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806 , 807
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(3Ti' 295)

11,19

}ž:3;}8!:±;8:i5í?25;}2;éLt§á;4áži;
Jl -,., `. ,1_,_' _ ,
-

2áság;Pti#'2á;;:5Zi§%8-ť3#3Et"."
12. KAPITOLA

Ukázal se. 12.` kapitola začí.ná novou línii_ proi.octví,
která
_
` ,,,. 1
_ ,_ pokraěuje
_ ±=
_
_-do konce k:nihy. Tato část proroctví představujs Boží církev v t)oji s mocnostmi zla a její koneěné vítězgtví nad nim.
1.

---.-.`..`.:

...`:

...--..-...-

_--

řuji znamsní předzvěstující na.dcházejicí události.
Na nebi. Zřejmě 8© mvslí na oblohu, a ne na Boži přit)ytek. 0 podstatě sym-

bolických viděni mluvi pozn. k Ez l,10t

#ž2Y:ji::i;:a:;:!;n!E;:Í:;yš:::::::;:::iř:rH:5;vťv::Ě:Ě:i;g;:::::?:Í;::?
Ef

5,25-32;

Zj

17,1-3,).

ž`en8, ze Zj 12 představuj6 pravou cirkev. Pi`otože je vylíč6na jako taková,
která má porodit Krista ,(viz verše 2.4.5.) a později je pronásl8dována po
íianet)evstoupeni Krista (v. 5.13-17.), tato žena představujo církev Starého
i Nového zákon&. Srovnej s© Sk 7,38.

slmcem, To j6 možno pokládat za představeni Boží slávy, ob2wláště
•piiu. NaÉroti
Nabroti tomu žena, představující nepravgť.CÍ=k?í. je
eva.ngelíu.
zdevqne v evan8ell.U.
l`Clťlvu.. VV,U. .y..+, .___
_
zobrazena v křiklavém obleěení a s pohár6m ohavnoští v rLce (Zj 17,4)
i`.,{ěsíc. h'hozí komentátoři chápc)u tento symbol

jako systém starozáJcomích
které
nahra.dilo
plnější
zjevení
skrze
_
Krista.
A u
Naplnění
-,.,,. `
__._L^
předobraaů, které nahra.aiio pj_ne],5| zjt:vt]u ofuAo
...u
..... _.____
_ ž ceremoniálniho zákona v Kristově životě a jeho smrti může být výstižně symbo1izováno měsicem, který svití odra.ženri světleni slunce.
Koruna. Ř6c. gtefanos -korma vítěz8 (viz
pozn.
I
_ . -- 1k\ Mat 27,29; Zj 2,10),
.rie diad€ma,

Éái;ťs-Ěi koi-ria (viz pozn. ke zj i2,3).

O\,\,J-L
,*,Y ---_--_
_ _ _ --.
Dva.náct hvězd. i{omentátoři
všeobecně
vztahovali
tento
TL__i_±_
symbol t>uá
L|...`^.'na A,°.
12

pa,trial.Chů nebc] na 12
n3p=št3±gt,co=Eoc:=kvo::%gg5ťěáěp=3t:Š2e::a::Éag%::ť
í2. kapítoly spočívá na
novozá.komi clrtwl, opi'avn"o ui; i,,uau,.,v ,~.u .... _.
na 12 &poštolů. Přitom obraz 12 pokolepi přichází v úvshu í v novozákomí
cirkvi (viz pozn. ke Zj 7,4).
2.

Těhotná. Církev je představena v době před mrozením Mesiáše. Někteří

to dávají do gouvislosti s lz 7,14. 0 obraze ku.porodu se připravujíci
ženy
3..

mlúvi lz

Div.

I)r&k

Řec.

velik

26,17;
s6meion

66,7'.8.
(vís

pozn.

k v.1).

