í:3š:3§::;a:;::=Vr:Í:;iíiÉhig§;::ř&:;Í::;!Í;ÍS:;:Í:h'
:ě:=ř;ákáTLíáz:aÉ::psáož;::sĚ±o;á±n:eít:e§vE;8T:jíát::ť:c:t:=o2;3Ťováví_
Na i;yto náinitky Stuart výsi;ižně odpovídá otázkou;
" . . . má snad .v.ě_tší důvod pochybovat., že Jan byl na Patmu, když měl vídění
popsaná ve Zjevení, než poch}rbovat o tom, že Ezechíel byl u řeky Ch®bar,

když vid`ěl to, co popsal v první tapitole svého díla? Nebo že I)aniel byl
v susanském palíci, v provincii Elan (Dan 8,2), když viděl E]kopce a koz1a? . ® ,

Kdyby byl Patmos jen představovaným místem, proě by si ho byl Jan vybra.l?
Proč by se nebyl spíše ro2}hodl pro Sinaj, Ka,rmel, Hermon nebo Horu pi`cměnění, kde kdysi viděl Mojžiše a Eliáše s Ježíšem v nel]eském ovzduší? Pří-

rozeně bychom předpokládali, že to byla posvátná místa, a proto by byla
vhodnější jako misto zjevení. Proč si volit řecký ostr`ůvek, .i;. kterém není

%miěámí:gu;: :i;á;: áůs:žíng3Ea::igů3hs:ěs:g,q i::m:gžFát nebo třikrát "
I)alši kritický učenec, i když připouští, že Jan mohl být na Patmu, n6věři, že t]yl vyhnancem, ale domnívá se, že tam přišel j©n k`ůli viděn:ím zaznamenaným ve Zjevenio K i;omu Stuart opět pcmnamenává:

"Proč to bylo nutné, a hlavně jaký to mělo význam pro Ja.na jako subjekt
Božího zjevení, to nám neříkáo ..

84,85
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Nemáme rozimný důvod pochybovat o tom, že Jan po dobu svých apokalyptických vidění byl na ostrově Patmos jako v}Íhnamec.,Tak o tom svě`děí jed-

notné svědectví dávnověku; Zda se tato jednota davných otců opírá o ně~
které jiné svědectví kromě vlasi;ního Janova ze Zjevení 1,9, nevíme a ne~

:álš:m;s::dí:Št::frdv:áš#m:ý:É:mn;:#:ůzšřĚVTaí:ríg:ž,ps:::čž5gaimé60),
Biskup Trench též odpovídá na pochybností ki`ítiků poukazem, že podle jeho
úsudku jsou plní předsudků a "odmítají zřejmý význam slov, kt;erý se zdá
být nezvi`atný pří pouhém srovnání se Zj 6,9 a 20,4" (tamt,éž, str.19)o

šÍ-h#a3ig:JÍ:.sáog::ásgetyž:Í::::énán3:ámgř:jáí:g%sS:žťr*n-

{ tou nnjetku a jiných práv; 2o relegatio, tj. vyhnanství na urěitc)u dobu

nebo i doživotně bez ztráty majet`ku a právo Stuart se ptá: "Kdo nám dokáže, žs Janovo vyhnanství nemohlo být tímto drúým? Podobným vyhnancem byl

::Í!;Íá;'Í#:;::žgš;:Í::n:ih;::`Í::íig;;;ť:::;::éTá::::áá:;:áv;r=#
:ř:ggží ::kvj§::, TŠz3:á,b;:mo:go:::áík á3já±g :%íE: ::Egíf5gžý:ůb#,:,

:#o6íT : gá gm=gůgá ::oiTsa;ah;:gě ofr::ťi::k::rz:v3ťětEá ;::::n:a=3y;
"smrti za. živa"

(tamtéž,

str.161).

Někteří se domívají, že Jan na Patmu pracoval v kmenolomu. I když je
možné, že takové kamenolomy kdysí existovaly, dnešní obyvatelé ostrova
o ních nio nevědí. Tak či onak, nejpravděpodobnější je, že od vězňů se

vyžadoval nějaů druh těžké práce.
Edwín R. MCGregc>r se zmiňuje o pravděpodobném Janově utrpení;
''

v.Šé|e#rímo:k!P:íg:sjybg::čáý|3r:amši:k±:td:;Í:Eoo;ě:SE:tg:og;ž:Í:ááomuže s plně rozvinutj`" společenským životem, zjemnělých mravů, vz;dělaného a
plného ná.boženského rozi;oužení. Podle rozhodnutí tyrana Domiciaim měl být
Janův žívot krátký a těžk/` , vyhnariecky omezený a ztísněhý" (Patmos the
llistory of the Kingdom of Heaven i;he `1'rue Chiu.ch of Christ, str. 263).

5:tom::eg:::ěí; ár3Í;é{aÉeb;:..:y;3v§ž:np oťí3:j3žj aštor : .Ísť: Cený obyvat eL
Zdá se, že z předcházejících výroků a z moha jiných podobných, ktoré bychom mohli uvést, vyplývá bezpečný závěr, že Jan byl ve vyhnanství zcela
odloučen a nemohl mnoho vědět o tom,, co se děje v okolním světě, ba ari
v církevních st>ořích, které tak miloval. A přece tato zkušenost, jaJHoži
zkušenost Jozefova v egyptském vězení nepřekážela Bohu v požehnánío

g;3f : V#i:3o:ázgá!te|i i:d:aapgá::|gš: gžf;e::agi:;o:::žšácá,:k;g; ;5;.zmařili Janovo svědectví, nic nemohlo za.bránit, aby ho hříšní lidé potřebujicí spasit©1e,
uslyšelio
±apů± J2

z Patmu. I)ávná tradice, že Jan se pc) propuštění
z Patmu vrátil do Efezu v liíalé Asií a dále významně sloužil ňaťoasijskh

sborůn dlouho po smrti ostatních apoÉ;tolů, sve zdá být důvodně věrohodná
Klement Alexandrijský v pojednání nazvaném "Kdo je ten spasený bohatý

muž?" , říká; "Poslechněte historku, která, není jen pověstí, ale zprávou

85
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s:eš?df;:::3v3ťššri=:ni=;vsiršž:Íip::áí:|od:Pfš52:uzJ,%g:::;aN;::Ěufdgšdil m pozvání do blízký.oh zemí a k národům a jmenoval tu biskupy, tajn
organizoval celé stiory a jinde vysvěcoval k© službě ty, kteři byli oddě-

::k:uo:#?:Í=;:F::i:ggíg::Í::Ío!:ši€;::iáÉ;:i,:Íiašj;Fi;:!:g::i::iíí
boženských důvodů,a že osvobodil Jana a dovolil mu odejít .do Efezu.
V té době byl Jan už velmi si;arý.
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--,, 8r,

SED},.! SB0RŮ ZB ZJEVENÍ

úvod

Sedm měst, jimž Jan na,psa.1 z ostrova Patmos své známé dopisy, se nachá-

;:;i3;:n;tť::i%,či#gs:;:š:áj5#ia=znf:ÍÍc:Í-:!g:ř:#:;Í:::J*:Í;šÍ:;:!:ícláŤský význam. Sardy a Pergamos, jako t)ývalá hlavní města mocných královsi;v-í, byla v Janově době polii;icky veimi významná. Celá obl8st, v níž se
nacházelo těchto sedm sborů z©` Zjeveni, je l]ohatá na hisi;orické pamá.tky
prvního křesťanského období a sehrála výzmmnou i'`1ohu ve stai`ověku. V i;omto stručném pojednání se můžeme zmínit jen o některých hístorických pamětihod.Ticstech tě.chto měst.

Většinu pobřežních měst západhí části hhlé Asie zalc)žily &natolské kmeny, ale už v rané době je ovládli řečti kolonisté. Proto měla západní Anatolie silnou řeckou kultum po mnohá staletí. V 7. a 6. století př. Kr. mělo m.ocné lýdské krá.lovství, které ovládlo více než -polovinu Malé Asie, za'své
hlavni město Sardy, jedno ze sedmi měst uváděných ve Zjevení. Totc) královst;ví přípravilo cestu perf3ké vlá,dě, když Cýrus porazil Kroisa a roku 547 př.

:-:ť :_ i,?::,:é og;š:::Íh:1g:gTezí s:áá|i ::ť:v::n;:k:fáa:á g ge řád::š5:Í; žg5::4:žj•í`oj proti perské nadvládě, dokud je z pei.ského jařma nevysvc).oodil Alexandr

Veliký. Po Alex&ndrově smrti , v helénské době, se zde znovu odehrálo mnoho

=síe:;g::t:káá±ug Íát:edg:ě s:#±opž:h#: E;±3:3ÍííŘ;:=gš:%:::ás:g ŠS;_
i'`i stol:etí ho spravoval Řím jako "&sijskou provincii", jejímž hlavnim m.ěstem byl P.ergamon.
-:

:-_-_---_ -----

__

-----

:

--------

:------- _:

-

evangelium do.záí)adní čási;i Malé Asie. Některá z těchto měst navštívil ně-

'f::ik:á: 5Š:ns:ý:hn:5z:ý:hE;:::jní:: 5e::#h(ÍĚk25:á:ii žg;:io::':5,Št: Tlm
proniklo evang©1iim rychle do jiných částí západni Malé Asie. Sbory nejméně dvou měst z téti oblastí pc)ctil: Pawel osobními dopisy: Kolosy, EÍ.es (viz
úvod k Eíbs kým) a i;aké Laodic®u (Kol 4,16t.). 0 sboru Hierapolis, k*erý byl
tEil:é v této oblasi;i,se zmíňuje jmenc)vitě (Kol 4,13),

Efeš se později stal na dlpuhou dobu centrem. rozsáh é čimosti apoštola Jana, dokud jeho dilo nezastavilo pronásledc)vání křes anů za vlády Domi-

ciána ke koncí 1. E]toleti. Po rF.učení byl tento stařičký apoštol Ýypovězen
na PQtmos, malý osi;rov v Egejském moři (viz 7BC, si;r. 80-85). Právě na tom-

f.Sis33egé:á Í#:#ts:d::tg:á :3ž::ágníe:ě:::y5ggť3ÉSE-:b::žlL:h:épg5:h:
st,3,lei;í až do dóby konce. A na Patmu dostal ono Boží poselství pro sedm sbor.ů (viz zj 2,3).

\

Tím., že apoštolé a jiní misionáři položili v 1. století po Kr. dobrý
základ, stala se Malá Asie na mnohá staletí pevncŇtí křesĚanství. Někteří
Lc`lavní církevní oi;cové pocházeli ze západní ěástí Malé, Asie a sešlo `qe zd©

tg.Ě:ó několik církevních sněmů. Pos.tupně v,šak východní křesť&nstiú natolik
z.i;r`ai;ilo svou živoi;nost e duchovníu sílu, že neimělo odolůt rozhodným úto1:i`'ii.i`, ngkřesťanských dobyvatelů, ]d;eří ve středověku čas od času útočili na
:``.:il.o!.i. Asii a kteří natrvalo ovládii celé toto ú7.emí. Jakci pcislední přišli
L-+`rci, k±eří nejen ovládli tc)i;o územi, ale jako mohamedáni vykořenili

-18•',`iJ?ášianství tak důkl&dně' že síce
ve většině měst můžem najít Zříceniny
`,.-řesčans}Úch chránů, 81e j©n n©patrná menšina z nich se dodnes používá.
?.:ěsta EJe{?mi st)orů 1©ži poměrně blizko sel)e. VzdálenoBt st)oru od sou-

r,edního není v žádném případě wětší než 80 km a ne.jsevernější sbor PergaiT,on jo od nejjižnějšího, le.odícenského, vzdá.1en vzdušnou č3rou jen así
160 km. itlapa na str. 33 v 6. svazku tohoto komentáře ukaziúe, že tato, měsÁŮ-a jsou však tak situována, že máme-lí je všechna navští.vit, ..niž bychom

se někde museli vracet si;ejnou cestou, musíme je navštívit pouze v tom
r,1edu, který je uveden ve 2. a 3. kapitole Zjovení. Schůdnó cesty spojujíci těchto sedm měst zde t>yly už od nejstaršich dc)b a ze svědectví klasiků se dozvidáme, že v dc>bě perské npdvlády zde byly vybudována skvělé

cei]ty. Římané, kteří byli ve starém světě známi jako slavni stavii;elé cest,
vylepšili a rozšířílí rovněž tehdejší systém zdejších cest. Proto byly v
é..poší:01ské době pomě,rně dobré podmínky k cestování mezí sedmi Et>ory. Avšak

po rozpadu římské říše byly cesi;y zangdbány. Po celá staletí si cesi;ovate-

1é stěžovali na špatný si;av těchto mloasijských cest, kt6rý cestování ve1ice ztěžov8.l a odrazoval od něj. Souěasná vláda však vynakládá velká úsi1í na zlepšení teto sít;uace. Některé z cgst jsou nyní v dobrém sta", &1e
některé jsou stále tak ubohé, že jsou pro modorni dopravni prostředky i;ěžko `qchůdné, a i;o zvláĚtě v zimě.
Zápa.dní čáí!t llalé Asie je zení přírodního bohatství. Blízkost Středoze,Tního moře poskytuje poměrně mírné podnebí. Pobřežní města, jako jEiou
Ěf{...s , Smyrng. a Pergamon, se po celý rok těší přijemnému..podnebí. Vnitroz.en`j5ká města, jako liaodicea a.Filadelfíe (i když jsou ovlivněna koni;in6nté.lriím. podnebím stř6doturecké vysočiný` s trochou sněhu v zimě) jsou v ba~
'.iové blízkosi;i Středoz©mního moře, že v nich většinu roku vanou teplé vět-

ry od moře. Zemš je hornai;á a v některých částech až silně rozeklaiiá. I)aří

::.háá; , záT: díL:fž:ý,RáůíLS: :ů:í%ů:e::::e o::::á oj3::íÉ% o:á:Ě::n: ,új3#b:.a=
vlažuje několik středhě velkých řek, z nichž některé připomínaji svým jmé^ťi.ěm. slávu dávných dní. Napříkl&d jeqna z nich -Meander -se vlévá, do mc]iv'e

i:-cř:#í=ť;zÉ=kuLag:ékš:ízřj8#,pá::::ěv::Ě:13o::á;vovm3á#:gin:ÍTž3emyslí
1.

E f e s

Křesť&nský sbor v Efesu byl prvni, který Jan poctil svým dopisem
z vyhnanství na ostrově Patmos. Toto měsi;o inělc> prvenství ještě v mnoha. ji-

ných ohledech. Ef6g se dělil s Alexandrií v Egyptě a. g Antíochií v Sýi.ii
o čest největších a nejdůležitějších měst Výchcdu v době římské říš©. Ef,.s

:š:ěí::tžt:Í;eb;:c:::vg:3nj3:ů;nz á:Í:=i:,hŘ:m::;S::ž;;iiÉcie:::ěťů " staiNa rozdíl od něki;erých jíných slavných antických něst zápQdní části
Malé Asíe ja Eft`s nyni opuštěn a v i-ozvalinách. V j®ho blízkosťi stojí jen

E:á;Ynáiizr3;Íáož:=g::epí:3::1aio!:oíý;ááua":%g:3:itEes::go::s:o:vůžgdá3o:e
i`.yní jmenuje Seljuk. Tato obec loží asi 70 km jižně od lzmíru (Smyrny) a

je přístupná po železnici.
V Seljuku můžeme vídět zříceniny starého vodovodu, který kdysi zásobova.l Efes vodou. N& západ od této ot]ce leži posvái;ný ef`-+s-ký kopoc, na kterém

jsou nyní z}říceníny byzantského hradu; za,tí.mco zříceniny baziliky sv. Jana

i::l:á:aká3 žíy:ap:áí:ígr:á:;š :3:ů::ánkggá: ; gšáin:išg: ;::t:nje# Tgž; -k;g;
.w l{r.)
postavil na její místo skvělou baziliku dlouhou asi 1.13 m. Pouze
c?.ř.ihradský chi`ám sv. Moudrosti (Hagia Sc)fía) překonal svou krásou a rozr..:-i.y tuto t>azílíku. Jako většina jiných chrámů v nlalé Afiíi, 1eží i ona v
r.oav&1inách a z jejich mra.morových zdi a pilířů vyěnivají jen zbytky. Jiho-

Ů8'69
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východně od ba.ziliky sv. Jana leží zboř.ená monimentální mešita sultána
lsy 1„ budova rozměrů 60x 53 m, která byla vybudována ve 14. s.toletí a
v jejíž blí7,kosti jo nústo slcivného j4_-temidina chrámu; nyní je zde pro-

3;d:áš;.Ěavt:Í:d=?Š;:::Ěa=:Eao:f:gÉ::č=?:-l:ž:fs::d::;zš:#í:ž;máiĚ:#ě::řĚky, že jde o [`i`'.'...9, kde stával sl.t'`-ný chrám Dirmy, většina z nich by prošla ri_T.všímavě !colem místa, kde kdysi si;ála jedha z nejslavnějších staveb

starověku.
Tento chrám byl tak důkladně zničep, že i jeho skuteěné místo je z?pomenuto. Od rok.u 1863 do 1874 J.1`.T,':í'ood kone.1 vykopávky v Efes+ pro Brit-~

ské muzeum, které si v}.žádaly r}áJclad asi 80 000 dolarů. Svůj .hhvní cíl,
riajít Artemidin chrájn, uskutečnil, po několikaletém hledání .a po odsi;raněíií asi sta tisíc kubických metrů zeminy. A ani tehdy neobjevil více .než
jen základní kameny velké budovy pochova_úé pod vrstvou &si `šesti metrů

zřícenin a půdy. Vi'ood zjistil, že éhrám stál vlastně m základně, k níž
se přícházelo asi po desetí schodecj`, jež ji obklopovaly ze všech stran.
Chrém byl 130 m dlouhý a 67 m široký, poki`ýval asi čtyříkrát větší prostor než slavný athénský PanL-eon. llěl 117 sloupů (Plinius nesprávnš uvádí 127), kt;eré byly 20 m vysQké a v průměru měly přes 2 m. 36 z nich mě1o vytesané nohy lidské podoby v životní velikostí.
Ze sta,rých záznamů se dozvidáme, že stavba dávného chránu.Diany
trvala 120 let a dostavěn byl v době riiezi rokem 430 a 420`př. Kr. 'l'ato
ste.vba .oyla zničena roku 350 př`. Kr. a v tomtéž roku, kdy se .ťiarodil
AleJcandr Veliký,. byl chrám přesta.věn na ještě slavnější než předtím.

Slavná socha Artemidy, bohyně lovu a

plodností, 8e stala vnitřní svatyrú

ář:v=:. čg:ř:;Ěá ágl3!.g:g:: : ;:::i , řá5g:É ,hí-:v,áyl:u5:8:a::i; žů::::;h:e pokryté.JJiní, jako úř.edník města v době Pavlově (Sk 19,35); tvrdilí, že

::::Í!s::i:::Í:,:::iísí:n:!c::š;á:Í;:::::Ít=:ř::;'s:3háy5;1álls#::3ma
Slávu Artemidina chrámu je t'ře.oa připsat innoha činitelům. Pro .svou
velikost a krásu stavitelského iLmění s? řadila mezi ne.jslavnější stavby '
antíkiy. Staří ji řadili mezi sedm divů švěta.
V tomto Artemisiu.stályv
dokonce mnohé sochy a jiná umělecká díla star`ých řeckých mistrů a umocnovaly jeho slávu. lv[nozí ki.álově a t>ohati soukromníci ot]dařili tento chrám
uměleckými památkami. Na jeho půdě se konalo mnoho slavnosti souviš6jících
s kultem Diany. Byly t-o příležitosti hojného jíqla, pití a velké nevázanosti. Nejokázalejší z těchto slavnosti trvala několik dní v měsící Art.e~
misios (t)řezen-duben), zasvěceném Artem.idě. V tomto měsíci přícházelo
do města mnoho návštěvníků a je pravděpc>dobné, že při takové příl8žitostí nastal onen velký rozbroj .proti Pavlovi (viz Sk 19) . Chrám byl také
znám jako místo, které zaruěovalQ právo azylu polítickým uteč6ncům, což
mšlo ve starém světě vysokou cenu. Navíc jednu z nejbohatšígh a nejdůmyslnč;`jí řízených bank ve starověku si)ravovali. kněží tohoto chrámu. Proto
se zde ukládaly velké sumy peně.z.

Sn+adno tedy chápeme„ že každá snaha podkopat autorii;u a slávu této
instituce by se byla střetla s nejrozhodnějším odporem 6fe s .cého obyvatelstva a všech, ktoří dbali o to, ELby teni;o systém dá,le trval. Sta.ré
ná.pisy a t&ké městský úředník Efesú nazývají toto město n66koros, což
znamená. "udržovatel chrámu" (Sk 19,35) .riebo "opatrovník" slavné Artemidy} na t6nto titul byli Hf's3,né vrc:holri.ě pyšni. Pr.oto nastal velký roz-

ruch, když Pavlovo dílo v Eff.s:i zeslabilo příliv finančního příjmu těch,
kteiři žili z Artemidina kultu.

.
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::3ž:::;:X:;irfí::|:3#:!,s:i::Í;::;:;::g::i:;;T:::2:Ía=ť:Ígš|::i:r!i3š:ob
svůj význam a když ho G6tové roku 262 po Kr. vypálili, jeho vliv upadl na-

:o::=žíÍ;;E:ágt::3g[kž:Sř:ng±;:3vS#Íá#ongkTta::=ožén::fugž:yá:řzkošá:ť
Co zůstalo z tohoto velkého divu světa, to sloužilo místním obyvatelům. jako kamenolom. Velkó mramorové kvádry chrámu lidé t]ua rozbili na menší kusy

a použili je.při stavbě domů, nebo se z nich pálilo vápno. Nakonec pokryly
celou chrámovou rozlohu zříceníny a na celé místo so zapornnělo, dokud ho
neobjevii l',7ood. Neda,leko od Artemisia, směrem n& jih, začiná zbořeniště
vlastního města, největšího města Malé Asie -z doby apoštola Pavla. N&

základě dostupných důkazů so odhaduje, že ve 2. století př. Kr. měl Efs
225 0CK) obyvatel„ V době římské říše se město značně rozrostlo.

Si;arý EÍ.es, 1ežicí na levém břehu řeky Kyastros, u malého zálivu,
který tvořil přirozený přistav, byl .důležitým obchodním si;řediskem. Nebyl
význa.mný pro řeku Kyastros, která nebyla ani nejdelší ani nejdůležitějši
řekou západní části Malé Asie, ale pro výhodné zeměpisné posi;&vení me2;i
dvěma nejdůležitějšími řekami, které zavl&žovaly bohai;ý zemědělský kraj :\[oander na jihu a, Hermos na sever'u. Proto tiylo v Efezu mnoho bohatých obchodních domů a jeho čilý hospodářský život udělal z tohoto měE]ta j®dno
z nejbohatších měst starověku.

Kdo přicházel do Artemisia, vstoupil do města branou Koressos, ze
kt®ré zbyly jen zlomkovité pozůstatky. Nedaleko .jsou zříceniny stadionu

?vlí:::??akdFgm:ázi:aíž mkauífé.gvž3:Efmpř3c:Í:e:Íši: g;,.několik gy-ázií - I
Návš+ěvnik, procházející tími;o starým městem po moderní cestě, .s®
brzy dostane k poměrně zachovalému v©1kému divadlu, pra.vděpodobně nejvěi;šimu v Malé Asii. Byla im mohutná stavba, jejíž 66 řad sedadel bylo vybudováno k západnímu svahu vrchu Pion. Byla tu místa pro 24 .500 diváků..
Orchesi:ra měl& průměr &si 30 m a auditoi`ium mělo v průměru asi 225i m. Toto jeviště bylo zbořeno, ale jehc) nc)sné sloupy ješi;ě stoji jako čási;i modelované zadní stěny, která za stai`ých dob měla tři poschodí. Tentc} velký

amfiteátr, kde se kona.la politická shrctmáždění, byl scénou rozbroje pi`oti
apoštolu Pavlovi, t&k živě popsanou ve Sk 19,23-41. Kdykoli se mělo rozhodriout o nějaké důležité věci, 1id se sešel do divadla vyslechnoui; si

priběh diskuse a oznámit své rozhodnutí vládě.
Stavěni diva.delních sedadel na přii`ozených svazích

i;am, kde byly

kopce, zjednodušilo konstrukci a velmi zlepšilo ozvučení. Z nejvýše po-

loženó řady sedadel divadla je skvěle viděi; pozůstatky starého města a
jeho okoli. Na sever je klikatý i;ok řeky Kyastros. Trošku b].íže, částeěně iihyty si:rcmy a křc)vím, jsou mohutné zříceniny chrámu sv. Marie, kde

::ík:am:žt ±:aBSížřáv:ív:nš:g;íás ±z :;š3dá3 íí oE:ežž9 :Íícíáíně vyhLásí,í ]vh_
Na úpatí tohoto divadl& začíná Arkadiana, 12 m široká ulice, hlavní
spoj mezi středem města a starým přístavem na západní str`aně. Jeji dláždční z bílého Ínramoru se třpytí v slunečním světle. Dosud jsou tu pozůstai;ky kolonč{idních ulic, které byiy v noci osvětlené. Na konci Arkadiany,
kdo byl kdysi přistav, .jsc)u nyni svěže zelená pole, úrodnější než kterékctli jiné v blízkém c)kc)li, protože ř©ka Kyastros sem naplavila aluviálni

gl:d:Šai`yzá3ÍÉo:3:řůí:1:g3á:E::: gáĚ:ž lší:ř:s :b;vge:gl;řg: :šg:á;oPžÉ:Ežv
nedokázali zabránit. To bylo jednou z příčin, proč Efes ztr`ácel na významu jako důležité obchodní město

a proč byl také na.konoc opuštěn.
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Na západnl stranč za bývalým přístavem se zdvihá kopec Astyages, na
jeh.ož svahu je možno vidět starou t]udovu, která se tradičně ozmčuj© za
r.iísto Pavlova vězoní. }Temáme však žádné důkazy, že by apoštol t)yl někdy

v Efesu uvězněn. Na hřebeni jižně ležícího .vrchu I{oressos .1eži pozůst&ti`=y i.`eckého měBta, jehož vice než 10 im dlouhá zeá obklopovala kdysi Efes
a vytvářela plochu asi 410 h&. V údolí mezi Koressem a Pionem jsou zřícerir}y veřejné budovy starobylého města. Mezi nimi jsou velkó agory -`
i.-rž,iště; Serapem, chrám věnovaný egyptskému bohu S®rapisovi; Celsova

ác:íí:.:::3; :3gí?Ljmaří=šídš:LT}Siňr°::?°dyJ jimiž % přívá.děia voda z hoi.
Agora, tj. tržiště, byh střecliskem spol6čenského a hospodářského
života každého stai.ého města., a rozsah efeskóho tržiště, z něhož byla vykopána jen část, ukazuje, jak důležitýin městem musel být Efes. Ze .všech
s.t;ran se sem sbíhají chodníky, za nimiž byly obchody. Některé z nich byly vykopány a něktei`é i obnoveny, takže dn?šní návštěvník může vidět jejich dávnou podobu. Jaký je však rozdil mezi núnulosti a přitomností!.
Kdysi bylo toto prostředí rušným střediskom lidnatého města, ve kterém
návštěvník viděl krásné stavby a sochy a byl svědkem čilého velkoměstského' života. Dnes jsou kolem jen pah,ýly zbořených sloupů, hJ.omady země a

i::;ťt g:št:t:Š:ž#éán3h: o5o:Sj:áí:É5ů mgg:l:;3á:áíá:o::étge:gzu#::
1o nic. Z velkého ksmenného oblouku, který na počest císaře Augusta a j©ho rodiny postavili dva propuštění Agripc)vi c)ti.oci, ieží na tržišti několik kvádrů. Nápis nebo věnování nazývá Augu5ta "pontifexem maximem", tj.
předním veleknězem říše, což byl titul, který si později přípi`sovali
římští biskupové.

Jižně od tržištč- 1eží slavná Celsova knihovna, která v dávných dobá.ch soupečila v důležítosi;i s knihovnou v Alexandrii. Skládala se z

t:.Š;::;:kžřícgá:áyat:É:=::;nšoííThrv:;éz:ž:že:;k;vdn%bgža::::pwůšggéá:u_
jed.ním z nejbohatšich. obč&nů působi mocným dQjmem n& dnešního návštěvníka

11.

S m__y__-

Smýi.na, dnes nazývaná lzmir, j© jedním z nejkráí3něji položený.ch měsi;

i.!alé Asie. Leží n& severní straně zálivu, který sahá asi 50 km do vnitrozemí a má t]1ízkými lesy dobře chráněný přístav. Okolnost, že je přistavnim mšgtbm, ke kterému mají přistup oceánská lodi a že leží v srdci i;ohoto kraje;. dáva.1a Smyrně vždy přednost před jinými městy západní části
:`.{alé As`ie .á činila z ní jedno. z .n©j.3ůležitějších obchc;dních středisek.
ri- výhodá.m města můžeme přičist jeho polohu v úroqném údolí řeky Meles .a
snadný přístup do .zázemí a k jiným význ&mným mě;stům, jako Pergamon, Sardy a Efes.

První osadu založili Anatolci, zvaní Lelagové, severně od dnešního

:.Íůi:.aAs:a3gj:oEán:ťo3ěgíin=;b;:át:Id::1miií:čtša:sů::::š'in::áĚ;?:ká';g=
bylo rr,ěsto pod vJ.ádciu cizích modností, jak.o t)yli Lýdové, Peršané nebo

Turci. Polohu Smyrna vybral Lysimachos, jeden z generálů a nástupců Alexandra Velikého. Projevil tím dobrý vkus a jedineěnou pro.zíravost. Smyrna, vybudovaná m jížrí.cri. svazích u hermaického zálivu, se stala jedním
z nejdůležitějších a nejkrásnějších měst Západní Asie.
Podnebí je př.íjemné a bujná vegetace dc)dává místu kouzlo. Rostou

zd-3 oliv, cypřiše, fíky, grané,tová jablka, platany a datlové palmy.
Hlavním produkt®m dnešního vývozu jsou izmír`ské fíky, tabák, hedvábí a
dobře známé smyrnenské koberce. Nerostné bohatství okolních hor Smyrny
po.skytuje od pradávna žel®zo, mangán, zlato, střibro, rtuť, olovo a
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antimon. V okoli se dobývá mladší uhlí. Jiným půvabem staré Smyrny byly

jeji teplé pr&meny, které navštěvovali lidé trpíei kloubovými záněty.
Pitím této vody se údajně léčily vnitřnosti.
T&k měla Smyrna skvělé důvody stát Eie bohatým a lidn&tým městem. Ve
skui:ečnosti až do konce 1. světové války i;o bylo druhé n©jvětší město v
}/[alé Asíi, kde žilo &si 250 0CX) obyvatel. Po velkém požáru roku 1922,

který město téměř zničil a vyžá.dal si tisice lidslých životů, a po vypo~.
vězení tisíců ňeldi ze Sm,yrny roku 1922 a 1923 se počet obyvstel zmenšil.
Podle pcx5ledniho sěitáni žij6 zde 230 tis`íc obyvat61. Počet. obyvELt©1 ve
starých dobách není znám.

Protože moderní město je budováno na pc)vrchu staré Smyrny, je zde
možno vidět jen málo zřicenin. Pozůstatlqr `starých městských zdí I.ysimacha je možno vidět na .několika mistech v sousedsi;ví nového lzmiru & taki;éž je možno vidět i několik pěkně stavených, ale zbořenj;-ch vodovodů. Pozůstatky této pevností, ovládajicí tuto scsriérii, jsou byzantského původu; jen její nižší části Bahaji do doby řimsk6 a helénské. j&ko ve vštšině, starých měst bylo i ve Smyrně mnoho poh&nských chrámů, ve kteiýdi se
však našlo jen málo ztiytků. Občas, při kopájií záJ<1adů pro nové domy se
najdou i sochy, ktei`é byli kdysi ozdobou i:ěchto chrámů.

Nejzajir[avějši zt)ytky starého města jsou nedávno vykopar`.é zřiceniny obj©veného a uvolněného tržiště, nacházejícího se v centru tohoto no-

_-_:

-_--_--_

---_-----

_-_

-----

_-_-_-:--_-:-_

Podzemní haly a obchody jsou dobře zachovalé, ba něktsré by se daly po~
užít i;ak, jak jsou. Ze si;ai`ých si;avób v přízemí zůE3talo jen několik .sloupů a všechny stopy dalšiho poschodí už:, dávno zmizely.

Lid staré Smyrny byl obzvlášĚ hrdý na své místo jako na rodiště nejslavnějšiho řeckého básníka, Homéra. lilnozí starověci tuiisté navštívili
Smyrnu, aby se pokl.onili památce .tohoto`skvělého muže, když cestc)vali do
jiných měst uci;ivat své pověE3tné bohy.

Křes€anský sbor ve Smyrně prožil mohá a těžká období pronáj31edováni. ..Je zajímavé všimnout si, ž© od.nejstarších dob .se jménu Smyrm připisoval význam "myrhy" , hořké ai`omatické pr.yskyřice dovážené ž východní Af-

riky, Symbolizující hořkost a utrpeni. Mod©mi vědci popíraji tentc) tra-

:i::át:Íšš3h&bgž::j€'prLeg::s:80dvv;?:3:Z3s::o::t::::::aÁťj:ín;ej;:::3o
řgE:a;r ází:: ::s;:yí:gý5:::váti`;SE:risžožř3šř::Šn;ĚtÉn2:Ětá:át. ž e křes -

vkře#3Esk:n3g:Fá5á:Ě;Í:aa,zůmi:Ě;::řb:rjáž::íčgiíí;iuÉ:án:rMigg;|ové, divocí Seldžukové, horliví křižáoi a v moderní době kemalští Tiirci.
Ja.ko příklad hrůz, kieré obyvatelé Smyrny kdysi zakusili, se.můžeme zmínit o rnasakl'u téměř všech obyvatel města za Timura (Tamerlana), krvelač-

Zá:át;3:gs:;šá::ů:oEyvva:3:3á3b:4;est:1si;inFe.drgh:žE3d:š::|žžžv3|:;gž
masakrů, jako např. v boji Řeků s Turky.. Po 1. světové válce město opět
vystřídalo majitele a prožilo nevýslovnou hrůzu, ve. které podle zpráv

zahynuly desetitisíce obyvatel.
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|akř:Sť=:žáJ;:::yáěEsrižd;rš:aásd::d::ání:v#s±iág;:Ímnžč:g:á::,m:g:á:ěg;ťz:ž:v:ř:Íř|e:o|ž:g:,rgĚ:d:;š)a5:it::as::3:o:up:3Sšj:eivgíĚĚ:pd::,:áEg;
obě mista se označuji za místo jeho skonu. A přece j®hc) smrt jakož i krev

jiných statečných muěedníld přinesla hojné cvoce v následujících desetilei;ích a staletích. Smyrna se stala jedním z nejmocnějšich. středis©k kř`esĚanst\ú jižní poloviny římské říše a byla posledním maloasijským měst.em, k*e-

:Ín; 0%:;:::e:o±g3Sá:3řý:o2o:gágáaE:e: ; ::itůš:r:glgiy#g|éégišrářyžá.EŠ:
vávali své náboženství. Nakonoc ho však přece stihl úděl všech jiných

íGů=SÍ%;s#:ácgtĚggEsšag:LťyAíá:ůe#:3h5ůy:#gš:ř:ásĚůyšb:3k:t±33€a
smrtelnou ránu.
111.

P e r

Perg&mon, ležící v, rozsáhlém údolí asi 5 km severně od řeky kajkus a
a.,si 25 km od moře, byl dalším zo slavný-ch maloasijských měst. Palác, chráT
my, divadla, gymnázi& & jiné veřejné budovy starého Porg€mcnubyly vybudová-

ny na vrcholu a úboči vysokého kopce. Rezidenční část iněsta leží na jeho
úpatí, tam, kde se nyní nachází město Bergam, kter.é má asi 20 000 obyv.
Toi;o město založili řečti kolonisté. I když nevíme mnoho o jeho počátcích, zdá se, že už v 5. století př. Kr. t)ylo důležité, jak nasvědčuje skutečnost, že roku 420 př. Kr. .r8.zilo vlasi;ni peníze. Víc© o něm víme z dějin počínajic 3. stoletím př. Kr. V`.té době Lysim&chus, jeden z
Alexandrových vojevůdců a nástupců, .uložil svůj poklad, 9 0CX) hřiven zla-

i;a v silné pevnosti tohoto města. Po jeho sHrti roku 281 př. Kr. si tento poklad přivlastnil j©ho op&trovník Filaterus, kt©rý se sám ustanov.il
vládcem PerganQm(283 -263 př'. Kr). Stal se zakladatelem bohaté attalské
dynastie, která vládla asibo leť. I když dějiny nezávialého pergamonského
královstiú byly krá,tké, zanechaly svou stopu vmtickém světě a bohatství
jeho králů se stalo tak příslovečným, jako bylo kdysí bohatstvo `Kroisovo
v Sardách.

1ovst#ÍiailůseE.p:2áži-tl3Z1;:.pg!cE#c:rg:Í:ť:1qTnÉmkvtv:f;§ůmj:ožžic=áv Nc)vém zákoně, kteři vtrhli do hhlé Asie ze západu a use.dili se uprostřed Anatc)1ie (viz 6BC., dodat. pozn. k Sk 16). Když byli Galové roku 240

př. H. definitivně por'aženi, Ai;talos mohl ke` svému královstvi připojit
mnoho nových území. Po jeh`o smrti vládlc) město Pergamon nad celou.Myzií,

Lýdií, Carií, Pamfýlií a Frýgií, což i;vořilo téměř polovinu Malé Asie.
Bolmtstvi, které plynulo z těchto krajin v podobě poplai;ků, se použilo

Éěígz::biě:ťa::Íh:og;:třÉ:ot:š:žígiř;áů:ed::a::i;ocŠ:g:Íg:::Í;5ůimY;Eucd-mentálnich veřejných budov, že bylo pokládáno za nejt)ohai;ší město světa.
Za vlády následujícího krále, E.umer,a
11. (197-159 př. Kr.). byla
založena knihovna, která postupem času získala. asi 200 0CXJ rukopisů. Tato krihovna. podněcovala žárlivost egyptského vládce.Ptolemaia V. (203 181 př. Kr.). Ten v ob8.vě, že pergamská knihovna brzy zastíni slávu knihovny alexe,ndrijské, za}cázal vývoz papóirii, rBjuživaněj,šího psacího materiá.1u starého svěi;a. .Protože Egypt byl jédinou zemí, kde se zhotovov&1y
pap.yrové svitky, doufal, že takto omezí výrobu lm.ih v cizích zemích. Toto omezení se nepřimc) stalo blahodárnýín, protože pergamské knihaře to

íÍ!;:5##:i:e:e#:;i:Í:::ií##ÍÍ=;ř#;::::r*::š#:;Í::úEíÍ:
t`riei`ou staré národy rovněž používaly k psaní. Pr.otožo tento nový pisař-
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ský prostřed6k byl w.rialezen v Pergamam,nazýval Se řecky pergamenos,1a~
tinsky pergam6nu8. Z těchto slov pocházejí mcxlerní výrasy Pergament v
němčině , parchemin ve francouzštině , psrgamino španělsky a parchment ang1icky. -Euinenovu
lrihovnu později z Pergaiompřestěhoval Mai.kus Anto•nius a daroval jí Kleopatře. Když Arabové dot)ývali Egypt, kníhovna byla
zničena .S mnohými jinými sbii`kamí knih starého světa.

ZS Eim6na.11. byl postaven i velký ol.tář Diovi, mistrovské diio
pergamonsůch umělců; později o tom řekneme více. Jeúním z nejpodivuhoánějších technických výtvorů z doby jeho vlády byl vodovod, dodávající vodu pod tiáksn až do psrgamonské akropolé. Tato voda proudila. z horských
pramenů, l©žících nad vrcholem akropole, pomocí několik mil dlouhého poi;rubí brázdicího půdu, na které bylo město vybudováno. Nikdy v© si;aré
době nebylc) podniknuto tak nároč.né dílo. a za celá si;aletí nemělo ani
obdoby. Pozůstat}qr tohoto vodovodu je možno vidět ješi;ě i dnes.
Po Eumenovi 11. následovali jen dva králové, Attalos 11.: (159-138
Kr.) a Áttalos 111. (138-133 př. Kr.). Důvod, proč'Pergaínon přestal

:3Z#í%:g:vgvá:3řsÉLTí:,s53žž:±:v:ogáí3vš=:±ýŘZí:az#ě3€c5e3ás::p=
ho tito zmocnili a kol6m roku 129 i]ř. Xř.. proměnili jeho.část m
asijskou provincii s hlavním městem Pergamon, I když po čase Pergamon
ztratil ze své slá.vy v porovnání s.Efesem a Smyrnou a kc)nečně musel být
svědkem, jak Be hla.vním městen provincie stává Efes, přece ještě na dlouh_á století zůstBl jednim z nejslavnějších a nejbohatších měst zá.padní
části hhlé Asie. .

vypiýťáaz°i:°::šÍsů°::ž3:v:m?eTgnž,ZžÍZ;?.kĚř3:Írá:gisb::,zá:šui:
o dobrých vlastnogtech.tohoto církgvního sborii, jakož í o tom, že v tom+

;;:;;sÍÍc]%*;g:;Í;Í;;v::::dg:i:::#;,%:;:;:i;áí::::Ěi:ih::::erstalei;í. Roku 1304 dc)byli město Seldžukové a 32 1et později Sulejman.
Od té doby patřilo Turecku, dokud se heštalo bezvýznamným městem, jakým

je nyní.
Od i`oku 1878 zd6 němec.*á.tv|áda konEila vykopávkv mezi zříc©ninari

Pergamonu, hl.avně na Ákropoli. Za těchto sO let se odhalilo rozsáhlé
`
pi.ostranství, které poskytuje dnešnimu návštěvnikovi dobrou předst&vu
o sii;uaci tohoto města. Nápisy různých chrámů zasvěcených Diovi, Diony-

gůí:tsi5Eán;ál23:I:trri#c: ái:Ég®E :hg:íč Ís!"š :i#s:e:3jzž:ůe:::Š:h
by byly nudné. Stručně popíšeme jen dvě z nejslavnějších pergamonských

staveb; obě ozna.čilí vykladači Písma za ''stolici satanovu" , o které je
zmínka v dopise do Pergamonu ve Zj 2,13. Jednou z těchto staveb je Diův
oli:ář, o ktei`ém jsme se už zmínili a který vyt>udoval Eimenes 11. ve 2.
století př. Kr.; driihou je `Asklepion, jedna z nejslavnějších starověkých
nemocnic. I)iův ciltář nebyl jen obrovskou. stavbou téměř 40 m dlouhou,

:?iíĚn: :i::š::t3ktprí;ťiš::t :;a: zT:sů:3:; o:::oi o:ĚVĚ:ř; S;::go#ša:népodobě podkovy, dole pokj-yi;ý krásnými tesanými reliéfy, zobracujícímí

bmgjs:::gá"3y,:aspg:::áéy::i=i:í::k:žoi:::as:o:?Lř:ÍÍ.k::::tz:gís:třo:
mnivali, že jde o sa.tanovu stolici, na kterou upozorňuje.Jan ve Zjevení.
1{. Ilimann, první archeolog v Pergarr)nu,. odhalil i:ento oltář a vytáhl
jeho modelované kamenné desky z byz&ntských městských zdi, do nichž

:g:# :==ye:ř:kťi:::::vižt: Pš:f5:Žo:g:gmo:::::ryad:Ě::::Én:áiE:ep:g:ošení 2. světové války.
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Jinou velkou a Blavnou budovou v Pergamonu ~ i když ji někteří-ko~
m6ntátoři pokládají za sai;anovo sídlo ze Zjevení + byl Asklepion, mohutná stavba věnovaná Asklepicivi, bohu lékařství, jednomu ze čtyř hla,vních
pergamonských božsi;ev. Tai:o ohromná budova, ke ki;eré putovaly zástupy
nemocných z velkých vzdáleno,stí, aby se zbavili nemocí, byla wkopávána

]:ť6:;š# ::2:ácíT:štř s3d:og:v3::ů::g:řgčgš:;:b;r::Locáuí=:: ,:tg:ů:áíž ; žáe

:Sp:::ig ih;SZ3:Í:;:i:,?oágýc:é 3n:%ás=Íicg3g:žé šgseEgťíi?egrmon;akou léčbu by gs mělí rozhodnout. Konečně zde byl kruhovítý chrám, kde
pacienti přináj5eli
opustiliostře
toto léčebné
prostř@dí.
Na
•nádvoří
Asklopionu oběĚ
stojí.dříve
pomiknež
se dvěma
se rýsujícími
Aeskulapovými hady, dodnes s}'mbolem lékařského povolání.
Nejalavnější lék&ř starově.kú G&1enos '(kolem roku 130-200 po Zcr. )

se narodíl v Pergamonu a v lékařském povolání se vzdělal v Asklepionu.
Později si;udc)val ve Smymě, Koiíntu a v Ale]candrii. Jeho vliv v lékařské ..
vědě mocně působíl v celém střodověku a jeho spisy nasvědčuji, že lékQři
joho doby měli určíté vědecké poznání o funkcích lidského i;ěla, jakož i
o léčívé mc)ci něktorých léků a léčebných metod.

IV. T y__E Tyatira bylo staré lýdské město, ležící m řece ljykus, přítókii Her-

::yí6:e:®:3: íá:Z:v:řsi:ák:1: :;ži::Éššom:Ig::,,Krž:m: :5hH:Í ž: š;:5o=ft
svátným městem lýdského boha Blunce lyrimna, zobrazovaného obvykle jako
jezdecké t]ožstvo, nsjstarší dějiny tohoto měst`a dobře neznámo. Kolem

:ássŘ::á::rpíjo:r-.2g:a:;:koi;:ěsšsoaz:|ánÉ:#.aozntošud::yz:ásĚá:as:;á:tira jedním z menšich helénských měst v lykusském údolí; nikdy však neby=
1a hlavním městem jako Efes, Siriyrna nebo Pergamor..
Zdá se, že od té doby se město těšilo Í5tále pohodě pokojného živc)i;a;`
jeho dšjiny později blednou v porovnání s dějiru}mí měst, jakými byl:,'
...