V 9. verši takto představená moc je ztotožněná s "tín`
ie áó.boi a satanáš". Symtiol zde představuje` sat&na
. ,
t
v_,V
pod-

::#c2::o:áhgn3:g Pt:m:a:?: ' ak::::n::lidáí`:u š;ěf:-ká_yž-š
á_áářádii
Je ži_Š1,
11_ ,__
_`__"Áxr\^A^tlhá
?S::j§%ž:: E°S:a;k€ííztL86 ,ns:i.m4:gt. °č:::g:: ;ářůá á`=Jai~Šr-á;-dé;ádobně vy-

!:fcšu3:o:žšE:á::::áLž::Í::t:::íftcí:rá:š8:si:%:áLn:Ěi::Ld:ÍPNg::#:ž%:
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e.C7 , 808

12,3-5j

Sedm hlav. Sedmihlavá byla i šelma, kterou Jan viděl vycházet z moře (Zj
13,1) a také tjrunátná šolma (Zj 17,3.). H].avý ze Zj 17,9.10 představ.ují
"sedm vrchů'.' a "se.dm králů''. Íy!á!me *edy důvod usuzov&t,

že sedm.hlav draka

přGJdstavuje polítické moci, které šířily.di`akovo dílo a pomáhaly mu Liplat-

nit jeho pronásledovatelskou moc. Podle některých předst&vuje i tato sedmičkíi úplnost a není i;řeba tedy vyhledávat přesně sedm národů, skrze .!ct.eré
sate.n.působ.il

(srovnej

s

pozn.

ke

Zj

17,9.10).

0 sedmihlavém hadu ve sta.ré rnytolo;Šii mluvi pozn. k lz 27,1. Talmud se také zmiňuje o sedmihlavém drakovi (Kiddušin 29b, str. 141, vyd. Soncino)..
Rohů deset.
pře.'lstavuje

á::::,::hzJdruaká&ic:Šylká:d3Jzl7ě:ít:es:Ee:,o:ůío:;d:gc:;#::Ý::

jsou totožné s rohy či;vrté šelmy z Pan 7. 0 totožnosti. deseti rohů Danie].o'w čtvrté š®lmy mluví pozn. k Dan`7,7. Jini vidí v deseti rozích draka
všeobecnější popis menších politických mocno`9ti, s]ffze které satan půscit]il,

:: Ť;:gí:;,-:: S:::i il?:ádmr::Ív,j;.m!Í::ocpá:::t,iaš:kíáá::ip::iá::§í g:š::splnosti, které se v Pismu často vyskytuje (viz pozn. k Luk 15,8). Srovnej
pc>zn.

ke

Zj

17,9.10.

Skutečnosi;; že na hlavách byly věnce královského
3\T.a těch hlavách sv
1rr-.aještátu, je možno pokládat za dalši důkaz, že představují politické bálovstvi (viz výše pozn. k "sedm hlgiv").
Sedm. koruna Řéc.

diad5mata = jeanot. číslo od dia.děma, doBlovně "něco na
obvázání", ze slovesa diade6 =. obvázat, čelenka. Toto slovo se používalo
k označení odznaku královské` hodnosti perských králů, modrá stuh& c)zdobená bílou a nošená jako turbaji. Toto slovo se tedy začalo uživat k ozna.čení
královského majestátu. Slovo diadamata se vyskytuje zde, 'dále ve Zj 13,1
a 19,12. Výraz diaděma se významově liší od výrazu st&Í`anos, v Novém zákoně též překládaného slovem "koruna" (btat 27,29; 1 Kor 9,25; 2 Tim 4,8 atd.)

Šá:f:áá:azn:::;áováá::g, záa:Ítoěžsjťžzť::: g;ž::nůyi žŠFg:ž;íť' který se

4. #Qě

c>cas

strhl...

Doslovně. "jeho

ocas vleče". V prorockém viděni Jan

pozoroval průběh určitého děj©.
Třet inu Podle některých je `zde symbolizovaná`událost dále popsána ve vorších 7-9 a "třetina hvězd s nebe" představuje třetim nebeských andělů,
kteří se přípojili k Luciferovi v jeho`b'dboji a býli vypuzeni z nebe (víz
3T, str.115, 5T, stí`. 291), Podle jiných "hvězdy" známenají tři třídy
židovských vlá,dců; králové, kněží a ělenové Velerady (sanhedrim). Svr-žc=n.í třetiny podle nich znamená pád Juaskéhc> král.ovství pod tlakem říiiiské
mocl ,

Sežral. Ob±.az satanc)va úsilí zničit Ježíše v dětství. Stačí si zde připomerioi].t postoj Herodesa, když se od mudrců dc)slechl o jeho narozeni (Mat 2,

á:!áí3Eyi:::cEoS:oS:á:n:Í;táí:oS:s::::io,:btir:z:IÍ::žg::iĚ:ízá#o::ÍŽ:oZ=:k I)an

8,25).