Smyrna a Efes. Tyatira byla vtažeňa qo války až roku 190 př. Kr., když ,.,.. :.
AntiochiB Velký poslal se.m své vo.jsko dříve, než se setkal s římskou
..~
armádou. Avšak následující..bg,j` me.zi ním a Scípiem probšhl u Magnesie,
asi 70 km jižně od Tyatii`y..`-.t.ak město úniklo pohrc>mě.

Sta.ré město leží pochováno pod Akhisarem, měst6m, které má asi 20

`

tisíc ot)y,vatel, zaměstnávajících se nyní hlavně výrobou koberců. Tui`ecké jméno Akhisar, "bílý zámek", pochází z bí|ých zřícenin středověkého
hradu, které leží nedaleko tohoto modé'rního města. Vědecké vykopávky se
v tomto městě nikdy nekonaly. Když však místní obyvai;elé vykopávali základy pi.o stavbu svých příbytků, častokrát našii různé předměty hi.storícké ceny. Na svět|o a pak do různých muzeí. se tak dostaly mohé nápisy.
Stará Tyatira byla měst`em cechů. V žádném jiném měgtě západní Asie
nebylo tolik různých řemeslníků organizova.ných do tak uká.zněných cechů,
jako v tomto městě. První místo mezi nimi i)atřílo cechu barvířů látek.
Tyat íršti barvíři se naučil.i vyrábět šarlatovou barvu z moreny barvířské místo z mořských korýšů, j&k to dělali v jiných barvířgkých střediscich sta.rého světa. Tato šarlátc)vá .barva, zvaná nyní turecká červeň,
umožňovala tyatirským baivířům. úspěšně konkurovat jiným bar.vířským ceAtrům. Lýdie, jedna z prvnich získaných čleriek Pavlových ve Filipis, je
nazvána "obchodnicí se šarlatep z .města Tyatiru" (Sk 16,14). Toto anai;01ské město mělo. zřgjmě své obchodní zástupce i v jiných zemích, např.

v Makedonii, v městě Fílípis.

97.,98
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Ve staré Tyatiře t]yl chrám věnov&ný jakémusi božstvu Sambatu, ve

kterém veřejná prorokyně ozriamoval& své věši:by. Někteří bibličtí vykladači se dc)mnívalí, že Janova slova o .'Jezá,bel, kteráž se t)ýti.Br:ví prorokyní, aby učila a svozovala služ©bníky mé" (Zj 2,20), Be zmlnu.e o té~
to věštkyni v chrámu Sambatu. Správnost i;ohoto výkladu je zřejmě sporná
.

Ťz:6žÍ|g:žgjí=Íáž#an:.š;3:E:%ykřp:šř:Lv:gÉt:ri:gt:e:áů:o5:=í3áe:3?í

Í:z::;::ž;:vg::ri;:i!š;ií:;É:;:;:id::p;#:iyĚc;S!::;í:!ti:::::žj!Ě3:;::_
máždění .
Z poznámk:y církevního oi;ce Epifania, který. píše, že na začátku 3.

století přijalo celé město i s okolím montanistický blud, zřejmě vyplý-

ťáásž:hgí:šá=bž:ř%:íŠ:láů::!il®at:To;ii:Ět2táě:i:pkřr:#gsĚto:::í::vkř:;:to městě mnoho nevíme; její duchovní stav se stal symt)olem padlé církve
celého středověku.

V.

La± ± iH

AÍ3i 80 1an severovýchodně od Smyrny & 5 ]m jižně od řeky Hermos laží

Sardy,hlavni měsi;o lýdského království. Jeho akropole byla. vybudovám na
severním úpai;i hory nmolos .s přirozeným přikopem po obou stranách, který
tvořila řeka Pak.(;olos, přitok Hermu. Původní městc> úplně chránib ochranné zdi pahc)rku akropole, později se však rozšířílo do roviny na úpatí.
0 měst`ě se poprvé hovoří v dějinách jako o hlavním riěstě lýdského
království v 7. 8toletí př. Kr. Asi v i;é. době zde byly vynalezeny peníz.ó
a jako takové s.e poprvé použily. Tím si staří Lýd'ové získali slávu `za
vynález trvalého a světoširéhc) významu.
•
0 dějinách lýdského ]arálovství a Kýrov.ě (bíbl. Cýrus) dobytí Sard
pojednává 3BC, str. 50-54. Po Kýrově vítězství nad Sardami. se toto pyšné a bohaté město ki`álovství stalo -sídlem perského satra}y a v paláci,`

ve kteřém .kdysi bydleli pohádkově bohatí lýdši;í králové, si zřídili pří-

gřtg ::=Í±ít::::3E:yé±d#Lg: ;:š:í5p%r:Ěé řLád3ažž::uT.Í:íoÍ%::S% :V3gL_
ní město spálili. To rozhněvalo Daria Velikého, t&kž® se rozhodl pomstít

Í3:ť3š::g:3;3Ě:inřzs:rsĚgmv::še:ritťmŘe:::g;lřš;;1šáE:mpšá::=ina±ěvu a právě ze Sard vyrazil Artafernes, Dariův bratr, při prvnim pe+ském
t&žení Proti Řecku rgk`T 490. pŤ. Kr. 9?r.d.y byly tr.ké sidlem Kýra Mládšího,

. Kr. p.roti své-

který jako satr&pa vítězně b-ojoval při Kunexu roku 401

ků získali věč-

mu br&trovi Artaxer]covi 11., kde Xenofon a jeho 10 0CX)
nou slávu. Tot;o město podlehlo ještě mnc>hokrát po perském údobí. Alexandr
;.`..`

Veliký ho ovládl i`oku 334 př. Kr. á Antigonus, jeden.z jeho generálů, ho
znovu dobylo 12.1et později. Od roku 301 př. Kr. bylo město Sardy v rukách Seleukovců po více než 100 let. V této době byla, dobyta akropc)1e
jako za Kýra. Když Ani;iochus Veliký ror`u' 218 př. Kr. obléhal toto město,
jedep z řeckých vojáků se dostal ne. zdi a obléh ajicimu vojsku město otevř©1.

Roku 190 př. Kr. se toto mšsto stalo čáj3tí pergamonského }crálovství

asi na 601et. Když královstvi dobylí Římané róku 133 př. Kr„ stihl Sardy jejich osud, i když už předtím
mnoho ztratily ze své důl©žii;osti -

:3p:i:#:#:3:Í::š:,iaío:š;::Íi;;E;;#Í:n:k;y;:::ť:::ÍÍ:;8!E1*oÍ:ÍÍÍ:
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období prosperity a po zrušení i;éto římské provincie v Asii roku 295 se
znovu stalo hlaiJnim městem.Lýdi©. Avšak. roku 1402 ho divolqí Mongol Timur

(Tamerlane) zničil t&k dokonale, že tu kroně hromady zřícenin nežůsta.lo
.riic, a od té doby mšsto, které bylo kdysi jednou z® tří m.etropolí světa,
upa.dlo do zapcmenutí.
Dngšni návštěvnik Bardských zřícenin dávného nč;sta nachá.zí zbyticy7

g::-::eĚt:rg:Eř:::;e:áz::š:ťár:i:ři:Ěá:nody?FÍ:Z:::Ě:a:iys::ťhoj:k::Z::n:o-

:::ÍÍ:;hi:Í:Í§Í;i;;o;:#;É:::i§g=:uJůi:Í:kí;::#::;o#ťf:§:;:3#o::::VSUJ:
Tento chrám byl -ost&tně,jako všechny stavby -zbořen a pochován
hluboko pod troskami) až jej roku 1910 začala vykopávat &merická expedice vedená H. C. Butl©rem. Jen vr`cholý dvou z moha jeho sloupů vyčnívalytze země a prozrazovaly badatelům místo tohoto staróho chrámu; Když
byla odstraněna Qsi 15 metrová vrstva zřícenin a země, objevil se celý `
chrám, přičemž se poznalo, že nižší zděné části jsou poměrně dot)ře z;achované. Výška moha sloupů dosahoval& pc)1oviny své původni výšk5Í. MůžB-

mg si proto utvořii; přesriý obraz zákl&dniho plánu a stavebních podrobnosti tohoto velkéhc) chrá,mu, ki;®rý měřil asi llox 50 m. Sloupy dosahovaly
rozměrů efoského Artemisia & dva z nich stc)jí dosud ve své původni výšce 20 m i s hlavami. Mnohé z nich se zůchovaly jen asi do výšky s m.
Jsou i)ostaveny z kamémých válců asi 2 m š.irokých v průměru, spočívají
na základnách j®din?.ěně zSobených různýmí kreE!bami.
Butlerova expedice vykopala kromě velkóho pohanského chrámu i zbyt-

L%umžl:g:ánsi?ríE:u::g::vŠ::d:hrktiřá:;.f;ovm3:gnž::á:t::®j:gin&ue:tgá:Íé
éi'y bískupským sidlem. Po.'dot]u pět let trvajicích wkopávék od roku 19,10
až 1914 se `na tomto starém hřbitově odhalilo mnoho .jiných zajímavoEití.
iNašly se mnohé umělecké př.edměty z doby lýdského la`álovství jako i jíných
období e. odhali.ly so mnohé. řecké`, 1ýdské a aramejské nápisy,

Z dřívější slávy tohgto města nezůstalo.nic kromě několika zřícenin
a chatrných příbytků tvořících m&1ou .tureckou vesnici slavného jména
"Sai-.t" jako vzpomínka na to, čím toto městó bylo ve staré době. JQho sláva byla v trc)ttkách už tehdy, když Jůn připominal sardskému sboru, ž© město má jméno, tj. pověst, že žij©, i když ve skiii;ečnosti je mtvé (Zj 3,1).
0 kolik více to platí dnes! Toto kdysi slavné měsi;o pokrývají dnes pole,
na kterých se občas vyhrabou nějaké poz.ůstatky. Tam, kde kdysi hodc)vali
a vládli nejbohatši monarchové Malé Asi©, or&ji dnes chudobni turečtí
sedláci. V jedné vykopané monumentá.lní t)udově starověku, v chrámě Kybely,
m.istrovském dile antického umění a architeld;ury, se volně potulují kozy.
Město ještě stále nese své slavné jméno, je však mrtvé, jak jen můž6 být
staré město bez živoůa.
VI.

F i 1 g' d e 1 f i e

Filadelfie byla postavena na řece. Kogamus, jižním rameni řeky Hermos.
J&ko vnii;rozemské, anatolské měsi;o leži asi 125 km východně od Smyrny a
byla vybudována na terase aE)i 200 m nad hladinou moře na dolnim úbočí
.
pohoři Tmolus. Za městem jsou sopeěné útesy z historických dob, i když
dosud nemáme žádné písemné záznamy o nějaké sopečné čimosti v této ob-

lasti. Jako v jiných sc)pečných.lď.ajích je půda i v okolí Filadelfie tou
;!ejúrodnější, takže některé z nejkráj3nějších vinie zápa:dní části Malé
Asie najdeme právě v jejím okoli. Filadelfie byla nejmladší ze sedmi
měsi;, kterým byly adresovány dopií}y Zjevení. Byla založena kolem roku
150 př. Ki.., v době vlády pergamonského krále Attala 11. a dostQla jmé-

99'loo
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no Filadelfía, "bratrská láska", na počest věrnosti krále Attala 11. jeho
staršimu bratrovi Eumenovi 11. který před ním vlá.dl v Pergamonu. V různých dobách. měla Filadelfie různá jména. Na začátku 1. sioleti po Kr. by1a na čas známa pod jménem I)ekapolis, protože byla jednim. z deseti měst
roviny, ne které ležele.. 0 něco později vystupuje pod jménem Neo-Kaisari&
k poctě cisaře Tít)eria, který pomohl znovu vybudovat toto město po niěivém
země.třeseni roku 17 po Kr. Z& Vespasíana neslo i;oto město jrnéna Flávia po-

á:iaůíišĚ:vg ;gí:ž;t:o:::É:mse v;::|Z:á:uv:rž:á::nf ižíg? #:šTud ;:Ígu
tamějšímu sboru. Dnes .so město .jmenuje Alašehir. Toto jméno Bi někteří

návštěvníci nedostatečně znalí tiffečti`ny fal.ešně vykládají jako zkratkii
výr&zu "Allah-šehúr" -"město Boži" , Tol;o pojmenování ve skutečností znamená "naěei`vsn81é město" -kvůli barvě půdy s`opečného původu, na niž je
město vybudováno.

Protože Fíladelfie leži na hlavní cestě mszi horní Frýgii a Smyrnou,
stala se důležítým vritrozemským měsi;em a shromá.ždila dosi;atečné bohatství

á|r|:oáůa::us:áž:e::ť%žicž=igrišv31Íi%ýf:1:g3ů:::ý::k:eĚeÉ:Í;:hbá;::ácz.táhoto
přece toto město nikdy n6dosáhlo politického, hospcxiářského nebo náboženského významu 5iných, už popsaných měst.

době , Íj%EsÍ %mv#ý:í gojá:;í::es: ž:::3n::stuučšůé=íL:ž:gíevuí o:t:p:Í::::ké

:;::kF:!:ág:f:: Cs:áEš:ý::si:3::á:: :Í:t*::e:žo:;íavkřB3= S:Í:É;á š::Éů:8kem celé I.ýdíe, protože zde měl Bvé sídlo &rcibiskup. Zdá.ge, že v náslel

dujicích. staletích t)ylo toto město křesi;anskou pevností v61ké mravní síly,
protože mělo odolávat úijokům barbarských .henů, které opětovně dorážely
na l.[alou Asii. V tomto ohledu měli obyvatelé Filadelfie všechny důvody
pochlubit se svou historií. Úspčšně obstáli v seldžukovském obl.ežoní . ro-

E.:v:3 gno3ů š:i.ari:Ěíná:# ::gšíi3:: of S;:::užn:::ub::2gťž:žy:ežiei:gž ::rié maloasijské město se nsmohlg pocr}1ubít tak ststoěnou minulostí. A pře~
c6 po dlouhém odporu podlehlo i toto íněsto Turkůn roku 1390 a potom roku
14CX} ho opanov&1 Tímur (Tamerlane) . Obyvatelé Filadelfie Be sílou nemohli

:g;3ř?ašr:áž:=:múg3:go::št:o:o:gšFOT;:di:žÉ:,apĚ::euv;aášt::1:eF3:=tEť

5ei:g;ho3ž:::n:i:::::fl:éší:::ng:;t::::aTěáb;v::::E á:Íg:Ž::us::áĚgůukazují misto téi;o hrůzostrašné událosi;i.

TDto pohroma nezníěila vůli křesĚsn.i z Filadelfie žít a n6mc>hla
aní uhasit jejich rozhodnutí věrně zůstat pří svém pábož.enství. Zdá se,
že pamatovali na napomenutí držet tc), co maji, aby jim nikdo nevzal korunu (Zj 3,11). I když se nakonec Turci zmocnili cslého.kra.je a křeBĚanství
v Malé Asii vymíralo pomalu 8.1e jisi;ě, Filadelfie zůstala., podobně jako
Smyrna, křesšanským městem. Je to pozoi`uhodná okolnost, že tato dvě města,

Smyrna a Filadelfie, kt6rá si podržela svůj křesšanský charakter déle nsž
ki:erákoliv jír`_á měBta Malé Asie, jsou právě těmi městy, jgjichž sbory v
době Janově byly tak ěisté a bez poskvrny, že v dopisč
jim adrosovariém
nen`.i žádná výčitka.
Na konci 1. svěi]ové války byla většína obyvatel Ale.šehíru stá,le ješ-

tě křesťanská.. Avšak i toto město později stíhl úděl Sinyrny, když Turcl
vypověděli roku 1923 křesťanské obyv8.telstvo. A proto dnešní návštěvník

:g=,;:áo::gtJg:;:i.áe:.Eů::Ěů::kg:1ÉĚ;i:u:dhilí:::kžvřnáeg::ga:SEg::si:S:
tela je slyšet hlas. muslimského kněze, zvoucího k modlitt)ě z výšky š*íhlé

100'101
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žž:ŠtÝígk=:át:í+š:rg:ĚEžáv::±::áa:í::d:Láí%h:3::gj;Zt:#:Pp3áž:Í:š::LF:
nulosti i;ohoto měata. Musí být tótiž svědkem, jak v ubohém zbytku bývalé-

:.:sgž:toani:í3Síaíá::ý:hr::::m3:e:3:u:n;:áv:;igšgěanů::Š:ůĚ|cgcařá::3i:|?ekteré pomohly Filadelfii k přízvisku "malé Athény". Ničivé dílo minulých
staleti bylo tak pi.onikavé, že je si;ěží možno najít stopu bývalé Blávy
mě st a .

VII.

lj e o d i c e a

Asi 160 lm východně od Efesu byla Laodicea, posledni ze sedmí měst,
kterým Jan adresoval dopisy ze Zjevení. Nacházela se v údolí řeky Lyku,
Llerá protéká mezi pohc>řím 24CX) ~ 30CX) m vysokým. Tento Lykos ve Frýgii,
přitok Meandru, nesmíme zaměňovat s 6Lykem, na ki;erém byla, postaven& Tlyatii`a, přítokem Hermosu. Laodicea byla asi 3 km `jižnš od frýgijského Lyku,

pž.iblížně ve výšce 250 m nad mořem na hlavní cestě z Efesu k Eufratu. Za1ožil ji pravděpodobně AntiochuB 11. (261-246 př. Kr.), jeden ze Seleu-

ř.::iřc3J:e:énťsřá|::bgiskty:=íyp3jž::;v:1B:š;E:mp::1ů:yés:::::žsv:e:žístence byla Laodicea bezvýznamným městem, avšak její vý2nam rychle rostl
po utvoření římské pi`ovincio v Asii ve 2. stoleti po KLr.

Svým položením v kraji a chovem velkých stád černých ovci se st;ala
Laodicea obchodním si:řediskem s výrobou lesklé černé vlny a černých odě~
vů, zde zhotovovaných. Jak vlna tak i roucha se vyvážeiy do mnoha 8©mí,
Toto město bylo též známo jakct vývozni středisko slavného očniho prEichu
a významné finanční centriim s několika velkými bankovnimi domy a nosmírným bc)hatstvím. Městu dělal jméno i blizký chrá.m Men Karóu, kde byla dobře známá lékařská škola. V římské dcibě byla ljaodicea jedním z nejbohat-'
ších měst Východui císař Nerct ji nazvál "jedním z© sle.vných měst Asie",
když nabidl obyvatel,ům finanční pomoc při výstavbě něsta zničeného prudkýni. zemětřesením roku 60 po KT. Tito pyšni & zámožni občané však odmítli

tuto pomoc a vzkázali "dobi.odinci",`hže maji dost prosi;ředků na výstavt)u
měsi;a, i bez cizí pomoci.

hápocz:s::s:ýgá:inn:#i:;:Íetýí:#h;aE:5:t::pis::::g::::ngžšogisgá:fskému sboru v Laodiceji (Zj 3,i4-22`). Jeho členové si mysl8lí, že jsou
"bohatí, zbohatli, a žádného nepotřebují", i když ve skutečnosti byli duchovně "bídni, mizerní, chudi, slepí, i nazí" (v.17.). Pán Ježíš je však

napominal, aby nespoléhali na zlato svých peněžnich ústavů, ale aby sí

"koupíli od něbo zlata ohněm zprubovaného, aby zbohatli" (v.18). Radil

`

5im, aby si koupili od něj ''roucho bílé, aby byli oblačeni, aby se naoka`.
zovala hanba nahoty jejich" (v.1a). Někt©ří komentátoři vídí v tom narážku na pýchu Laodicejskýóh pro lesk čemých. oděvů zhotovc)vaných v jejich
městě a vyvážených do mnoha zemí. Proč by Se jim mělo vytýkat, žo jsou

;::zÍ:dír" É7!é?íK::;:áá;:Ěáž sĚoÍ:šfi::TrlÉg;jí;íž:1,?čťÉ. E:í:ek byl důvod©m

ně ztrá?fit:1d:::3:íer2:ýkř3Si::8#S:b%: :af:1iť::j:j: #žz3:.g::vjěg::;ž:
apoštolském otidóbí. Zdá se, že t&to církev rychle vzrůstala, takže se ljao-

dicea stala sídlen biskupa ve 2. století. Jeden z biskupů jménem Sagaris
zde zemřel mučednickou smrtí roku 166 po Ki`. v různých záznamech je zmín-

ž:v:tovji3g3hprkř;=::f:áš%á:ím:čS::É:šůhs;aI?tož:áeÉ:ésra:Šíég:13Čá:áí:vS:
4. století se zde konal důležitý církevní sněm.
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V 11. stol.ei:í dobyli toto město Seleukovci, avšak křesťanští křižá-

ci ho osvobodíli roku 111.9. 0 2001et později ho zničili Turcí a už nikdy
ne.ciylo vybudováno. Na jeho mistě je nové město se jménem Denozli, pcx3ta-

vené nedal8ko pram®ne v blízkosti ljaodícejé. Stavebni ma.teriál pro toto
nové město pcx3kytly zříceniny staré Laodiceje, které slouži'y z& kamenný
lom. Turecké jméno tohoto rumiště je Eski Hisar - starý zámek.

Vědecké vykopávky sG na těchto místech níkdy nekonaly, i když rozsáhlý prostor pokrytý zřícenín&mi slibuje bohai;ou odměnu ktei.ékoliv archec)1ogické výpravě. Dvě římská divadla jsou poměrně dobře zachovaná a
prostorné zá,vodiště je tu také možno najít. Kr`omě toho zde také zůstala
sloupořadí, vodovody, Lrieré zásobovaly měst;o vodou,a zříceniny prvních
chrámů, i když o totožnosti jednotlivých zřícenin i.ozhodne definitívně
jen archeologiclú výzkim.

103,104
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IĚJINY

VýKLADU

PRORCXJKÉ

KNIíiY

ZJE\;ENÍ

1. IETMý POHIEI) NA PolffioK A ÚSTUP PŘ;`I VÝKLAI)U ZJEVENÍ

r±*-Éži±gšglíÉíg::=#;i:u?:á;:tlť-as3aíšžž:o#íášaEgšá::.offžg:=É3;|=
však napsáná okolo roku 100 po Kr. Bylo třeba skoro 3001et, &by věřicí všude

přijali Zjevení za skutečné dílo apoštola Jana a aby se jako takové dcstalo
do kánonícké sbírky PíÍ3ma.

Určitou nerozhodnost je možno zdůvodniii výstřeílky ve výkladu, k*eré

gLgLiz§E%,S#iřípů::irv3u:čř;fr:Cš8zS:8Ě:mtí:Éž:±;:Éé:9kí#ií3r#8Šárý:á.
s Kristem, šířili některé představy o fantastické hojností a prospěchu, kterýn s© podle nieh mělo toto období vyznačovat. Tato }a`ajnost, která pocháze1a jednak ze židovské apokalypi;iky a j3dnak z pohanské ti`adice, vyTolala kri-

::h:3ž±Stgihž:íV;ž::r:a:;PÉžá::á3Í;ř:a;V:3:;'a]Tmásůžgsekyj:°5:::ť::áthy:°:ěkritických námitkách modemi mu.
Doplněk a dokončení Daniele. Hiiha

jevení je zřejmÝm doplňkem neb doplně-

Ďf6ř65t-vL7-ž Daniele. Avša.k v Ja.nově době se čtvriá velmoo

ň7rri_a--6

3`aL?#:igvša3;Ě%á:'zgTvánžt%1áLii.:o=|2f|*n:ý:3:ydi3E:aLrgžišz#šíj%bkldobí\'
téi;o čtvrté světové nocností, její vládu, rozdělení, náboženskc+politické

3ž:giavvÉ:igníř:sog:=.k3j3ř3:íu:áírí:án:s:|Pas:;:o:3;i::::::y:Leg:?v:uDanielově náčri;u nejsou ještě předz^?:)amenámv `.

v kritické době konce. Zjevení uvádí vývoj a pořadi posledních
udál

k±

Ě66I6Err6žFna-čuji názvem

esch&toiogLe. Líčí důležíté

::á:o;::|::á2t:oZ:s::S=;Sgv|gníá:ýž`::ežináemTužÉvgž=žEĚ#šg:=?vžšÉáí:z--sklonku času milosti; popisuje jak trest}r, k*eré stihnou.nekajicí odpadlí-

#,d::žéáos:á=nát:í:Šš:áutuitšz;:;Ís:5:a:S;aiš:iáezá:ím:u#č=LŤaásgÉs;:=i-,
vé církve. Věříme, žei jde o jedinečnó prc>roctví "přítomé pravdy"ipro dnešek vrcholně aktuální a měli bychom mu rczmět m vyL+adačském pozadí mi-

nulých st oletí.
Kniha Zjevení vysvětluje a zvýrazňuje proroctví Starého zákcma a c)bzvlášť předpovědí proroka Dani{-)ie. Symboly a časová období dvou velkých
a.pokžilypi;ických proroci;ví, Daniele a Zjevení, pe.i;ří nerozlučně k sobě.

Proroctiú o čase ve Z
můžeme

± Význam koordinovaLrLého FŤistupu k těmto }mihám

postihnout při rozvíjení zásady rc)k p,i ťt3n v .-ůzných opakovaných

Íi:§ÍÍ§;%::;;Íi*!:Ť:'Íi§#::giž::;Í;Í;J;mT=::i;Í:::,Í.:T:~*::ffi:i;::i!:gíí#T
nejdelšího Danielova prorockého obdotí 2JCXJ .dnů za rt-Lťy, na ]d]eré se n&ko-

#:gi:#,aíi;ÍnEÉÍ::Ě:|;::Í!;ci;:::r±;:::Í|Íkg::;6::Íí:á;::dío:::;žc±=,
letí ze Zjev 20 se hledělo jako m í`bdobí nesrEi.íl&jicj.. Ó.3 23C0 prorockých

dn 1,

3Šbpeási*#±ňšgĚ:šň=i:-=tí:sli'žki;e;ámp:3gf::Éžá:::nÉť3s::h:aámv::::áuvh
pro budoucnost. Jirié ELspekty se staly předmčber.i velkého překrucovámi a

1`?4'
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a :.Ht.u.Dtgi. jd,eré natrvťiJ.r. ovlí vm.]y chápání a duchovní blaho církve i náH
rodů i.ij.c. , než něk+,e..r+ 'J, .ijnj~i`.+, ::-.;.`nielových proroctví.

Tichonius a Aik~;~'.i..si-Í.r. f.iičitaii tšchto tísíc roků zpětně od. počátku 1'=

1-

`. ova prvního příchodu a [r\ř.ekícíí`uii tím křesťanské období. Augustinův výkla'.
• tohoto přsvT`ácer`.ého nál±.e\'iu n..i miJ.eniu`i. se stal základem převládajici'J.. :i ,
středc``-ěkého r.ázc,.i:ť.` ů Í.`L'.i G`z`)ťm . že lfiristovým pc)zem3kým královstvím jg kai

i, 01i`:.ká `-,iTke,vc. T b..c::..'.:. íii criL,e,i~.cl`i'LT,i tot o AucQ,ustinovo chápání milenía zavrhi..

li.

Č`Í~icL-]íig z.:``stal.íj p`i9,tni.u. k)fH:.,e_pcí římskokatolícké církve.

gí ckÝ- áz;|.:řrá?kííšg; ťcn:eí3l=-:(. i3 : 9t :o;:É:oá=Lá3:im= :#t drmuh;vád::::nálWnez`.`je ±io díJcijí vzkří.šei.ťí. :`;rát,ce r.a i;9 Bé objevil druhý převrácený ná,.zor`o -L)aniGI Whii;by, ané?:LikéjisLý rek*or, vyslovíl svoji rovoluění tézi roku
1703.,' žc. tlsíc i`oků je určité slavné období v budoucnogti, předcház6jíci
jo to do`oa> kdy bude svět obrá.cen společným

i:á:Íýn:ř'á;::k. za pol-_í l,l..chal PI`Ohlr.šoval' že přeBtanou Války a m zem;`
zavládne. uníverzálni spravedlin.05t a i.ovnost. Postnilenialismus odkládá
di`uhý příchod na konec tisiciletí.
Ta.kto i/z.nikl da:..ší ješi;ě nesprávnější názor o tointo velkém proroctví

ve Zj. 20„ Tento klarruíi:.;- závěf '`tyvolal nevyhnutelnou reakci pogelství hlásajícího druhý příchód v posle.Jních dnech před počátkem tisíciletí. Toto
poselátví t!věstc`valog že TffiL-e.+ťlysmický *onec věků nadejd`e při druhém osob-

ním a slavném přichodu.K.~ristově a doslovném zmrtvýchvstáh.í spravedlivých
mriv,ýcho Brzo názory je.drioho bv']'.dla moderního premilerialismu vyvola.1y

.

s:-3.Í:::ír%:,Eůžngez:::.glj 3:išjš,esEť=#-:i:?" názoru podle kterého i;iKatolické pi`otiv
i':`--.....-.:_:`.:-:-.-r-.:.l..iL.,...
ři -tvrdili, že paperís

g::::s*a*:á%±=t:±s::nTtí:Ér=#mářů:_

:;..::.`:...::.:`:-..:,:...:..`..`:....-:.::..`:-::..-`.`.::.-.-``.'l..:.`:`.......:..`...`.`.:...::.:_``_...:.,:.`..:`,.`.....:._;.`::.:._.::..._::..`..:-:.:`..,..._``.`.`.:.``:...`:,:..`..:'.....:`.:``.:.i.....`:;.:``.:.`.-...:'..`:`:...::::`.````--

středo,věku, ale ječ`notlivec`j podle FranciBca Biber

antikristem je nějaký

Í:dAV|Vc::::1:L::ág-3ij-:,?ír,?1iás-řvu-,eJ:,-ÍS::ó:|:.áás:3žtvvm::::á::Ír'Š,p:gigcEo:E:|::is

=íC:áoá::žířÉ,:::°+::[CiTnÉC3eE::ěf#i%áÉ:ícaímn:Lš:::::ta:tstkŤéŤ:ů°žž:fu:ří'j"
V té době přijala i/elká vě?::'.i na protgBi;ani;ů tyto protichůdné názory,
pr.a.ird.ěpodobně sí ani n:-.uvěrlcm;oi.'a.id aut orství jezuitských předkůo Většim
furi.damentalistů přijalo. Bibero`.-o .futij.r`iátické tvrzení, že šelma - ari_tíkrist

Í=31gvf7gýs±t3::;:ÍkřoiEpi:-=k=:.3:,,,v,:šů:já#u:ri:,:::floši:ti:tší::rž:::;mě
Zjevení do tzv. dolJy koncgc I`'ap{.oti .±í,`nu mode_rnisté `.elkou mírou pří`ialí
Alcazarovu preteristickciu tézio Ozměi.ijí šelmu .-ar`.tíkrista za pronáí}J.6du~

Ég:Sán:g:_5é::d3áž=v,_:?8f-a:_:iÉI:žd::2á3::áýap:o:::Í=á3ÍS:=nív=ťgl,JZ:if::k
opugtil jasné refrjrr.`,?u{->`'`i s``í-édí3ct`hi o antikristovi a přijal výklady založené na j,edrté ri.ebo .ti.a =Í.iihé = tť3:chto vzájemně se vylučují.cích názorů na./ržcných

|Lí],t c|.ickoi:

i}rcJ.i...`9í.`..`=iT,?cic

žý|ií=:-g-r-:F;-b-fiigže-';iíir`Ú:,:TnťíÉ,-`ÍI;`I:',.ljle-3žá|ť,::iísžáLo=víisiš::o::3±zS:án:?í3±'
á'v'g:á-,;~::iáíyogž::::=:Í:l-c:íz.:`ni::,:rlf:=šš:ic:bťvf:3SažuážAšÍ;kom:zž:Ě:É:1?`
1etého království.. t`yly L',ál.,-Jaci.fLí r`ozdiiyo Literausté dali vznik ařívě:`Éj.`t.
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m.u ftmdamentalistickému futufi.smii`, zatímco milleristé, z k±6rých vyšlí í
adverití sté sedo, dále mzvijej]'. hisi;oi.ický výkl&do lifi.11erovi přtichůdci .
muÉjeli věnovat více studía Zjeveri n©ž knize I)aniel, která tiyla piriěji

gf:áťh:#? avyĚ::E:čFsn#,o#=:á2:gs:`.~#ání Jako dědictví raflého Protestan1o S.ouěasné dai;ování t..V-'.

anč`cY,J.ů ze Zj 14 a jf`jich posolsi;ví.

2. PrvtÉ pokrok napravil faloánéj

i.ršecbecně rc)zšiřené protástantské ghápá-

ní rilenía jako "pozem*ého" království v tom smyslu.q že tisíciletí jo jen
pro vykoupené.
3o Náhled, že nejefl Babylo`n, m,a,tka ze Zj 17 a 18j al.e i jeji dcery mají

mďlné učeni, které třetja zavrhnout.

žgž#d#íTť?gg`Ě=gř3t#š:Í.á.|:,:go:ns::1L:Iiístia:gí::Egc:d3::::g:f
Zj 12Ó.až 20bkap„ bylo zvláštnL|. předmětem nejpnonikavějšího zkoumání a průkc)pnici adv6ntistů s`,d. zd6 učirili největší p.okrok po roce 1844. Pečetě,
i;roubení s udáiiím ěasu; dva, svédkcwó, dvě ženy (cíi`kve) ze Zj 12 a. .17 bvly
už velkou iněrou póstihjii)+,y jg.k .`re s'/ětě Starém, tak i .v Novém. Vykladaěi

g::E:#ís::k:E:fiý:g3`:'ťriL`=š!z:Té#bš;:SšÉaí:Fkřgeu8j::n}3+ýívšákpřo:%á;ú
jakQ st&vba, při které se Zjevení a. kniha Daniel staly ínspirovanýn Stavebním plánemo

Po tomto všeot)ecném zarámování a přehledu jsme nyní přípraveni sledovat Postupný rozvoj jgdnotlivých proroci;ví ze Zjevení.

11., SEM SBORŮ

JAK0 SEDM CBI)OBÍ KĚESŤANSTVÍ

Zájem o ztotožnění sedriii t;i].'.ccevm?h sborů ze Zj 2 & 3 je možné zpětně

vysi;opovat až k drihé polovici -Li`eitiho stólei;í, k Viktorij}oid, biskupovi.
v Pettau (z©mřel okolo roku 303 ) , pr-m.ímu systematickému vy]dad&či Zjeverií.
On zřejmě

.;nal zásacQ.i.] c!.oakovári.= jako c.harakterístiku Zjevení - že totiž

;ÍĚ-:ti;;;Íli:i;Í;r;íř;:;i;;;;iívi:-:GĚ:;ž;:::Í:Í:!:ií;::Ís::šjtiií:É|;!a*ši;:
bylo pozvolnéa

3%Ěáťaap3áéT#gšEšnLÍ_Í;`áá.ůLE±Ín:Ě:š::u:žš#T:;ís±o±:Í5,r;rgá:g:hď:žk;a®dtzí::ení

:ec::Í:vZ:čah:Št5::ie`5okťFf.:::|Ťcř:T::ťá,ff:es:d:a(3:g::cf:Ei3#;g):e::3gn
z prvnícri známých vykla.i-.,c.é-: i'jc;`"`9ríj`... i.-Č;`ři] , že sedm c,írkevních sborů jsou
" obrazy všer.h sodn.i r,.€`:r';`T|-í.'., a zí:r'.ii_{.i se i o jejich uz`čítém hístorickém

sledu. Domníval .se3 ř,f` '.:.,.,, =fls.'...:'r cir rgvní sbo:-přfgdstavuje dobu antikrisi;a
a Laodicea období "riá`iůšTe,i'::.u." :rii.../ p=V.ed druhýn příchc)dem. Díio připisova-

né německému michoú íiF.Í|=afridí"ú Straboú (807.849) ; C-1c>ssa Ordinaria, podobně ztotožňovalo šestý církev.rií sbo]-u 'vr].iv P.edeho je zř©jmý i u Hayma,

halberstadského biskupa z 9. století. Ii,als'Ký t]iskup Brimo ze S©gri (zemřel
rqku 1123) a sko+s:qí mnich Richard ze .'5t, V.|ctor (zomŤel roku 1173), poěít&]i sedm aborů cid z.rodu církve do ko::.?.e času.
PierJ-e Je&r= ci. Í,J.ivi z jí.žni T=`.ir.:ie, v:,'ri}:9.jící světlonoš mszi duchovnlrú 13c` Stc/1et.i., ir?.?'`ii.> ž.e.,:V;ijo v blí7Kcsti j?`.cri...9 pátého období ze sedmi
sborůp př6íl`s+avuj]'(;ích křesťmsi..-ou ór`;L B9rcjifa..,`íus z 11. století, bnovník katetirál.y v T.i.L.rs :1.Jř{i.r{} TTůéc.`J ÚlpůJ`ců !,-.}-šl6jiky o pr6destinaci
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tvrdil, že římská stolice je "sídlem satanovým, tím nazn,a,čil Btav církv®
symbc>1izc)vané Pergainem. Naproti tomu přední literát své doby Alberi Magnus
z Cologue (zomřel r.1280), oz}načil "Mohe.medův blud" za Jezábel v tyatirskén

církevním sboru.

Aěkoli již v 14. století viklefovský uče-

Protestanské zt cit ožňování
fié-cTÝaltTěrTTÉruse,vystTúa

#axy#ofá:

viděl ve smyrnenském období deset
1ei; prudkého proňáj3iedovéní z& I)iokleciáha, zdá se, že o těchto církvích. s©
v i.efoi.maěni době veimi máio diskutovalo snad proto, že.Iju
v nich viděl
doslovné místní staré sbc)ry. Avšak náhled sedmi období nepresi;al mít své

=:togEe:cžuraig:::íJ:iziB:ies:až:škaHeí:f;;:|;#nf::mí:5š:::Éto7±#;6=Íka±á:::áEOT=:Íí:;kíLá;%=Í308,;©:á:á:íS±;ůka:g::ffgíá::egr53:g:Sí;6m;§=ř;í7,
vystěhovaný hugenot, a švýcarský t©olog Theodore Crinsoz de Bionens (1690C.1750). Pi'otesi;anté všeobecně učili, že obdobi papežů je tyai;ii`skou cír.kvi, kdy Bvoje učení šířila římEiká Jezábel; ostatní cii.lcevní sbory patří dg

obdobi reformace a Božiho soudu. I z katolického prostředi se ozývá hlas
P6tra Alhiera, francouzského právníka a jansenisty, který hlá3EL1, že "Jezábel" J+`.ratirské cirkve představuje jezuii;y.

Období sardského 8. filadelí.ického sbóru. Luterský profesor I)aniel Cramer
istické znalqr sódmi sborů v náboženských skupi-

EŠ::hsrí652:žt2;?Yz:áš:žm5ván;ng::1ffgEc#e:dei::rgufýs:ds5:ge:šiiž:ť:;í3řrkevní sardský sbor na refomační oírkev mrtvých gkutků, kter`ých se nusí zbair
vit ve filadelfském období. Okolo začátku i8. století vyjadřují němečtí pie-

tisté viru, že žijí ve filadelfském

období.

Po Laodiceí advent. V rozsáhlóm brítském atventním probuzení ze začátku

I9|TŠĚ6IaťI-r-oža8lll výrazný ěasopis (Moming Watch, september 1830) sedm
sborů i;akto:
1. Efez - od apoštolských dob do Neronova pronásledování;
2. Smyrn& -do nástupu Konstantina;
3. Pergamen -od vyvýšení Konstantina do povstání malóho rohu ria začátk]i
1260 |ei;ého obdobíj

4. Tyatira ~ svědectví proti papežství po 12601et;
5. Sardy -od koncm 1260 lei; do připravy na příchc)d Pán&;

6. Fíladelfie -období přípravy až do příchodu Páně;
7. Ijaůdicea -"jen jedna celá budoucí" církev před koncem času;
Všec)becný souhlas byl v názoru n&`Tyůtiru jako období pap6žského odpad-

:átÉe:t,:aůá:g:uzásf2v:Í:?:rg:;1:edknktí3:S:3g±Eřidc;rsiri#;#:fgámá,Tg:ýíi:;::kÝi#:i;§t3#SNFŽz::;L:gcE::í:ag::::ůns:L::::±%:)L:š:fr:gní:Ví;#z:eL°nPosledních tří
sborů. Ně]steří (j&ko `...BaHi" v ěasopise Christian Herald z
ledna 1830) označili reformací 16. st. za sďdEiký sb`or a Filadelfii ztotožňo~
vali se zdůrs.zněním duchovního žívoi;a na začá,tku 19. si;.
kdy žili. Gaussen
pokládal reí`cirmaci z& filadelíbký

sbor, `ávšak v,šeobecný rozvrh období byl

nyní již s jistotou vyznačen. John Bayford, ,jeden z podpor`ovatelů Josefa
Wolff8., prohláJ3il, že "církev je nyní v laodicejském období"; konečné soudy
souvisí s druhým adventem.
''I)eset dní" s

er Brute

•::-..i....:.-.:.`.-.....i:...:.:-:.=:::._,.:l`::.::

od roku 3.03-313a Již ve 14. století viděl
Í5řůÉf edcrvání v smymenském obdo-

Eá:;tkiaáo3;313Šešsgc:gl:ř::á::nžmEg#:3d:vÉgi2ůz:Ísbďítg::ktl;Éía*:áiT:g:
století, jako irský učenec Geor.ge Croly. britský hebreist& Thonas Koyworih,

107,108

-35 -

tajeimík cirkeimí mi'sijní společkosti Edward Bickersi;eh a cambridgský profesor Thom&s R. Bírkso Croly dodává: "Dny v prorocké řeěi jsou léi;a."

šÉÉsgggs#iť6gáE1#;a:::řsvyp::Sg:gmvo:á:Ímím;vš:;í.půsá::ěw-Í|i:=-OP
(okolo ro]m 1603-1683), pastor pFvní t?abtistické cířkve v AmeEice a Samuel
Osgood (1748-.1813), dříve ministi' poši;. Můžeme ř±ci,

ž© pokud jde o sedm

sborů, byla mezi vykladači prorocké zvěstí podstatná jednotQ m obo .si;ra•nách Atlantikú. .
Během druhého &dventniho hnui;í v Sevemí Americe, v 4. á 5. desetilei;í
i9. st., převládal jednotný názor, že E!edm sborů sahá " od Letnic kB dni Pána"j pQstačí uvési; kanadského misionáře Adama Hoc)da Burwella ( okolo roku
1790 až 1849).. .hůllerističtí kcHientátoři sedmi sborů tento výklad pokláqali`.
spíš ,za samozřejmý, než za ui.čený. Například` Hehry. Jones, kazatel kongregacionalistů, s jistotou vykládal s©dm sborů. jako s.edm obdo`bí či stavů církve,

z nichž Laodicea
Elon Galiisha.

byla příi;omností. S tím souhlasil i babtistický kazatel

IndentifikELc® sedmi sborů byla tedy v .oné d.obě vykladáčslýn pokrokgm, ..

:y::a:::L:eiá3%3:;í:::á staletí jednotnái Tčótť'

III .... Sri" EČETÍ riž PŘEriT.AVudE

d©seti-deoního obdc,bí

KŘES.ŤANS KÝ VĚK

asep:š:tžm:g:;:íoai::t:r=ť3hj3žá::ií.
z±3=Lg5Pž_máĚ;ŤÉe=guáÉLp:šgáž:.,.žy#
:::Í|é:ýĚ:=|ů::::ulpel:eii`ůim::hFgd:Éo::í2i:ec;kkeov:ib:á::::1azšgtrtfflágáeť..
řadí do doby .kone.čného rozplyňutí. země a.obiohy`.při konci světa.

Aš.`Vik*o= . .

:p:!#:Í::#!:::Í:žíp::=Ld3egi#č;žícůo=:?ěi:.g:Ém,oŠ;e:ytgoLéĚáá:za\\

Podle něho první pečeť - kořúiiovaný jezáec na bíl.ém koni - předst&voL '
---:_--_---------.--:----:--:--:--__---:------_----:-:--:--------:-

ku v Kristově královsi;ví;
Prohloubení středověkéhc) názc)ru. Andreas řecký arcibiskup z kapadocké oé=:
zaree, okolo 7.o stolét viděl v První peěeti vítězstvi s_t;ře dověké ` církve }
ve druhé zápas a boj.:. který zapřičinila církev. V třetí pečeti tušil c)dpadL

líctvi nevěrnýchs ',r pečeti čtvrté ranou dobu h'a.]milianovu, v pečeti páté.
křik muěedníků.; v šesi:é pečeti pohnuté doby za antikrista a v sedmé posled~

nilggs:Éin:š:::.::Šz:3ignžl:33g:ře.s#..řv:is#!iev;::::b::rB=:;

Šá:iŤ?:;#y,Í;J;;:og"a;t:krásg.a.D:euhdmáíj:e3:čát§:mvrvtĚč::3:ťo;?:r±u::;jn%:

:::áářů7á:gáp;e=:ťc.Í:Eťá::usL?tižsg::ntásé::,d:ž]:#:ůisás.::š:ugLhaár;Í::i:
za směrodatný do 12. století. P.o něm příšel. výklid Valafrida Straboa v díle
Glossa a výklí}d H&yma z H&lbergstadtu.

,

četí3;er3Stg,:u;:c%:s{:S:še±p:ůřk:±:#e:®z=š±mĚonšgs;:,pež3egrž=jgn2ě;r3n:±.í
ledování za aril..l..:.`:~isi;č=`

Anselm z Hávelbergu (zemřel roku 1158)

šel o krok
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dále a v `sedmi pečetích viděl sedm historických obdot)í c]d původního čist`ého
evangelía k věčnému odpočinku na koncio Také se pokouš©l -vysvětlit zábyt

:g:::iigng:#ť;ů:::::gg:u:Eg;:Í:m;:Eh;čžDá::::!:tá#i:,,s:Í:#:!#:=:ui*
áí==:tLg:É::=mpeg3tFg:e:řÉ'm=ěs:áí%TaĚťo:;:ářge#í;ioBeB:Z:rsěg,c:::;žagčetv se vztahuje naosvět zmitajicí se poq vládou antikrista. V s6dmé peěetí
církev odpočívá v nebeské blažeností.
Pod vli.vem Anselmovým uvédl Joachim. z Fiore svoje sedminásobné rozděle-

:íon=s:Ě3=vk:aTžáťk%±Íááti:á,píš;t:Íig:;vgs3rdů:yJ:g;:Eání:)(ž?hg=rš:
:ůnŤ6íPsS:gyBa#%n:e=íř7tokoÁ::nšřsšáos:c=o:::S:ř:u:íT±3ghíg=ůSoE%v;ffidů±_

;gán3,%í:i9?iggr;ýFoaLá|n#:d3:a;iví:agg;Eťstpeéč:3Š;Égldse#:ksr:á:r:gžkosti, pohqnské pi`onáj31edování, ariánské bludy, pokryi;ec±ú s dodatkem, že
v páté pečeti. tehdy vládnoucí římský si;olec, se stává sidlem šelmy.
Si`ozumitelný vykladačský zákryt předrefomátorů® Blíže k reformační době set-

Ěžram5T

Wimbledona

ele, vysvětlujicího sedm

:ťí:í%!:ká:::í:%;::::eíjžt:d:f::ů;:!í::;:#í:žíÍ::ÍÉe::Í;j:g:iká:j:!Ěi
covník a náj3ledovník Viklefa a aui;or prvniho protestantského komentáře, uveT
dl v podst&i;ě to sahé..pořadi jako roku 1498 umuč6ný italský réformátor.Sa`+o-.
na,rola, .který v plavém koni postřehl ěaÉ viažnosi;i, kber.9u se vyznačóvala
římská cirkev, nenající žádné `1ásky. .

;:Í;:Í6!:Í3t-žš:#Ígš5ť5Ě:!:ÍÉg:;:ám%icšiá:ž:,Egg:::S:::::Íi::uni;:nu:e|
::#.Lá64ď;ánsůaf:Tí::LáLž:ovkupeL;::Íchv±á3Lovř3g:t3opS§:šíng:í±eked::í:::±žob_.
biskupové u5ilovali o prvenství, jako třéba pa.pež BonifáQ Ill si přivlastnil.přívlastek pozemského ?ástup?e Bož.ího; v duÉ{ích pod oli;ářem z páté pe-

ěetě viděl umučené valdenské a albigenské. Francois Lambert, prvpí fi`ancouzský mnióh, který přgstoupil k pioi:estantismu, věřil, že po pi.onásledování .
wličeném v pečetích, potrvá tisícileté období ze .Zjev 20 do poslední peč©tě.
Gloucesterský a worcesterský biskup John Hooper (umůčený.roku 1555)
a Thomas Cranmer. (1489-1556), arcibiskup z Canterbury, viděl `ve čtvrté pe-`

četi.papežské obdobi, jak.ho vídělí i porefonnaění autoři, např. anglikánský
kr`ál Jakub 1. a D&vid Pareuj3 (1548-1622), známý kalvinslcý profesor v Heidel--

ber8u .
Pi`otireformace uvádi futiriismus. V ,protíreformační době jez!iita FŤancisco
ŘIE6TraTŠ6TF
fůturi
výkladě domníval, že pečetě se kryjí (1) s
apoštolskou dobou, (2) s i)očátečním pronásledováním, (3) s bludy a (4) s pronáj31edováním církve' za Trajám. Věřil však, že události šesté pečetě nqznačují znamení t)1ízkého druhého příchodu na konci čaBů. Tímto přeskoěil uply-

nulá stolotí. Jeho společník, Íúturista Comelí.us z Lapide v Belgii (1567- .
1637), odhadoval všechny pečetě pro budoúcnost. Ale preterista Luis de A1cazar je všechny zsřadil do minulosti přgd pád Jerusaléna roku 70 po H.

;gťdkg:pást*É§É:ťĚř:g:=;;ggnťp;::Í:o§ťíž;Ío]Íí::Í],S;;;:žr§:h=:::;rí:m±ojš=

llo, lll
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tě seáméú Tento jeho názor náí31edovalo několik autorů.

Jiní vykladači rozdělili pečetě na celé dějiny církve, tak např. a.nglický duchovní a spisovatel ThQmas Bmnet (1635-1715), Matth&eus Hoíhan ze Slezs.

biinukt:;;í88:š:6i8ť]ap#:tuhipeffěeĚ®#vsgL#:eššTi;84#6Z;t#;gs=ža3eEe=kurfiřsts'rérp. Sasku za doby třicetilei;é válk]ro
Slavíi.ý cam.bridgský profesor lsaac Neiricm (1642-1727) se dcmniv.al, že
první či;yři peč.etě se vztahují n.a soukromé záležitosi;i v pohanském Qbdobí
říms]Úé říše s p©rversemi a s pronásledováním papežského ".člověke. hřícha" v peěeti páté: zatimc.o sedmou pečetí se c)tevírá den smířeni.

#±á:,#;]FŤT*K3#á5Ťu4pÉšj$gápťL:ošá53á;:d:::o#ťg:*n#e:íkk%f:±%m:sn:a±k;r
nec 1335 1c`+ Íp. 1: poslednímu soudu nad antikristem. Uč©ný bostonský laik, Samu-

s E:?::1:nsD:r.l á::. ;:m:i:6g2íe v:ř5:án::tř3:::ě ( :7Eš:#;gi jgžř|:a!Sk:eá:ás;:g:ť,
sedmé troubení L sedin koflí]ď "skonči v jedné a té samé době, t.j. zničení
tajemého Bab}':i.ona" o

L=1:Š:3nÉ:Í3f|:FÍ:Ě:5ilý=Táu:igL?oTEo::š5p:g::::s:ť::Í:,:gs:;:n:g:eg,n;:á:3á3í,
i }bt 24, 27, ve smyslu této katastrofy. Označil ji za jakési znamení konce
světa a přic.hodu Páně, kdy nastane konečné vyplnění.
Adventr`.í probuzer. í v ].9o stoleti. Těsně před adventním probuzením 19. stoleSt a,r'.šr.i

te olog z anglického města Katteringhamu

f,-v.éií

Andrev`r F!j.11e]` \'1754`-1815)., se vrátil k Mód©ho.teorii, podl.e kt®ré .sedm peče-

tí náslgduje po trí,L;.boni'.ú Avšak francouzský dmiinikán Bernard Lambert rokii
1806 pok.Láda.1 .Ě53stou pečeĚ za skutečné křeče nebe a země před velkým zakc)nčením a pů.lhodinov;h tichem, kt;eré má být krái:kým uvolněním před poÉil©dním
strašným 3ouder.o l\Taproti tcmu James H.Frege roku 1815 zařadil splnění pďetí
do západořímské říše s.obdobou sedmi troubeni v řiši východní.

-:---_

:_---_

---- :

_ ----------

: ------- :--:_

-'---:--,:-:--.:_.:---:-::--::-

věřili, ž€.-šestá pečeť.zahrnuje francouzskou revoluci: James Leslie z Edinbui`ghu, ariglický chrámovÉ ste`viter. }ť7a+,thev,'.Hai]ershon, skotský presbyterský
kazatel Willíari Aiíťgrsono Avšak .v:i.í`1.1iam Cuninghame (1813) , A16xander Keith
ze Skotska (1€26) a (,lgoi`g6 Grola z lrslca (1827) věřílí, že šestá pečetv je
ještě

i`r `oudouí:.r.í:i:-jju.3. o

#ža:Eigor%nrříÉá:.ÉĚfáěFiLŤÍ|g:Tiá:::istKiiáEárE=|:::ěim::á:Zaásčf:á:v::í:,:áe;o
vymezoním šési:i pečetí na první Stoloi;.'.., A`~šak Dr. Am=i ArmJ5trokg,, presbyter.-

ský vychoira:tel a kazatel roku 1815, zastával převláóající názor, ž® pečetě
představují dějíny církve: (1) od apoštolské "bílé",

::2) přes ''červené" po-

E*éB:ZJO:|ás::$3vgíK::sť3:Ěiž:n:tbffallí5::Št#',,|Egkáin?,J(á;o::íc::,:"oEág3É'hlavyhasnutí .`1`i.chovnino ží``,")ta do refofimce,

(5) oživeni ducha mučedníků, (6)

vélké otř{?.9ú,-„ -tcíí...;-rx:aflenné lc.álcivst..v`í smetó všeclmy mocnosti a (7)
mír. a odr)oii.r`.€.kc

111,112
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Ijaický člen gpoleěnosti "Uěeaníci" Ssnuel M. Mccorkle prohlásil, ž6 Bedm

::Í3:in:žrgsesoáásnÉsá:;:cĚ:ťeží:=k:miEž::e:=i3::::E:::|ťíáyoga=ížÉ"
svinu]a jako svíi;9k a zmizela7.a konečně sestup Nového Jeruzalém,
chod milénía.

tj. přť-

Výklad sedmi pečetí, sedmi sborů a.sedmi troubení od Adama H. Burwella
z Ka.n&dy konči ''ve velkém dni hněvu a přichodem Syna člověh" . Vůdcové z Mille~

rova hnui;í málo psali o pečetich. Ve svých výkladeoh se obírali sedmi troubeními, d.věma šelmami, dvěma ženamí ze Zjev 12,17, dvěma svědky, časovhí újJeky

: gs:Íá=:á:.d:Ě:É:1;oÉfász::1: ::::#mgs:fžLťráiĚ:1;SS:.početi se kryje
N. Pljomri VÝmAD SEljMI TROUBENÍ

výklaá trQubení Přetrval 15o století. od Viktorina ve 3. století až do
moderní doby se zájem v}-kladaě\°`. nejiůznějších zemí ještě zmnožil a dosáhl vyvrcholení.v polovj]Í.nĎ 19. stctletí. Většina pojednáva.1a o jednom nebo o obou

\

časových úsé;ích,
ti. o "pěti měsících" nébaii i5o iet±9:e z pátého ti`oubení
t) ze šestého troua o "hodipě" - dni -měsicí -roku" (391, popřípadě 396
` bení .

Pc>čin&je 8. stoletim, pokládala většina vykladačů Saraceny za moc z pá~

:Éo::::táéd::íp::v::Ě:d:bc6ní;5č:=:±:O=euí:::Z,3šrLtg;6Tííe#::ýz#:nš;±5
nacházíme od doby skotského m'atematika Johna N&piera a anglického biskupa
George `Downhama. Počína.j.e.Heinrichem Bullingerem ( zemřel roku 1575 ) praktícky
všichni vykladači pokládali Turecko za mocnost ze šestého i;roubeni.
Rolqi 1627 Josef Mede v plenění .sevémích t)arbarů v západním Římě (za Alaricha, Gaisericha, Odoakara a Attilí) viděl první či;yři troubení. Za Thomase

8: ř; ;L:g±3 r:4kud[Í/% 'Lř.;:gá;Í S::š: ;:fá:j.k°žg;rř:ÍemTL; žÉ:h';g:gn3':b3e#"
tento výklad pokládán za směrodatný.
Tisíc let pokrokového výkiadu . Viktcirin.v© 3.st. přiriesl výklad, podle kte.Tého sedm troube
kryje s Ěesly anskou érou, paraielizuje -círke+ a pečetě.
Venerable .Bede v só st. irěřil, že prvnich pět ti`oubení bylo v minulosti .a dvě
se týkají budoucnosti. Ale dílo Wal.afrida Straboa ''Glossa" z 9. stoleti, spai;řuje v budoucnosti ještě poslední tři.

Joachim z Fiore z 12o století, ktei`ý jako první uplatnil důležitou zása-

ipt :e3ěz:|r:šaž, ožgo?Éo,;g:ii ::sÉ:;,;á :ege:3=1:k ::gsE3:ásů j:tztso:o:;|ní v jeho době. C\ dvčsi:ě let později V/alter Brute znovu potvrdil, že "pět ]něsíců" znamená 1501etc

Luther i prvni réfct=inátoři bylí tak přetíženi závažnýni prQblémy, že jim
stačilo pov&žovat L:3hr.neda a Sai-aceny za ,obsah šesi;ého ti`oubení. Heinz`ich
Bullinger viděl v-šestém tro`j.ber`.í (v druhém "běda" ) Timecko® Počin&je Johnem
Napierem ro]ai 1593 věišina komeni;átorů viděla v páté & šesté pečeti Saraceny
a otománské Turecko,.. Pcdle Napíera.150 let začalo okolo ro]s]i 1051 a okolo
roku 1300 začalo obdobi šestého troubení.

=75;r=i;Ěi;ť-=.ěio oz~iačovat to sairié období. Někteří používali sluneční
rok 365 dnů a proto do,i,tali soiúirnné číslo: 365 + 30 + 1 = 396; zatím co
jiní počitali spró,`,.ně "frorocký rc)k" za 365 dnů, 360 + 30 + 1 = 391.
Viz L.E.Froom, The Prophetic Faith c)f Our Fathers, 4.sv., str.1124-1125a
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Vzdělaný q:homas Brighi;man v Cambidg poků.ádal pr.vní tři troubeni za období náf!l.edujícl po sedmi Feěetích (od Konstantina) a dor'iníval se, že barbarští
Vandalové pai;ří do let 130-780. V šestén tro.ubení od rotcu 1300-1696 spQtřoval
otcmanské Turocko. Bískup Domhain s tim souFJasi.i. Od té doby byl roašířený

::áto:e:nga:g:E:žst?h?55iEgši:a saraceny a T-}lmky, i když zde byly růané možI)omníváme se, že Thé]mas Goodein, předse.da ]iJíagdalen College v Ckfordě,

byl první (roku 1654), který šesté tí`oubení určíl na rok 1453,
tj. rok pádu
Cařihradu, datujíc tím tureckou ponrcmu od roku 1453-1849 na základě 396 l©t.
Ameríck.á stanoviska, s8 pl.akticky
zkT#gÉ#ÉářiTašt=éí:1sov:Š3řvšíša:Ši5im:g:ričtí
same co

:3niíců:f:nffleTí`:.o:á::i:a::sffh::ý?Ěa::::g:ímjí:áo|#áě::j;rdnvÉž3:ič:yřět.šítž:ubení. Saraceny a Purky pokládali za skutečnou symboliku pái;ého & Š6stého trou~
bení. Efai`ím Hnít (1644) d&toval šesté troubení od roku 1300-1695, a lncreasse
Mather, pre§ident Harwardu, podobně jako jeho slavný syn Coi;ton Mather jgj datoval asi do roku 1300~1696. Pi.obuzenecký kongrogacion&1ista Jonatha.n FQwads
uvádí rok 1296nl453. Samuel Osgood :,:T.čal turecké .období roku 1299 a 15C) 1et

Saracenů datoval od roku 622+772„ Jc\shua Spalding, kazatel v Salemu, Massaqhus6tts, weřGjnil roku 1796 svoje pře`r3vědčení, že se blíží konec šestého trou-

bení .
•

E9Pg±má změnč} v poreformačnim

čalI6w-ayT5i6Tkuffiě

][ÍLk=] !E± Od Georga I)Cnmhama roku 1603 po.{.Qg..ofi

Šč-ňň6žliTořař6Lčiěníóh vykiadčů St&rého světaiBSš;íá.li

tFoubenín. Patři. t* mezí ně slavná jménag jako Josef Meda, Thomas Goodwin, Jj3aao
Newton, Willíam Whiston, Jonathan Edwards a bískup Thomas Newbon. Skoro všíchni

viděli v těchto troubeních barbarské invaze Saracenú a TimkÉo Někteří poěítali
pět měaíců za 1501et, někteří 390(396) 1®t začínali asi od roku 1300 a jíní
toto období u2}avírali roku 1453, v sou-irislosti s pádem Cařifradu.

Yš*im
S ®Vrops

obdobi 391 1et. Zn:ičný poěet .vykladačů Nového světa v 19.. s`t.
exegety celkem jednocně, že mocnoEiti zahrnuté v tcmto období jsou Saraceni a Turci. Nejčai.,i.š.iším dai;em pro 1501et aaracenskéhQ ''běda"
bylo období r. 612-762. }.hozi badůt;talé uváděli datov.ári'. 622-772, 632-782, přín
padně jiná, pc)dobná. Až po Mille.T`3, všiohni vykladači oddělovali toto menší
.
c)bdobí Qd 391 roků. Miller datoval těc>hto 1501et od roku 1298nl448, á 391
1et od 1448-1839. Millora následot`č-ilv Joseí. Litch, který roku 1838 uÝáděl
1501et od roku 1299.-1449, a 391 rc;k3`` které násleidují bezprostředně, od roku
1449-1840. .

Mezítím se ještě někteří stále přidržovali.počtu 3961et (365 + 30 + 1),
z8.tímco většina zaujala stanovisko pro 391 rc`k]i (360 + `?0 i-] ). Zdá se, že
anglikánský duchovqí E.W.Whitaker roku ]'/9[j pTm-í rízr`..~-hi roky 1453-1844 za.
391.leté období ze šostého troubení.V ní3J.6dujíc;=.:.c}l.. df.`scti] otj.`ch se podle

:šgskĚíg:.|Íí;žfsřů::±kůyyrflůg:;:i'cLě=šť::cá:igíleEál®t.Í+iš:;s:táLOĚLážgftť.,
byli mez!i nimi muži vysokého vz!děláníf tvoři poííadí uč`.n]'. milleristů ze 4. a .

5. desetiletí'I9o si;oletí, obvzláště pro počítáni Josair.a Litcheá, které bylo
poprvé uveřejněno ro}m i838.

Jodnot8, millerístů. n'fezi li'dllerovými si;oupencí nebylo praJc6icky žádné úchylky
6aili6hT66Ea-53Ě;E;i~jriska é.ai,o`Íání i5() a 391 roků. Těchto 15 roků se po6ítalo
od 27. července 1299 do 1449.. potcm následuje 39:'` rolď c>d roku 1449 do 1840.
Před rokem 1844 používgL1.i toto da.tování uedoucí vykladj.či M-il]®rova hnutí.
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V.2y_A_SL±D_K9ELripÉ±±±EiEůL±+l±±±
g%3ůLhá%E#-ž6Pž#Sa:iY#9ĚS=é6g-#í-S3Šrg::g:%ĚgšÉio:#ř3dsííág=:di[Lowří
fiř`išli svěděit m zem. Podl6 všeobeeného mínění lertullia,n (okolo roku 160
asi do roku 240) to takto vysvětloval, shodně s Hippolitem (zemřel okolo r..
236)

z 3. stoleti a Ambrcx5em ze 4. si;olei;ío Potom většina wkladaěů mezi

Primasiem ze 6. století a Umbertin©m z Casaly v 14. stc)letí podle příkladu
.předešlých exegetů viděi.a svědóvctví dvou svědků v Enocho`č a Eliášově zvěsi;i

svg:#Í."B#:stv;ásk;c:ěkož:Ěe:ž:ág?aĚ;aiípmožmšipár3eť:2ik:t::=žf:g=á::ve
dvou duchovnich řádech, které povstanou:
"3 a 1/2 dne" se uznává za 3 a 1/218t.j Nejméně ětoBt wkladačů mezí ríchoriem

T6É616-ř6Ěů-36Ó7-a-fiTéřř-áiaaÉa-úílťlá-( zemřei roku i298) použiio záj3adu den
za rok ( mimo původní Theodorovy.aplilace na 70 týdnů -roků) na 3 a 1/2 .'dne"
těchto svědků.
Do popředí přicház

áTBgg#g::Š

novy
;zaúo.. učitálé-(doktoři) církv€
svědčí o Pánu.

Ve dvanáctém Í5toletí Brunc) Segni
Enocha a Eliáše, jso`.
duchovně

p.)siiňovámi dvěma smlouvami Pisma, k*eré

Ubertino z Kasaly, vůdce duchovních, obvinil roku 1305 papeže Bonifáce VII.,
žg je,iím "tajemým antikristem".

I když Btále ještě úděl dva svědky y Énochovi a Eliášovi, které má za,bít
"zjevený antikrist", wkládal je též duch,ovně jako Františka a I)ominika, s ~jejich. radarni, pronásledované ''mystíckým antikrístem"o V i;éto době šlo o dva

paralerní výklady.
Reforma.ce o dvou svědcich. V náJ5ledujících dvou stoletích do reformace/ střeThe
Lantern of Light, okoló roku 1400) nebo na příchod Eliáše (Matěj z Janova,
okolo i.oku 1380), až po kazatele poslednich d.yiůa
€ararriŤi s® s obra-znc>ri &-plrkací na Enc,i`,ha a Eliáše (vikleí`ovské pojednání:

. Naproti tomu Heinrich Bullinger viděl v těchto dvou svědcích jen mučedníky krutě z&vražděné papežským antiki`istem. Jistý komentář ke Zjevení (1558),
připisova,.ný Johanovi Funkovi, sriěie tvz.dil, že tito dva svědkové jsou Starý .
a Nový zákond První protestárii;ský historik li'ni;i;hias FlaciiH (1520-1575) i;vrdíl
to samé. co raný skotský vykladač Zjev6.rii John NCLpier (1550-1617)ó Podle něho
výr&z "testsm.ent" (smlouva.). pochází z lčitinského slova i;esi;8mentum, odvozené
od "testis" s významem. "svědek". Zat-í`~. (]í t€!.nJúo '/ýklad ij]tJou svědků vydobyl
Své místo.,

Protireforpaco údí ve dvou svědcích dva jednotlivceo V katolickém protirearmne, zp^s
ůřšHdcého náhl©du, stavíci
m ii:'.?`^ Ri.oerov`j. sg dc.rr.|:í`ú,

že +ito dva svěďcové.:.sou Enoch a Eliáš`a že 42

::=f:ůt::t:ega3.lrá2,,`::,:,3i:i'#;iFe:`fgfffižébsu:3ág:-:St:idá::.3:3f3S5g:sÍ;c:š::er
Hugo Gi`otius. (1583-.!i545), pridržujic.í. se j!|c,asarov.a preterizmu, spojoval 42
měsíců ze Zjei/ 11 s budováním pohar.\skét'ro chrámu Jupitera v Jer.i,zalémě a povstá-

nim Bar Kochby. Sporné náhledy žily dái,

$26:šEÉ3a*:-:?š3-;:Íák3ř3ámí2#č:-l:YzŠ:3:a;2iuiús-:::é::,-{l:::Eač:ůo#c:ěstii3ui!
z9`bii;í a it-zkří,šen.í svěó:ť`°J za 31/2 óng s násf`.edtjjícícm ''zemětřesením a pádem

desetiny města" o

114,115y
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Thomas Br.ightman (1600) vykládal těchto 1260 dnů, vymezených pro tybo svědky
ja.ko 1260 let od Kc)nstantin& &si do r`oku 1558, s odbojem proti pravé cirkvi
a Písmu, začínajicím znovu při tr]'.c'.enJ5kém koncilu.
Roku 1603 Gecji`ge r.ownhain pokláda~1 těchto 42 měsíc.ů za 1260 let,

od Justiriána, případně od Phocasa`` Josef ME]de ztotožnil 1260 dní pro
v pytlích se 42 mčsíci pošl&páváni Svatého měsi;aj 3 a 1/2 času, i;j. 1260 dni,
ženy na poušti a 42 měsíců panová,tii šelmy -to všechno znamená 1260, let pa-

pe žst ví .
Mnozí vykladači na obou.střaná.Šh Atlgmtiku vykládali různě těchto 42
měsíců: .John Tillinghast (1604-1655)L imčuje jejich možné zakončení na rok

::5;!s;16#%:iv;i:i:šm;hst:koiá);6i;:1f3;íigí;::#::i:!:ii::;:;;3;:!:!áš,ol
Philipot a Pierr© Jurieu, fra.ncouzšti ,orotesi;anté (1685), na rok 1705,1710
nebo 1714.

Roku 1698 Drue Cressener, predeni; katedrály v Ely, příznačně datoval

:řg:di#hšTdnáĚošc;leáp.:3d*yá.idlg3|iEťf"agdEe;:šÍ3yp:::.:owká:,13:o::ie#
díl měsi;a" ještě nepadl. Drue Cressener (1698) prohlásil, že "desátým dílem
města" je jedno z deseti království "k±eré byl.o dáno šelmě". Domnival se, že

3:gi5ír?kuvzEšáš:mÁ::ěs#o:řs:u"3h%::š::íc:í:::že*g::i,Šf-:#g;;ns:*:áě
pokládal desátý díl města za jedno z dQse+i královstvíg které přotrhává
spojení s papežstvim.

Frmcie

desetina měsi;a.

d:::v;g.:2:_ů:á3rEť3:?ír|:5=Taán::3dz:n;e::řzlá::

seti království, kt;eré padne v souvlsiosti se zabitim svědků v 3 a 1/2 1etém
obdc)lJí. Zemětřesení souviE!ející se vz,křišením dvc)u svědlti pokládal zs vnítř-

ní změnu, otřes nebo revolucioGc>odrina následovali jiní autoři, kteří deseti-

3:8:ĚSEů#d.tě:iň:vá:d,t33szt;es#img't€,?v:tÉaL=|*S5:hĚíi3ťt:nffit:g;š)páč:i_
crease háther (1708) v Americe; ve Francii do byli hug©noti Jacques Philipot
a Pierro Jirieu (1637-1713) po odvolání nantského ediki;u roku 1685 (druhý
z těchtcj autorů prohlásil, že svědkové bylí. právě tehdy usmrceni na "ulíci").
Svědkové zemětřes ní a francouzská revol.uG-eo Ještě před ÍhancoiLzskou revoluĚEfaáčů-u-pouj"oira:Lo k této udáiosti.
neKoiltc požoru
Anglický presbiterE]ký k&zatel Robert F].eri ng m]_`` roku 1701 předpověděl, ž®
francouzská nonarchie padne okolo roki..1794., Pokládal to za konec 1260 let
počítaných od JUBtinián&. Skotský kaz3,+.el`, I)&vid lmrie oěekával roku 1755,
že Fi`&ncie bude vtažena do vynášen]'. s.údů nad pap©žstvim asi rolai 1794.

;tg::#;:::!:=::;g::fr:eiá:-::á:i::iř:::sĚo?:Í3mťv;oř;m=cT:s::g:áeJs=teBt-Když vypukl&
splnilo "zemětřesení"
1794. William Línn,.
Elhanari Wínchester,

framcouzská revoluce, oznamo+ali jísti vykladaěi, že se
a pád "desátého. dílú města"„ B:Jli mezi nimí roku 1793 rektor Queen's Collego (Rutgers) , cmLerioký }miversalisi;a
,duchovní a vědec Joti3f PrieE'i,ley č2. i.c:koinícký kazatel

ýames Bichemo. K nin v následujícúch letech při.qt``.;p`.ijí í`,me;=.ičtí kazatelé

J3:h:ayůE31íiggé)?ož::tL=:ř::ér:gkig.rťl;-,ái.:3e;'1J.:)g:fao':ť::,i,:ý,D*g:|émr:;:
žTá±S:u=oĚ:.L33á:ě#::::ás:`;muh2:zš::cj.=,`:T=g:Í::ý:vš:tkŤ:&=cžía:dém:o:uN:79g=
1796, datované od v-/1mán± diLichovenst.`ja & nasi;olení &teismu. A i;&k skoro celé

115'
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s+oletí pÍ`ed

francouzskou revolucí a c`pět uprcstřed rGvolučních zněn b:Í.:L

+Ll.aden stále větší důraz na vi/padnutí -Frar.cie z klíčového postavení jako
'.desátéhc) dílu" velkého papežského '.ri.ě:3i;a" Bab}'lona. Vypadnutí z podpory

Ít3.pežského Říma a ukončení jeho nadvládyo V posledních lei;ech 18. stolet±
pozr.ali něktoří muži a prohlašov&li na_DL.něni předpovědči:ného zatii.tí svědků`;
konec 1260 dnů & začátek "ěasu konce".

?žřigi-nÉggt#%tigggÉi-šggi3gáť,|%#e:ř:áTníg:o::33::r::ůrá:án3íít:aB'desetínu. měsi;a''. Pro Jamese Hc Trrereho byli dvěma svědky zřejmě Starý a N(;~

vý zák.on; jejich smri a vzkříšerií se naplnilo ve francouzské revoluci od rchhi 1793 do roku 1797, a p&k následovalc) jejích vyvýšení. Jistý autor v časo`r,i`ge ''The lvrorning Wai;ch" (1829), po ztotc>žnění těchto dvc)u svědků s dvěm
zákc;iy, ui.ěíl 3 a 1/21etému období roku 1793-1r/.97 místo ve Franciio OharlGg
= ,r. lvlai+,land (1813), William Cuninghme (1813), Edward Cooper (1825) a jini
É;ro:n..J.ašovali, že Svaté měsi;o bylo poš.iapáno od roku 533 do 1792p (Podle jir.iých od roku 533-1793.)

Irský ů'kladač Pismci George Croly (1780-1860) prohlašoval, že zabiti
dvou svěd]ď znamená odboj proti. Starému a Novému zákonu, a to tím, že fran~
c,ouzská vláda a lid se ''s přísahou zřekne náboženství". Všechno se stalo
podle. předpovědi na konci 1260 let, zemětřesení bylo 1793, Francie je desei;inou města & revoluce "politickým zemětřesením" o Roku 1833 podobně anglií3ký
rekt;or John Hooper zařadil zabití s`rědků (St&rého i Nového zákona) pod "nevě`-.
reckou nadvládu" v naději, že událosi;i z roku 1792 označují ukončeni tohotc.
{:ibdobí 1 1260 roků.

}Souhlas pře dmillerovských vykladačů. Jistý počet předmill®rc)vských vykladač`ů
Ů'-Á=á=f6ěTáglTů-6Ea65Ilšóó=I84-Ó-5ř.cihiásil 7 že francouzs }á revoluce znamoná
"z©mětřesení" a Francii pokládal za ''deseiiinu města,''. Pi'Bsbyterský kíLzat@1
@, pedagog Amzi Armstrong roku 1814-1815 napsalg že 3 a 1/2 dne, tjo 3 a J./2`..'
roku trvalo od roku 1792-1796, duchovni z West Troy, New York,. Ačljocra ..-. Íi©]..l
(napsal r. 1841) datoval 3 a 1/2 i.oku od 1793-1797..

Jednota názorů mezi milleristy. Pozoruhodná jednota mezi millei`isty byla, 'p. i;:JE,-!l
e 4z meslcu se Iňý-568IŤáŤ=ia-roku 538-1798:: dva svědkv víděii ve Starém i
Novém zákoně, Francii pokládali za Č,cts-3tinu papežského města a zemětřeseni
z.e Zjev 11 za francouzskou revolucio Ti, ki;eři s© í5nažili zařadit 3 a 1/21e.tou nečinnost biblických svědků uvedli _rok 1792 nebo 1793 až 1796o V letech
1844-1860 nebylo mezí průkopniky adi/entistů s :dn prakticky žádné změny ve
\-ýkiaděo Bylo zdůrazněno jen to, čemu věřilo hlillerovo hnutí a co bylo běžrLé `,' .Dř©dcházejicím adventrLi'.m prc)bu?,eni St.ai`ého E!věta o svědcích.,
.?r~.oii;í,

"desetina měst&",

jeuiich

"zemět;.'`eBf ..í" a r_končení 1260 roků.

VI. VÝKLAI) 12a ZfflpITcnY ZJE\HNÍ

Vzor ze 3. stc)1et]`.. Sé_mie sou`i.si ých syribolů ze Zjev 12:

"žena", "dítě",
aTrěe.s; časy a půi času" b}-1c) ií-órkládáno již ve 3e století®

Hippol}rt a Victoiin učilí, že "ž-ena zo Zjev J.2 symbolizuje cirkev; "chlapec;"
je Kristus. Církev utíkala před římsk}'m\ pronásledovánim,r Method z Týru ( c,kc`:.r,
roku 260-311) věřil:, že "díi;ě" př.edstai.,.uje svaté.
Tento výklad opětc`vně n,3,cházime Í)rl Tichonie z® 4t.stoJ.et]'. až k 015 `ť.uu
s+olei:í -=`i:.Íle nazva-.i rž3;iu.. z3 Zjev 12 cirkví a ''draLa"

`" 13c. st;oletí.`. V s

r,3Í;-:í:1.j]1 za *bla, tal.c to podá'/,|1 i B,f)i.engnud ( Fravděpodobně koncgzT 9 a si;ol.6.;
a Rúchai.d ze St.o Victora ve 12. si;oi.eL-i a též Brii.no Segni s vyjímkou.. že
v "dítěti" viděl "syny c.ír.kve". Zném.)'r Ber.nard z Clairvau3c (zomřel rcT.ťu 115`3)
obmě.^Lil tentct výklad prohlfl.šGn]'r... že ''že.|c):'..' .jc l,árie.. tak to vykládal í Ji-j~.

116,
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beri Magnus, scholastik z 13. století, ktei.ý podobně V těchto Bymbolech viděl
názorný obraz círicve v jejich bojích protí satanu.

fEťi-š=ášá#p-3;#Tg-##gagŤ#lfáFže:;,??g2g:t:2:;:3:3tL:::ůř:af:
žena znamená celou církev, obzvlášt však ousi;evníky a panriy. SouhlaBil, že

"chlapec" představuje Krista a "di.ak" je

ábel. Joachim uvedl od základu no-

žgn|P:abůik:žĚ 3žgášt:*k:ggg ::#, fgg::::XJbšed:;t:: :3:2t ápžá Í3šoaií2:á
dní znamená ton sán počot roků". Tim př-Gdvídal nový věk ducha, který přijde
krátce pci době, v© ki;eró žii. Zásadu den za rok použil Tichonius již m 3 a
1/2 dne ze Zjev6ní 11 kap. a na 1290, 1335 a 2300 dni z I)aniele použilo tuto

áággEÍ"Pěš3kfa;Ířegorš5Éůipm:id:vsp#ánYgi2g%čá:o:áhi=j:aftF::=rso::=jeho
-Óč©kávání mělo skončit po jeho smrtiť ačkoli on také pokládal toto období.za
doslovné dny, když šlo o antikristovo pronásledování. Koncem středověku býl

Ěij:tu?á33rJffiž:hižů:o:oÍ:mč::tí|;Oíri:žd%;:aiíEŠp:y=áááíč3s:ěíž2P!a=ádgpr_
rocké roky. On sám počítal 1260 dnů za 12601et a to byl významný pokrok.

Papežs ký antikrisi;

|r9±±9±!Íe_Ě99± Dvě století po Joachimovi, Viklefův

spolupracovnik a r`efomační vykladaě John Purvey,prohláí3íl .'ženu" za ipistovu
cirkev a 1260 dni H let ze. dobu, kdy papežský antikrist prc)následuje pravou
cirkev. Toto bylo základní stanovisko Viklefovo. Walter Brute, viklefovský

::ež::vpÍíš::::hg|:3ů3n=:ž:56#touáož3z|ytžirí:Íc±d3ts:e:á:2o=ž::a:rí:Írž::tvamkó
učení ,
Ti, kteří vykládali symbol "ženy." v reform&ění době počínajé Lutherom,

obyčejně v ní úděli pr&vou nebo čistou církev místc) církve universální
v "drakovi" vidělí označení prc> satana- 1260 prorockých dní pokládali za ro~
k]rl a o tato datování vzrůst&l zájem. Například Géorg Nigrinus (1530-1602

š:ž:::ťaiÉL T:Pog€f;;:7°:#32ar5J:LF#;:k (1518-1566 ) roky 26i-i52i a

Ě:gjťfšýš:±ígÉÉ:š.u±3áLvýž:::y#gí::.=Ée3r::±ž:;:=í&S:ádp;#*kL:ťtýmm;::=,
následováním dcislovného času ( za osobního panování antikrisi:a) a v ".drakovi"

odhalil satana. Ijuis de Alcazar ve svém preteristickém náhledu mvrh. teoríí,
podle které "žena," ze Zjev 12 není nikdo jiný, než apoštolská církev, která
porodila katolickou círlcev.

%šťgpĚ3+žÉz%2:vy#áčá:áE::;T#gákýĚí=S::hígg3WpskgLuíštíá:amgťé,z:šg:á
z Německa roku 1796 se přidrželo dnešního názc>ru, ž© "ženou" je církev,

ágLaEá:.;íj;26ŤámšĚv:,rš:i;:icli?,ft:o";í:ěE;ž"čÍsufĚ:t:žéoví:sEiťn;::t:gí:nt6
V datu se lídé ri'iznili pokud šlo o stanov8,ní počátku a konce 12601ei;ého
období. John Tillinghast (1654) počítal tento usek od roku 396-1656; I)avid
Pareus (1618) upřednostnil d.atim[ 6C6-1866; Jo!m Napier (1593) přišel s obdobíl od roku 316-1576; Thomas Beverley (1688) dai;uje 437-1697; Drue CreBsener

(1689) počítal od Justiniána až bliže k roku 1800. Po vypuknutí francouzské
revoluce mnozi viděli v této událosi;i k-onec 1260 dní. Jamos Bichemo (1793)
uvádí dat\m přibližně o.d roku 529-1789í. Kd.yž i`t-šak fmncouzská amáda roku .
1798 zaj&1a papeže Pia VI... nELvrhli rmczi tiako správné-počítání Íéta 5381798; i britský kré.l Edward i Ríchard 'v',o~1i`y`.
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Když Ludvík XIV odvolal roku 1685 nantský.ediki;, nazývali s© pronásl®dc>;
vaní francouzští hugenoti právě tak "církví pouště" jako před nimi vaidenši;i.
Obdobi cíi`kve na pouští bylo pokládáno za dobu teima,

á=3:Éť±ťsíá_3#*mHotští±e:&§kraá3::m;á#kťa3E2čÉ:epLš:šL#;e%ÉTní:bsábí`
Johna Cottona k Timothy I)\r,ightovi bylo jsn málo obměn v řešení apokalyptických

:g:::g. oclťžf::nžíře.:;" ž3 e žž:::e= ř2užtáíís o:p:3:S:::táás3oge:í`sv#:am se
Sa.mu61 Langton viděl v ženě na poušti církev ve svém "nejěístějšín stavu";

SgĚt :Íezy5ríá3e3::: i3á::i g:eí3:?á fí;,gia:ož%:káššč=?vziiá::nsša:í:Ícáaťíág"
(1781) se domníval, že žena utelcla před papežským antikristem "na.poušt" dci Ameriky.

Soulad mezi e" gLPĚSĚEÍELvěÉ! tovatóli. Así 20 vyníkajicích vykladaěů adventního
ku 19. st olč€ria~Šiaién světě, icťeří předev-ším zdů];.azňovaii
druhý příchc)d, vysvětlovQli tuto "ženu" jako pravou církev, tj. pravé věřící
v Protíkladu s převládající odpadlou orgaiizacía 1260 let se nyní všgobecně

ĚňůtTnTa

pokládalo za období skciněerié, }ctoré pro většinu začlo Justiniánem, kberý lo~.
gálně poi;vrdil nebývalou papežskou noc a skončilo pro ně roku 1792 nebo 1793.
(Edward, B.Ellíot navrhoval rok 538-1798. ) Někteří dávali přednost r. 6C611866.

Andrew Fuller, tajsmník misíjní babtistické
k8,m se pr&vá církev uchýlila před porušeností a
byla též v Ameííc8. George Croly vykládal "vodu"
žáckých výprav a inkviziceo Pi`o Louise Gaussena

spc)1ečnosi;i věřil, že '.poušť''
antikrístovým pronáj31edc)váním,
jako pronásledování za křiL
patřili v8.1denští z Píemontu,

paulíciáni, viklefovci, česti bratři, hugenoti í jansenísté do prav6 církve
ze Zjevení 12o

Američané 19. si;oletí se při •.:::_...,::ťí vzoru. Nemillerističtí autoři z rů?ných
onku 19. si;

iH=Fní _--_
Americg
vykládali
12. kap;
-Zjev.
_'-______`U______-_
-,-- Jr,
_u-`,

bez závažných úchylek od základního výkladu symbolu ženyj clítěte a draka.

Mezí milléri`sty byla pc)zoruhodná shoda ve v,`,;flaču: v žgně vídělí pravou
círke.v, ''dítě" pokládali za Krista a římsko-katolíctví označovali 2:a "draka'.;
1260 1et praktícky bez vyjímky dávali m rok 53S-1798o Vykladačům se tento
vzor stai. všeobecně směrc)dai;ný. Adventisté. svýni výkiady se od něho lišíli

ne pat rně .
VII. RozpAKr pííl zTorožŇovÁNTÍ DRUHÉ šmMr

---------..- ` -.--.---.------ _,_ ---- __-__

o dobu osmnácti stolei;
ei;{, Počínaje dobou lrenea z Gallie nspřestaly
l_J_dvě sym.bolíc.ké šelmy ze Zjevsní 13 budjt. živý vykl&áačský
po celá st
zájem. V prvních stcletích poznáváme výklady; kt;eri' podie lráneá vidí v6
dvou š6+ách ani;ikrista a jeho "falešnéh.. přoroka" a pi.idl8 Vik*orina předsta~

g±jÉíffií:Ígořžg=ů2an3:±:F:gt:á#á;;:§:far3.Lt:tosíormL:džL;ní:íocos::uq:s:±cí
:6:°í:e;d:6: kmť.L8) m°hL° být "Lateinos" nebo '.Tt=ii;ar_`` či "DioiiH''o včřiio

díaborí:7t.Šá:[.::šz:,o.;.f;,j=.oTá§g#Tn:t*ug:3:Íns:g€:ísk::]g::gt3::r:±3:prako,
antikristem<. Pi'`edeš:.ý názcr; podle. kterúho aritikrist a jehc Í`alešný prorok
jsou dvě šelT.yg za.stával řecký bisFm:j ihdreas z Cezaree iikolo roku 632 a. t&~
ké Berengaud a jin]' v 9,. století. Venerable Bede učil; že d].úhá šeha `je
kazatel e.ntik=.i.:`it rrÉt.ji` fal6šní bratřio jlsi dva vyt-ladači uňžovali, zd& by

(
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šeimou r.em.ohi být některý návěřící, pohan či saracén. Vaideflští všsk daii jas-

:žv=?js:L,,už:ezžJ::1Tš3:Foá:=jÉpŠ#=řogt;í:gůváeI::c#aÉ2eT:?rž:d#esšĚaLn?,
bludaři a Saraceni. Druhou šelmu pokládal za sektu Í`alešných prc)roků včotně
ani;ikrista. Podle jeho názoru nebylo ještě jmt'.no 666 zjevené.

Inocent lll. snažil se odvrátit obviňování papežství tvrzenim, ž© `Mohamed
je tím člověkem hřícha s počtem 666f, TeH:.'o.rc`čcft přgdst&vuje léta j'eho krá1ovství, které však, jak mysl©1, brzo skonči.

šgg:-3gšŘěfÉa#mhižmTgieg±iípařk|%?-m±r5EšgÍgmáá:,g:|#,iuťY;gagá:o:O:ekáivág:g;Šiské
panovnílqr a falešné prelátyj za. ot;i-az šelmy. poklád&1 pseud.o~papeže. Uberiínó .
z Casaly ztotožnil Bonifáce VIH. a Benedikt;a 11. s dvěma še]mani a počet -666
,

žá:3h,ž::ř=Ígíz,,"3:níd5=r:áy;oigTk|gĚ:Ssmkýfo=3::íaa;:;řiásj*3#-EžÍ5,::domnívali, že první šelm je zřejmě papežský antilffíst. Poěet 666 někteří
připisovali papežovi.

vig3hn:Ínadg%ů;iaKf:?%:3áť5š:g3:ž_ůůÍ3.Eoz3:9dň§9fi:6Ť:±ovo:::o=aíáíc::.vsÍS±::íz

i:!.;;yFíhžsng:g;Í:Ěi:!Ef:ii;±rin#;i;ru,i;;ni:!uF*:::r!ff:E19:;ii:iiE;:
Obě skupiny poldádali druhóu šelmu za di`uhou str&nu papežského antikrista,
net)o kaza.tele antikrista -papežskou hí®i`archii, kněžstvo.
42 prorockých měsíců pokládali za 1260 l©t. číslo 666 vykládali různi
e]cegeti všelijak. Luther, Bullinger a někteří jiní v něm viděli počei; 1eti

šg:ažmM::::c:Eg:; :ei::#iéFOĚeá Ea:i:ré p:::=ř:cÉ:níLS: :o=Ív=1:,sže

.

(stejné s
R o m a n u s )`. Dle některých "znamení" znamenalo servilnost, . í...
uctiváni nébo oddanost a věmost šel.mě, Tato stanoviska, byla více..méně po..

kusná.
Většina ookládala
18.s

pežstiú za první šelmu. Exegeti Si;arého svět& v 17. a

vých výkladBch; větším z nich pokládá

g:gšžůt#Ímz%z:=g:;íš3a[mšáímvuo::k%#pLpá:hvj::udřž%5uvřFářFdfiÉáftůášžp:;k_

#:šÍo;af:75g=;;9#ě::í:ež:og:É:aš:ímšepžíyjággokL=ebžtď::á;káBánírgš:LV{.[g3#
1752) se domníval, že by to mohl být jezuitismus.
Dá].e se snažili vykladači. časově vymezit 42 měsíců ~ s datováním odi..
roku 396-1656, nebo 437-.1697; a, nebo i:éž 454 až 1714, nebo 538-1798, ba i
6C6-18663 Z mohých la.tinských, řeckýc.h. a hebrejských jmen pro číslo "66§"J

se vz+ahoval& většina na pqpežstiri a nejčasi;ěji r\a výraz ''Lateinos''. "Viqa-.
rius Filii I)eí" se vyskyi;uje jednou; uvedl ho německý profesor Andreas
( 1600-1680) pravděp

;=ů59gi-::žliÉ;mižTst3E:-žŠ-iáEĚ:á±k%Í,::::aseGi:3dšuůolizovala paježstvi, tak!
6braz-šelmy zřejmě představuje
protestantskou cjbdobu papežství v roiomdvaných cirkv.i'.cho Ter`.to výklad byl nejdřive přijímán př±znivě. V prvopočfteč)ním

:í::Ó-:i=r::fro:á :l;;:a:; ž-ko3oz::::.r-f ř;T3::ž:a; ek;:áÉ:: :::::Ě::sE:Í: :#:ž
po Timoi;hy Dv.ighta okc..ío .Toku isoo, bylo papežství, tj. ka.tolická církBv,
představena jako še].má pr-`mio Druhá šelma se objevuje jako druhá fáze papežsi;-

ví s dvěma rohy, tjc. s možnou civilní a nábožení3kou i}yranií. Babtistický hístorik lssac Ba.ckiE vidí druhcm šelmu v protestantismu; dva rohy mu symbolizu-

120,12i
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jí cíi`kevní kázeň a svědj3ké tresty. Kongregační duchovní, John Bacon, zastává
podc)bný názor.

Důra.z trvá i v 19. stc)1eti. Počái;kem 19. stolei;í ve Starém i Novém svěi;ě zapa-

ŠigĚiiĚE=Ť5;ĚE=i:r°žňřp:i±3áekha8á3je::*inE;šŠ:ia=křŘ?2::Všk;r:ě#š:ŠLin:e
pokládali papežství, hierELrchii, kněžstvo , jez.úty, inkvizici za šelinu druhou,

#::i:::in:í:řĚÍ:Í:1;=T::S;ÍÍ:i?:m:;:g:;e::?=:i:?É:gm:i#iy=y::-i6!i::::ŠT#;::y);
Frapcii, jen málo se mluvilo o ''dvou rozích" a o "zn.amení''. Se zalíbením Be
datovaio 1260 ieté období .od roku 533 až 1792/3. Uveáme jen několik návrhů m
aatování tohoto období: 529~1789; 537-i797; 587-1847;
6C6-1866p 534-i794.

V lei;ech lsoo-1844 něk*eři nemillerističtí zkoumatelé pi'orc)ctti v Severní
Americe pokládali civilní nebo světský Řím za šelmu první; velká většina vidě1a šeamu v papežstvío Něktóří považovalí sedm hlav za sedm forem římské vlády
a deset rohů za deset čási;í rozdělené řiše.

Lií-=ůýLgťga3|#ťgm*-=ž:ísi3:ám(Ešítšr:e=ťl:oh;š:ř5:oKro.;Oj:š-íÍ;8;kggžbeří
dosáhli až do rolcu 1843)..Jen dva vykladači v Americe považovali číslo 666. za
roky.-Ti, ki;eři v něm viděli jméno, obvykle se rozhodli pro slovo"`Lateinos".
Dva presbyi;erští kazatelé, Amzi Amstrong a episkopárií autor Riclhard Shimeall
uvedli jako druhou nožnost název ''Vlcaríus Filli Dei''.

ně 538-1798. William mller zastával stanovisko, že
fiím, avšak jeho společníci začali věi;j.
řit, že touto šelmou je papežství. Milieristé se shodli v Íiázc)ru, že Í5edm
hlav přódstavuje sedm vlá.dních foí;em v Římě. a že ddset rohů znamen`á deset krá~
1ovstti, tj. ěásti .roz`dělené Římské říše. Shodovali se. též v počítání 1260
roků od roku 538-1798. nňlokdo .se zajímal o význam še]my druhé. Tři vykladačí

Lš::ĚrLš:Ě6áY#egádn#
je občanský,

ny81ilí na Francii. Někoiik výkiádů týkajících se počtu ''666'í násiedovalo
hflllera v názoru, že jde o r. od 158 EÍÍ. Kr. do 5Cs po Kri

VIII. ANDĚIÉ PATŘÍ D0 I)OBY KONCE

Neůplnost a neurčitost prvních výkladů.
.Ťři v
symboličtí
andělé ze Zjev 14
-m+ál6-ňíÉrta
raných výkladech.

áT5r5E|6šHH vl

maji Pcm.eme

Ve 3. st. se Victorin dcmníval, že pr.vní a druhý anděl můž.e být Eliáš
a Jeremiáš poslednich dní před druhým příchodem. Berengaud o.kolo 9. si;ctletí.

je pokládal za Bkupinu kazai:elů a tř6tím. &ndělem jsou ti.: kteří protestují
proti &ntikristovi. Ve 12, ístoletí Joachím de Floris ťig. ?okládal za budoucí
kazatele konce druhého věh. Joachimista Olivi se zmlniije o druhém andělu
zvěsi;ujícím pád Babylona, tj. "tělesné církve". Viklefův náJ5tupce, John Purtěv
vey, prohlásil} že první &nděl představuje zvěstovai;ele evangelia
ema
jeho době. Druhý anděl přeóstavuje Batiylon. s duchovním i svěi;ským
třetí andělské poselství míří proti 8.ntikristovi -šelměo

Viklef, Hus a Luther v symbolu třech andělů. Ve třsch andělích vidělí n.ěkteaTk-t-H~vyTÉŤ6Ť5|HTv-dobš,J©fo,Třse~Pr°ti_P:P:žS.ŤÉTF

Ěát:ž:f=Štug:1Třo2::eá:ígEh:::ážť::3Zž:::1Vpfgžh:e:ov=ác3f5:o:ísp3epeh3s=::teli, druhého s HiEem a Jeronýnem a s jejich spo|upi`acoimi]qr a třetího s ljutherem. Kalvíns}Ú profesor v Heidelbergu, I)avid Pareus (zemřel rc)ku 1622) ,
pokládal Viklefaj Husa, Jetroným a jinó. za prvního anděla: Luther se mu zdál
být andělem druhým.a ve třetím viděl všgchny evangelícké kazatele od doby
Luth©rovyo Johannes Gerhard, profesor v Jene (zc`mřel v roce 1637) viděl v

1»
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Lutherovi anděla prvního. Avšak Heinrich Horch, známý jsJco dvomí kaplan
a Profesc>r v Herbomu, vytušoval příohod tří andělů v budoucnosti. Drus
Crussener, pr.oktor v Osmbridge, roku 1689 spojoval tato poselství 8 re- `
formecí jako poěátek konečného zniě©ní římgké církve. Paul Dudley (zem-

Šál|:o#e:#'áo3žá=ÍkvzMť;=p=Z=žg::,šášJíožá.p;g:=váen=gílž33nvy-kendorfu. (zemřel roku 1752) se domíval, že prmí a druhý anděl může
t)ýt Pieíistq Amdt a Spener a třetí ještě přijdea

Zaěáte* 19. století. Na začátku 19. století věnovali vykladači stále

gš:ÍE:žř;3Ě=žšgITÍT#fálš.m:s|ini:1Zn:=:imff;g:ci3:#És5:bí:ggfc:a:g:::ěností, které se dostávali na cestu. Tak podobně to vykládal i Amzi Amstrong z Nw Jera,ey-(.1815). Bibl,íčtí kómentátoři Thomas Scot`t (zemřel
roku 1821) a ri.ěkteří jíní navrhovaiij že ti.to aflděiští 'po81ové mohou
Představovat valdonE!ké, husíty a reformovsné. Avšak někteří komentátoří

a wklada,čí jako Adam Clarke a, Josef Priestley, též rodimÁ bible

"hericsn-Cólúmbian Fainilý Bible" & .,.'Engli,sh Cottage Bible" na,značovap
možnost ztotožnění mísijníoh a biblíckýoh spoleěností s prvním sndělem
a mnozí spojovalí drúého nebo třetího .ffldšla s varováním před papežstvím.

V evropgkém adventním probuzení prmích desetiletí 19. století Óomnívali se od roku lsi3-i8.44 někte`ří mužové, že pnmí aňděl. zvěatující

:Záínáá:řf-geái-=g:ffloš?==:ůíH:f:gáe:euiásÉ:žgrj3É::hJggěáay=:*mez:--`
Wia Way, Henry I)rummond, John Fry, Edward Cooper, George Oroly, Tohn .
HOoper, Wíllíajn Thorp a Jctsef Bayl66. Edward NOHo&re, vydavatel čaBopiBu .

"The Chrístían Horald", opětomě připomíná to samé, že vcilání nusí jít.

`

''Od vrchu k vrohu všemi národy Evrc>py". Bylo to všéobecné mínění, že někL

teró misíjníi biblické a prorocké spoločnosti už zvěgtují posel8tví andě~
--_ --_ -` ---- `,J_ J= -_`,--l, ,- 1->+-`,
'
před blízkým zniěenín Babylciiia a bude zvěgtovat blížící Be druhý příchad.
l`a`

-_
± _
.
,
`,
`
1ů-a
že 1druhý
a _třetí
anděl bude co..Tiejdříve následovat a, várovat svět

dva mdělé v Millerově hnu
V té samé dóbě-v Americe nemillee,JELko kongr
pres
Smith,
bab- egacnl
`_
L__byter
__` -,J Ethan
_-_ ------_-lJ*+` (1833)
\-l,JJ '
<J.a IJl^.u_

tista sedmého dn® Elias Burdiok (1843), vyjádříl podot>né přegvědčení.

Ii, kteří se v Millerově hnutí ze,bývali otázkou třech andělů, názorově
následovali Williana h{illera, kter.ý věřil,
že první .anděl je smybolem
a.dventního hutí a jeho poselství. Obra,z letícího anděla s textem dostal
Se doširoka jako struěný obgah a spJťiomocnění jojich poselsi;vÍ lidem.

Když církev odpověděla na millerístické zvčstování cimhého příchodu vy1oučením svých adventně věřících členů a kazatelů, Chařles Fítch zapoěal v létě roku 1843 přidávat k pc)sel`i+.ví o hcdině soudu výzvu drúhého
mděla: "Vyjděte, můj Jide z nšho"c' 'Toto pctsolEitví dosáhlo svůj wc>hol
v hnutí "8edmého měsíce" v létě a, na podzím rokij 1844.

Je však zvláštni, že tisíoo tě®h, kteří věřili, že světu zvěstují
aJctuáhí nebeské poselství o "hodině soudu" sotva, se zmínili o třetím

uTgž:u:ř::níhgku=d=:a:dL,,::t:St,:tgřšgtíz:c:rg;,b=á.:ís±ép;o:3:St=94áo:zás3m:ví
vy"cholení v náí31edujicích desetílei,Ích.. v hnutí adventistů s.d.

122,123
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H. ZNA"NÍ
ŠE"Y A PAPEŽSKÁ MOó
--ť,---'--i.-_r----+.1.-------------

ži#ť:.:fáágíígíg::::9.iéEš?Ížšá|=ág5--žĚ=;á=IÍSP;ášEv#ň-=±Égž:áá:áíše|myL
Zřejmě prvním, kdo tak učinil, byl Cyprian (okolo rolcu 200-258), biskup
,
z K8]3tága. Znamen]', slutžov&1 s příchodem antikrista,. Od doby Viklefóvýoh
následovníků se čJ'.m dále, tím častěji diskutovalo o tomto problému. W8,lter
Bmte ho s určitostí dával do souviBlosti B pa,pežským antiki'istem, sedíoím
v Božim chi`ámě. a, John Purvey znamení n8, ruce vykládal jalco Bkut}qr podle

antíkristovy vůlec

%#gtášÉ#ššŠ3#Ěá#:gsgÉťá±_g%ů:9§šÉš383§šTk§3Zn2ÉÍĚšž:š::Z;í::Š::žd=
podřízenosti papežství (Andreas Oáiander) nebo vnucené pa,pežské bohoslužbě

L:á:::;:iím, nařízenýr=--jeho kánony, dekrety a ceremoniemi (Nícola.us von
Jiní reformát.oři vykládalí toto znamení jako papežskou exkomurLikační
moc (tak Heínrich Bullínger, Zwinglího nástupce); náležitost k šelmě a Wkoná.vání "bkutků šelmy" (britský bislcup Nicholas Ridley, umuěený roku 1555) ,
a ''neviditelné znamení" poslušnosti papežské moci (John Napiei`, slamý ma,tema,tik ze Skotska)o

ký pietis-

ázE5=ápíá-ká±r:ĚŠĚ:ůšíisiE:ž5i5i6ť#ZE::2á=r?aínÉ:áá:±ožá-n::3c š elnv
w2}nání římskokatolického náboženství. Vynikajíoí aflglioký vědeo 1 s s ac
J__=
__ ±J__
v
~
\, ,_ \, ,
u y

ton zajimavě položil Bc)ží pečeĚ a "znamení šelmy'' do-protikladu. Nedefinuje

je, ale ěasově je přiřazuje ke dni posledního soudu. Jíní exegeti 18o st,.

3:š:gůii3=;::a#Lš3PauTžZ:±Í.-áš:ž:ů=už3:Í=:g5ia:í:g:e(i2:=Š:#
nadvlády ( takto WesleyůÝ spolupra,covník de la Fléchéra)o

rTí6ešĚěížňg5::íd?čim=#áůsLo3%É6±žh=Éáv::::sp=Íj#k=|*r:žů::ádgEf±:sgst
církve (John Cotton) ; povolnoat "papežs`kým zákonům", projevení souhlasú
s jeho n8.dvládou nebo něj8,kýin "otevře.Tiým znamením obecenatví s ním" (takto
kongregaění laik Edward Holyoke,1658) ; nebo podřízenost pa,pežství a Spoj6T

ní s nín (nassachusettgký právník Paul Dudley,1731).

EŽÉáť#-i;ff±g63gžáĚETĚÍ:3áňEÍ3:gÉáíAE:ž:,Z.F?l:=e:oĚ:Íáešenš:3,:Ét:eú,;z:g;:
Prorocké konference konsmé roku 1826 v Albuiy Park, pf;al o hrozných.soudech iněených pro t,y v katclických zemích, kteří ma,jí znamení šelmy. Ve
Spojených státech Robert Reid (zemřel i`oku 1844), reformovaný preE]bytergký
ka,za.tel a Eríe v PemsylvsrLii, pokládal za znamení šólmy papežgkciu římskou
oírkev ~ stá.:-,, znamc!r`.i autcJi.íty. Byl přesvěděen, že by Ée toto vztahovalo
na každou cír.kevs k.t`t2`á b}` projevila podobné vla.8tnosti.
Tak±m b}rl připraven základ pro plnější Í>orozumění, které mělo zaE]vítit zvěgtováním tři`tího a=|dělského poseiství. I když žádný z předešlých
vykl8.dačů nec;8,l do ,qouviglosti znamGní šelmy s otázkou dne odpočín}cu, pře-

ce vša,k se dů`gledně spo.iovala podřízenost papežjské aui,oritě a prfflij někte~
ří rozeznávali vztah znm.ení k pa,pežE]kému zákonu v protikladu se zákonem
Božím,
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X. POSLEDNÍ

ZE_S=DHK9ÉKů

SOUVISLOsrl S POSIEDITÍ I)OB0U

ggi-:Éž±e6#ŠEŘági=dg:;::15:aiů:žÍ:sb::oiJi.kg:3::i5,(#t#íků
:e:m=b#:dnicEa:azjeť::árágf31:e::k:52|%±::?.a#šof:á:3Ěu#6r::títihto le.hce dotýká.

gáíĚž#g#®#=;|#:S;=::gísb!5:íms:oíá:Í:=á::nTgí:a5;čŠ:ě=:dn
a troubenímí; pátý .koí.lík byl vylit na falešné jednotlivce mezi kněžímí

gešsáorh±gáoš::áožá2:á:k;r=á:::Íážángágl::Í3iyB#ŠÉya=:Ě:=ig5|%šu
je duohovní církev. 0lívi řadí podobně vylití.šegtého koflíku k šesté pečeti a šesténu troubení. Joh Purvey v předreforměčním období viděl Ý andě-

:ÍiŤ.k:::Í::evpĚĚ:áíeíáožj::á:ÍŮví:íoSS3:gí:É:ífft:k:á:::n:cÍ:h:n:žžl:d:7:
.___
_,__. _~^...LLV
|.C7L`,LILLauI.. LyJLiuzlL

lQ
a+-l-J_b,
-_
J_III_ podobně,
,,,_
-že sedm kofL představuje gedn}ůž
a 18.
atoletí
se domnívali
da.jících goúdů n& papežství nebo na katolíckou .církev, soustředěnýchdopaT
a

vre-

* poslední
-__-_ dQby.
_1._` ,---Stejně
`.u^+`, Thomaa
++L\,\,,C*+1
13rightf::nancni...`. jvrůp_?t_í€íC± Vš*..v_ArT_#edoně.

:e='b:::ágípgsžíánžo:=fegůgeříš:;?ýwH::gu;É:ršívaEEg::::ž:g::ž5

r.OZuml,

Daniel 0ramer ze štětína věřil, že rány ÉředBtavují trestF na ia.pežaké

gL6::u-gtgÉL5::ag3ÉÉ:š'vžgř!oz=ů::v=#,|:gíícáfogát#k:šgřdá::;#:ho
a.ž sedmého století a Johsm Petri (1774), podle kterého sedmá rána měla

7Í;9gyí5:%í::gí ígfkog:žs:Š:orš:šÍ:c íígÉo:ífííí gšĚž:šíííťco Edward Kíng
Názorové

3i3=35±9±HL_YHkls±±Ě±.ě_i_. }i'8, P oěátku americkéhó obdoií

gí:;avá:i::á6Íák_;_Éřmi#ŠgfŤIE:žbŤUŤŠTĚÍ-hcg:Íšá.Zsní:_Ěíií,j-cíi-ÍÍ|ě:jjí:.e
.------- j,urq4mv fi"h Mszl nlml DyJ. uotin Uotton, SEmuel Sawell (1697),
Samuel Hopkins (1793),kongregaění tecrlog Josua Sp81díng (1796) a Josef

::t=g:ižž:žiaš3s:ác:::ĚÉ:aíž::pá:š#|:šL?pT:::3e:tdů=o:goLm:g=t
uěil, že pátý koflík se projevii vé frsacouzské revoluoi, šestý má násle-

5áv:g|Eů:ááožo:áá:3:á=::o:;:tníagri:iB:o:řkí|3=žs|Ě±c::::erin~ap=ábř?
1794) věřil, že všech sedm ran pat.ří ještě do budQ-stí.

PL±5±±É±é±LV_ budot,cnosti. Johmn Bengel (1840) pokládal ve Bvé době
oucl událost.
tvrdíl
babtistický
učeneo
_. Podobně
_ ____,`_
Vy,.W*L i 1.
lía.LlllLol,|.i;A.y
ui,cJJiec

John Gill (zemřel roku J.77l) . Tsková b;.-la tendence mohých komentátorů

ja,ko Ma,thew Henryho a l.homa.sa Newtona, t,éž D'Oylyho a lii{antow komentované

bibl6 jsko í Brcmhovy "Self+Interpretint? Bible" u

;iĚ`5F:-?ffiiíi;iĚ*:giz3áá:*kml2áogt:1:áÉ4a;;,::f;:cÉ:ů|Ergb:á:=áhv:giaméni, že tyto ..iž pada.jí na svět. hln.oz.Í., jako Fat!er, Cuningháme,
'

-

__ _.__ ,

& Frere Be domíva.li,
domívalj. ž.c`žet.áy`w
..^ ve
il________i_±
rány ,oxhi„
za.čaly
francouzské

_ ____C>`._``,,

Gauntlett

`
.
_
revoluci.
Pro
šestá rána předgtavova].a Turecko. Hěkteří si mysleli, že žijí v p většinu
áté a ji-

ní v šesté

réně .

Mno2;í z nemilleris Lických amerických wklada.ěů pÍ.oroctví od r.oku

1798 - 1844 Be obírali otázkou vyhtí ran v představě, že rány už padaj.Í.
Někteří víděli začátek v době reforma.ční, jíní v začátku a průbšhu francou2}ské revoluce. V Anglii se domívali, že v páté ráně Ů.e zahmuto papežství a šestá předBtavuje nejčastějí Turec:€o.

124' 125,
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#ií:áií:Íá=akzLagťÉťgs?:Š±EšSš#ajá:e5n=ýnéáugáz?#|:3:o?:řg:tže%g:g3|;m
v době reformční, šeBtá z nich znmená blizké "vyschnutí" Turecká, a eiedná bude vylita nsJ€oflec. Henry Dana Vrard, ©piůkopální duchoi7.ní z New York

City .se domníval, že poslední.rány ma,jí Éřijít a že nesouvisí se. Bsdmým
troubením při druhém příchodu. Filemon L. Russell myslel, že poBlední kofL~ 1ík bude vylit na pai]ežskou š©1mu a předešlý, šestý, na eufratské Tmťmko.

Jeden z niillerístickýoh diagrainů začíná podobně s ranami v reformoí, pátá z ních dopadá na sídlo šelny ve francouzské révolucí, šestá.míří proti
Turecku a sedmá proti světu.
Mezi. Eidventisty s.d., kteří své vyznání formulovali.od roku 1847 1855 se zastával názor, že všeoh Bedm ran patří do budoucnosti a za.čnou

padat na kc)nci ěasu milosti, z toho játá dopadne na papežství, šestá na .
národy shi.omážděné k Arma,gedonu a, sedmá zahmuje poslední události světo-

výoh dějin.
XI. __
JEI)NO"É
OZNAČENÍ
ŘfiA ZA " BABYLON"
----- _-___1_____

ZE ZJEV 17

a, pa.pež
!k Raná
církev se vykla.dačs±qr zajímala o e)y.mbolíJ"
- Žena,, Babylón
na 8edmihia,vé,
desetírohé šelms nebo na -sedmi kopL
•
\,V
_
cích. |reneus z Ga||ie (zemře| oko|o ioku 202) ztotožĚovai_tu_t_á_
š_áI:: __-ť

;Íá:!:tá;:::g:šzÍ:í::;rí3á:g;:iš:Í:g:?.:iári:F#ÍiE:Íiž:oTrizaD=i!1#na B evku3=±í::=šukcí=kF::tán=:íj g;:až:S:gt:;:g::íg:gE:š;:ífi:g#va::žg±= `. `
kup z Cezaree, Andreas (7. stól.), viděl Řím nesoucí se na antikrígtovi
jako šelně.Venera.ble Béde v 8; s]toletí pga,1 o neěíBté ženě -mctžství 2;a.tracóných - Bedících na šelmě, jejiohž hlavy jsou kí.álové tohoto Í}věta .`

go::gázzg:íS5oÍ:t#tž%±ggÉuí:ás:::cšr::tf:::íčB=u;š:=:e3g:#gžÉpý::Tdo*..
zvláště g pohmským Řínem; afltikrigtďpokládá za sedJnc)u hlavu šelmy.
J-Oai3him de Florig,z;totožňoval Ba;b`vlon s Římem, tj. 8e všemi zatracaH
nými této křeašanské říše. Sedm hlav šarlatc)vé šelmy vyhlásil zq postupr

:ř:%á;:Í::#Í::5í::ř;:ÍÍ:o::íť;E:Ěť:j%:Íg;3p;ů;;:L;:oíát:;:e§;5í;::.
ní kritíky za tc), že prohiásii porušenou římskou církev za Babylon ze
Zjevení.

.

Pohled středověku na
řzrišE6ri

pr=a#Eit:Éá::bžg3:::Í.avv:::::ít;tínžĚesíd=Éíp:E:gs::í

Za nec

Ě:::[ížůr:p±ífg#ov#fgí±7p:íšÉ=s:oří=í=š:véí:k=:ejvíosřán::=::kíe::T.
podobně í Michal z Gesenam představítel framtiškánů a Johames de Rupes-

3á::itTŘiůrí5:fý'=Ígt3žn5:e:3:Í:t::.žé:ů:rp-as:g?:v::t:,=::énš;:ťnovmý
Př6dreformační vůdcové a viklefovští uěencí T,?e,ltcr Brute a John Purvey,
opětomě zdůra,2}ňovali názor, že Babylo.n. p.a vodác.'^ přesiiě vytJ.tihuje ženu na
pouští. Savonarola, upálený později pro sv.ou proi.o3kou víru při kárání duchovni nevěry římské oírkve, otevřeně ji ozn&/šil za velkou prostitutku z;e
Zj evení .

Š±É±9TIÍ±±3g± J d99ě reformace Msrtin Luther
:ákaĚ5El:±ŠĚI reí.ormačního
jeho náBledoú-ÍÍcTů-ztotožáova].i papežství tj. řínskou
_

__

---_-_

I_r_-_V`-

`,u,

+ -L+L+,+*\J\^

církev a nečíatou žeňou L Ba,bylon6m. Soi.'.ča.sní umč.1ci ji stá,le zobra.zují

trojítou koru,nou m hla.vě. Mezi autor:t, kteří po]:ládaji ženu -Babylon -

125,126
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&a, římskou tírkev, byl Ma,tthíad.Flaoíus a Heinrich Bullinger (J.557) ,`
briůští vyklad8,ěí Josef Týndale, Nicholgs Ridley, "omsj3 Cranmer, John
Bale (1545), John Jewel (zemřsl ro±ni 1571) a John N8.pier. Ba.le 8, Napier

označili papežstv± za sedmou hla.vu, tjo Í.oriu římské vlády na šelmě.

:-i-:-::-:-::_-:::-:::-:::j:-::iii---=::?-i---:-:= ---- : ---- ::-: --:---_ --_--: -: --_ :---::-:--:_--:_:: -----I

křesšanský v době budoucího antiki`ist& po tom, když toto město odpadne
od pa,pežství.Vieg8,8 a La,pide aouhlasili g Ríberou.

ggp#ggE-%čgÉgi3šságíÉk?:or:;:::dmuiz;el#lznfliží vyklanini

Gerhard Craner, Spener a, Bongel v Německu;. Paoard, Juríeu a, Phílipot
Ve
Francii; Krái Jakub i., Mede, Shemín, Gréssener, isa&c }Jewton, Whigton,
Thoma.g Newton, Wegley a jiní v Británii.

EziBtuje porovnávající sezmm vi/klad8.čů z doby kolonizátoi`ů a, prvního období Amei.iky. Z8,stáv8,11 stejné stmovísko - od John Cottona a Rogera
Williamse k Thimotby Dwightovi.

§9Í3ÉLVLÉ2= Btoletí.. Podobně je pozoruhodná shoda adventního probuzenl
19;
ve Starém světě, pokud jde o ztotožnění uvedeného symbolu.

:gílg;ě:;m;ng;::;Ía;;:gie::ěž:;;:ÍÉ:;;?fiíí::±Í:íáu;:s;i::ÍuÍužo:o:k:g::.
V Amei.ice od roku ..1798-1844 ňezí nemillerigtickými wkladciči a stoúPenci Mill`era ngpřestaly s6 zdůrazňov8.t stanoviska gtc)1etého protestantského výkladu. Do pdředí se všsk za.ča,l dostáv8,t nový názor, že Bat)ylon nyní
Zshmuje í c)di>a.dlictví v protestantij3mu. Adventisté světící sobotu +šeobeon

gĚpg2š±jag±:Ť ávgá±L::í:;%á ±o#šísáos;n:š:g:±Éošá]:sT:Z E±::3:;Ěe;g&ŠgLé.

Dójímavý je v tomto pohledu goulad Btoletí,
I)uch B8.b

lona v

roteBtantiBmu. Jen v poréí`orm8.čnim období za.ěa,1i vykladaZe Pa,Pe

1on" ze Zjev 17 jako '`matka" má dcery, ne-

soucÍ její jmóno. Věřilí, že některé protěstanskč c)rganizace,
_ C,_--_-__-`_ -, riebo
_--- _.státní
\ ,-,, +^-

- církevní jodnoty ai všáobecně zsc3ioiraiy některé z příznaků a bludů paPežBtví a začali jo pří|ežítostně ozna,čovab názvem "antíkr.iBb" nebo "BabFlon". MÓzi nimí byli dobře známl nekoflfoi`mígté Robert Brome, Henu Ba~
i`rcrůe, John Miiton a v Severní Americo svobodamíuvný Roger TiTiJHsmg a tá-

ké babtistický historik lsaac Ba,okus.

t-8ata:g#hH::g:,n:::=dF:Šn==eůl:gE;::šágá:á|ž:on:EOÉÉ:-ami:átgovšoch fa,lešných nauk, modloslužby, nevěu a ohavných prak.tik v prot6stjantBkém světě.'.' .

Svědkové
í, V 19. stoleúi,:'. různí anglikánští anekonformiBtičtí
_ůaa6% 19. stole i,i,
dcerami", nesouFŤt.01i?-ié
"=igtc_?"
_g p?otgstantskými
oíTí někoLík matgř`Spot
příznejců.
Hu.gh ÍhTeí]é
__ř_ákí: _Žé " Bab:.rlon dn6 zahrnuje všechny mti-křeEřanské syštémy západní říše". Anglikám I)&vid SimFL

:;:::oS3m-;ka:'mžeŘE::t:Sáom:::;í3žli.::k;K:e::-f:::D;g,1::i:l::;Ío:?:S:::u
a nepoi3kvměnému evsngeliu Kristovu"[ i?.ugí se děiit c`-jerú c`€;ud a vyjádřil
obavu, že mglikánskou církev třeba tiol...`;.árla,t za ''cl.c'r` !iFť,jj3J:.aršít.o V Sever-

ní Anerice záčátkem 19. st. se mozí os5řo r.zep3,:vr.i pnlti prote.qtffltskýn
"dcerám". Byli mezi nimi Elias Smith ze EtpoločnoEiti ť^rLrisitim Conection,
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metodista I.orenco Dow, John Thoma,s od ohristodelfiáflů. Samuel M. Mcoorkle

od Učedníků a ba,btista lgaac T.Hinton;

giilá#rgájg-=-:-ý#v#=;Eg#Í#d::ů::::s:á:135:=Í:í,vgožíeží:i:h:r=i:3ríkaz8.telé tak laici, přišlí o svou církevní příslušnost. Asi v polovině`r.
1843 Fítch zaěa,l vy2:ývat: "Vyjděte z B8.bylona". Miller zaváhal, a,1e v září
i`oku 1844 Joshua V. Himes, Míllerův nejbliž,ší spoluprsÁ}omík, přišel. též

s výzvou odluk5r. Milleristé si Btále jasněji uvědomovali, že nusí "vyjít"
z protestantgkých dcero~církví, které byly poskvrněné uěením Ba,bylona a oe1e zavrhova.1i posel8tví Boží o hodině goudu, kterég jak se domíva.li,zvěB-

tují mílleristé.
Zákl8.dem víry těch mílleristů, kteří se stali prvními adventísty g.d„
byla Bkutečnoat, že millerístícké hnutí zvěstovalo druhé a.nděl8ké poael8tví
ze

Zjev.14.

XII. DRUHÝ PŘÍOHOD

TISÍCILETÍ A VĚČNOST

;y5fikls:±sgšžg:-gs|gž:±ž:ávN2á:tb#ÍgĚ3::i3±:3é,a:Ě:žÍí5::ří,s3eo:Éia;í

!:á::ůdaKg:s:3: ::::e::o:Í=:f ť;ří:s:šgc:gr:ž:-Í:ig:?' p:#:mcEĚií:;tgívěřili, že spra,vedliví budou ki.alovat g Krigtem n8, této zemi tiBíc let.
a koneěné proměnění spr8.vedlivých do sta.vu veěného, "andělského'.' na.Btsne
jen na koncí milénia,. Někteří (Jugtín Muěedník, Ireneug) říkalí, že v tomto pozemském království bude hla.vním mšstem znovu wBta,věný Jeruzalém nebo
Bohem vybudované sv8,té` měato při seBtoupení nového Jeruzaléma na. konč;i ti-

sícíietí.
Podie země
i?rtuiiiana
•a
po spálení
potrvá nový
věčně. Jeruzaiém "sestoupí s nebe" běhén mílénia.

Chiiiasté v2}tahova.ii kráiovgká proroctví sta].ozákoriní iiteratuiy na
tisícíletíj předvída,li neuvěřitelnou hojnost, vítězství, vládu nad národy
a. blahc)byt. Nepodobalí se dnešním "literistům" futuristické vykladaěské

Školyo P,rvni premileniBté se domívali, že svatí, které antikrist pronásled.ov.al před druhým příchodem a sva,tí, kJu.eří mělí vládnout v tisíoíletém krá.

lovství po druhém příchodu a svatí, kteří měli vládnout v tiBíoiletém krá1ovství po` druhém pří chodu, nebyli tělesní.žídé, ale křesí;amé -oírkev,
Pi`avý `Izra,el, dědicikrá,lovských zaalít>ení. Ňebyli aní futuríB'té v dnešním
Blova sm.yslu, protože bg:Šř:všsgb:áí:nníE:krT§E::nÉt:::r:3tžÉě;|:áz:piE_
budouciho irv'rvo,je, jako
v8,t v je`iíc.=n. df?.ě .| mšlc) pokr-ačovat do konoe.
Premilenisrr`.`]`i
clrujlem

#3:=:±rí::g:g:=n#íťgsgšn;eg:#::áp:á.:%nTÍŠ±:É:::eá;]:očím
_`
\=-` _ -__ -_`-``\,1
`,J.+\+, \,-LIJ`

dále, tím vic`e pi''.|bar.`..JT.rána pohanskýmí á židovskýmí názory, které ge na ni
nachyt a.iy ~ !ranaf,io}cý^Tii prvkF 8, 8ii.iě má.teriaiistickými. Míienismug se do8_ `,_ _. L I

I I

tvář
rozmáha.jící 3e alegoríckóUt=JIUC]LJ.l;1
tendenci
tal dL` n.e.:?ri..riiého si./ětla tváří v -T
----- ~-`v---u+v-~U C4LtJE,VJ. J.UJ`O
_V_.._ í
+
, _
(ovlivněr.ré
`ni`í€3.r.9r..I)Ť?!iytem
z A]oxandrie a jiným]..) , .ialco i popularizace,
boha}nutí c].rkv3 a ,"1 _"výšení za Kc`n-stanti_nao Pi`ťT`]1.lenistický poatulát,
počítající s Bož]' int.,:rve.|cí 8. katastrí`fálním kí.tncen -`rěl'.ů byl odsunut, když
se na vzmáhaj]'.c.Í la -.., o= i.c.}`.c`ii (?írkev zač&1o hledět jako na Boží královgtví,
nový Jeru?,a=.i')m.

Augusí.ín (5-s-L`) ustálil ri.a více než tisíc le* názo?, že tisícíletí
již zaí`;," priri.iiii, Ki`ií:tovým příchodem; prmím duchovním vzkříšením, gpoutáním s8,t,a,n.a a kr-a.ic`'ánim svatých, p]-c`..ievujícíru se poz;enskýn rozmachem

cíi.k'" ť'€;kc-`ré ty]o ůtřerověké c,hápáo]`„ které sloužilú jaJco základ koncep-
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cB náboženskoÝ.polit.ické vlády pa.pežství.
Ve 12o sĎOJ,eJ..,í j.cta,chim, který Í>řesunul důra,z m historický výklad Zje-

vení, nepopíral augustinské iniléniijn, uprogtranil však názor, ž6 gatanovo
gpoutání v plném slova smyslu je ještě v budoucnosti, na začátku oěekávaného "věku ducha". Toto byl začátek stále se prohlubující trhliny.

gší±á33ý:ef:::ž-isárĚáĚ-g=:áči|grĚ6!žgÉ§áÉ;Éáá.L#:e:ě:;pi=:og::.:áž:hiogí=
mátorů ve všech zemích Btále věřila v zmíměnou Í`ormu augustínského náhledu

::s#=cÉ:š::i|::k:1É:s::::::,kía=:iF;=::i:e5|ť:3r:údlgág:g:t!;rř::áEgásek tomuto názoru všalc nebyl všeobecnýp

g:-=á-g5g5a:3%ůž±:e5ř?iágášáií;gšéíNÉ:ágtzkcp=::É:g:ígg:rgeg;ř:;:tg=td=gý
příchod zníčí amtikrísta a na.stolí milénium vymezené dvojím vzkříšením.
Mede hovořil o novém Jer.uzalémě jako o pozemském městě za tisíoiletí; věřil však, že svatí budou v nebesíSh po jeho ukončeníoMužové této Páté říše

ž enž:áo33c:šé:pá:::ž 3 ;g:a:8E;::ůš:ůnži:Íůilsíío:akzfg:imi|:ng: t::šá:ĚÍ , ,
náhledu spíše než k náz}oru premilenistickénu.

hanpí:á:ío:u:oĚšáeí:ká|::Lm3sms:o:wviicwí:1žv=s3š:=Pár::::g:ig:=#'n::;r,
rektor ze

1eniE' ±±Sšé±J±.Le±85g± I)amiel V`rhitby, amgiikánBký

áf'iš:isí:,Úf:á:gmkĚe:éA:gil:t§::á:1s::±u:Zo3asež3yo::Í3šnťĚ::35ů::ogLtl
brácení svět8,, které nazval '.pi`vým vzkříšením", uvede univerzální královBtví spravedhostij pokoje a vítezství fla tisíc let před drúhým příohodem.
Whitbyho .;.r tomt.o .yiáz.oru .ňásledoval holandský profesor Campegíus Vitrínga a jiní, í když L`:...skup Thomas Newton, John Gill, Georg Hermafl Giblehr,

g;:e:šgial:|r:ž|:,ž:;-Íávgnls:s::::::Ís::#íogvžřág,Í:3:Zááájí:ž:tsstrma::g:::
1istickýcm křídlem - a objevil se v základních komentářích, jako jsou MatíheÝ
Henryho, Thomase Scotta a Adama Olarka.
Kolon izátorská Amel.ika

řevážně remi].eLTi.iEíbická. V Se'.rí>mí
jeden
--`__ Americe
-_`-_ _`,`, d\,\^\J+J'
Z Prvnich autorů --Ťh6maj3 Parker -věn.JTTiúň.éiěud upravenou
formu
áuguBL

tínské teorie inílénia. 0živený prenilf.,ní s.Ů.:.t,ký názor s doslomým vzkříše~
1,
-_-_-_
T
_--`'`-`,`++J\.+
VLJ\\++Ieq_
r\,,m
_, ustáleným-n-ázore.-.`i,
-,_
,
ním
a--tL_'_,___\____
příchodem1 byl
j`c`:i.athcm
Edirards
přijal roku
1774

:há=:::E:Š::É:etí;;;,fýz:33:::átíg?,--iKt,j::tžl-,šgateÉLgJ:áž.:e:;aT.Í:Z:g|
:aííg::éášrg:=Í;e:Lg±::em, aokud Se ns ..,a.L mo]`,.tný p~`oces prot,estního
EieE_±_1_enisn.us z aěátkem 19. stolet ±Í V E-vTc`pé na, začátlw 19, Eitoletí mnozí
ů_klaaač i za.č ali
ĚiEEÍEÍĚĚ u-ě3aí. o L.__
prenilenistické~.
__-L.-.~ u`L.`,^l`+.l. d.ruhóm
l..L l^LJ\:;Jll příchodu.
j/J'J.U(lu|LU®
Mezi pr\/ziími byli dva ka,DolÉci -Bet`mrd
La.mbrt
z F=mc.ie
a ěilský
jezuita
Mauel d`i ljacunza ze Š.pčmělska a ltálie. Tito dva autojť.| .yiavztťoí-y svému katolickému futur.ismu cipustili augugtinský názcr n.9. r.i].€'.ť`i.Ú.T. tr(, víře, že tisícileté krcí,1ovství bude '.sobním králc>vstvin Í(r-`... t.a .ti.a. j e.ri.i; Začne pří druhém příchodu a zr.ičením církevního air}b::}L].`ií3ta ii.iě-r.be±i tG vE.tahovali na pa,-

peže posledních dní, jiní na odpadnu' í :/ círk`)'i). .

Rozši'.ření lrringova mglického .T,.Ťekla.du na,cimzova díla silně ovlivnilo
r`.čkteré autory v britgkém adventnín i..',-jbuzení. R`f`{:ní j`?dnotlivci tohoi,o hflut.í, sfoi®šno`qt.i, konference a ěasopiay. zastávaly jednotně názor, že tisíoí:.6+uJ. ť7,ia.č.ťie o,`..Ú-bri:t.m .?iv`íc,-ťr..]dem Kristad Te.% názi)r `=iěřoval proti

utopigtic-
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kému očekávání postmilenístů; většina z ních byla z historické wkladačské
akupir`.y .i zagtáva.1i standartní protestantBký názor na, p8.pežskóho antikrista. Výk`|;Ld se však Í`ůznil v prorockón da.tování jako i v pohledu na událos~
ti v©dotÁcí ke koncio Mnozí hle.dě]i na rok 1843, 1844 nebo 1847 jako na konec 2o300 dní, to m,ělo b;'.t podle některých 2;ačátkem milénía, mozí očekávali, žc Í..kolo roku 1866 za.čne tc`t,o tisíciletí. Názory se rozcház;ely i v
otázce, áda zem bude ob?.iovena na začátku tígíciletí, nebo na jeho konGí;

zda nebeský Jeruza,lém sestoupí jako hlavní město tisíciletóho období, ne-.
Po bude věěnýn městen! zda Bvatí t>udou vládnout na zemi nebo v nebi se Boučasným pozemským královatvím. Většina z nich věřila, že Židé budou ol]ráceni
a navrátí se do Bvé země bua před nebo během m..1énia.

"1ítežiÉÉ3#ůar%ffúE#8nšstšsžie„2gg?gůgŤogš:áť3ů:ůĚi5žiř:i:itdírž:tnúraistiokému náhledu. Ioto zQč8.lo na alburských konferencích (roku 1826-1830).,
Při kter-ých byla pozomost usměměna k futur'ismu I.acmzoliu a. Ma.itl8ndovTl .
(wklačrl.čs ]ehož názory o budoucím antikristu dobře zužitkoval v o2[fordském
hnut,í t`Te\trnm) . Toto se dále rozvinulo v irwingianských zjeveních a n8,ukách
I)8rbyho p.ř'i konforencich v PowerE!oourte (1830 a dále), i když to z počátku
příj8.1i jen někteří. Tento nový futurismus t>yl návratem k chilisj3mu rané
církve toho typu, který byl poznsnenán židovskými a pohanskými nHršlenkmi .
doalovného poz}emského královsttí; tento čhílía.Bmug se všaJc stal novýni názch
ren, v ktei.ém horlivost líterianu za,védla futurigmuB do extrénu a směrem .

:a:n=ép:::řř:n:s::gcžaig:.b#šs=rj3%žtgššzž!Šá:}Se:::š:.á:É:hffl#zá::3;:Ítickým futuríatíokým Bysténem, který rózděluje druhý příchod na náhlé vF-

::Fv|?:Ío:t:ří3ž3i:: g:f:áá gÍ::?ávšk3ůá :g#? :dáeítíj:r:::ž:žÉ.zžíááigg
církve a církev od snlouvy, za.glíbení a proroůtví; do protikladu staví zá- `
kon a rp.ilost a církev zbavuje velké čáEiti Nového 2iákona.

Avšarx ve čtyřicátých letech 18. st. tvořili většínu premileniBtů his-

toriBující vykhda,či a judaistický aspekt líteristického chíliasmu nebráril

n=S:::ffgi::3ržáiůmidĚ:k:Šž:f|1::2;a#:fže::s:;:j:n:?eŤa?áp:g:t:#mí:=

ĚÉ,s:ekz::J;m;ř;5oÉ::::|:=:gi:=:r:B#:#:ůVŽ:siaž::*Ír##á::s:Šísh=:Érma:žá::=žis:::ác :Š:káž:#:Ííc í eB :i::Cž:ášísgá:ů:gáyívg:cií zše2#

.

a pohané bez i.ozdílůjsou dědící těchto proroctví, když se gtamoú křegĚany.
(2) Popírali "pozemgkost" tisiciletého kr.álovství; -tjo věřilí, že druhý
příohod očístí ohněm zemi a přioděje svaté nesmrtehc>stí, takže tisioileté
království bude jen královstvím Bvatých, první et&pou věčného sta,vu, který.

::g:o:oo,±,.::É::ťeáák3#r:.Š:nvg::;í:á:3:a:#Š:ýůg+e::zí:ĚíšáL;ší:ro#.o_
ré vyr.|`:`.`r,l`v z Míllerova hutí roku 1844.

Průkopfllcí adventístů B.d. Eií pone.chalí mohé z mi|1erístického názom, ale obno`rení země zeúáa.zovali na konec tisíciletí a věříli, že v této
době budou ígvatí v nebíí -budou mít úča,st při.soudu, po kterém Eivat,é iněsto.
BeE!toupír.c` zem a zůstane tii. po celou věčnost. T]aJté jsou zázna,my o předsta..

vě tíBíciletého království a jeho děd]..ctví během stoletío Toto. je odk8,z
světcišii`ého druhého adv.entního probuzení z počáthi -i.9. stoletío
Z á v ě Í.;

Je samo2}řejmé, že tento pohled do c'.šůin prorockých výkla.dů je.

3éňiěTtTi::r;,. `příliš krátký, 8.by plně w`<,erpal ob8€ťla Neda,lo ůe obejít a neH
zvážit', w Lc>t..'orocké wkla.d8,čské zásad}J, které m?isí sloužit za hodnotící k*`~.

térim rf!za`f.r.itých pohle(1ů, s ktei`fti různí vykl.ada,či ke Zjevení přístupu`jí`.
Ale i t.:):'ii-.f, `qt,ručný přehled názorových obměn, L5vědčících o stále proní.l:avějším po2:ú+`í.:i-= ir):i.znmu apoka.l.ypt:`ických symbolů, r`ůže posloužit při výkladu
této pc}.,i: É`t;Í:.í. i`-jiíhy Pismi«

.

130,
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•Advent Source Coll©otion, viz sv. 4., str. 76.

Ádventual Oollsction, viz sv. 4., str. 77.
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