5. Sjzjaíi= Doslova "muže" .
ov9.ti Vše

nárc)d

Naráž}ffi na ž 2,8.9 se zřejmě vztahuje na Mesiáš©.

:,.`otc> ztotožnění postihli sairii Židé (Talmud, Sukkah 52a, str, 247, vyd. Soncino). Bytost poÉ)saná ve Zj 19,13-16 je ztoi;ožněna sie "Slovem Božím" a
"Ki.álem králů''. Viz pozn. ke Zj 2,27; 19,15%

±-ri±grigÉ[ií Zmínka o na.nebevstoupení Ježíše Kris.t;a (Žid 1,3; 10,12). Zán`,ěr tohoi;o proroctví vy,st&čí symbolem nanebevstoupeni a nevšímá si Ježíšó-

v.3 život&, jeho dila, utrpení, smrti a zmi`tvýchvstáni.
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808' 809

12,6.7

6t EgEěi| Ř.ec. erěmos = opuštěné, pusté, prázdné mísi;o, neobývané místci.
Erěmos v tét``ó souvislosti nspochyt>ně představuje odloučené, temé prostřodi nebo stav. 'odděleností církve, pryč z dohledu veřejm3ti (viz po2m. ke
zj

17,3).

l\{ísi;o. 0 tomto místě se dále mluví eve v. 14 jako o "svém" místě. Podle

iEÉ3ťi; te.xtu jde o ochi.anu a skrytou svatyni, ktei.ou ženě určila a při+
pravila božská moc.

|QqáJ Podmět je neurčitý a nspochybně se vztahuje na různé číníteie,`Lleré Bůh používá, aby těžcm pronáí;1edovanou církev zachoval při životě, po-

sílil & upevnil ji.

Živili. Řec. trefó - živit, krmit , opatrova,t životnímí potřeba.mi, odchovávat, vychc}vávat. Výraz treí`6 se překládá ve v. 1.4 slovem živit. Bůh se stará o své. I když je cíi.kev pi`onásl©dovaná ei nachází se ve vyhno,nství, Pán

ji živí.
Pú Období 1260 dní se nachází sedmkřát u I)aniela a v© Zjevení. V podobě
1260 dní ss nachází ve Zj 11,3; 12,63 v podobě 42 měsíců v6 Zj 11,2; 13,5;

a v podobě tří a půl času u I)an 7,25; 12,7; Zj 12,14. 0 počítání tohoto ob~
dobí mluví pozn. k Dan 7,25. Adventisté všeobecně datují tento časový úsek
od roku 538 do roku 1798. V této době Boží ruka prováze}a cirkev a chráníla
ji před zánikgm.
7. Bo.i`ná nebi. Jan nyní sti.učně předst&vuje dějiny velkého sporu mehi sa-

tanem a Kristem v nebi od jeho začátku až po Kr.istovo ví-Lězstvi na kříži

íz;15:íZTgá;:ůbg:ls3á:á.:Í-,)žež:n:!níosdm.:;nÉo:::aťžjvlž:13:Eá,,n:i:egoízj
k Da,n 11,35). Tento stručný přehled tvc)ři` pozadi rozsáhlého náčri;u a vývoje s.poru v době konce, kdy definitivně a provždy přesi:ane (Zj .12,17 až. 20,
15).

Ve Zj 12,9-11 Jan co nejzřetelněji mluví`o té fázi sporu, která áe odohrávale, v nebi v souvislosti. s Kristovou smri;í na. kříži. Textová souvislost,
která vode k tonuto z,ávěru, je v pozn. k v. 9.
I krJyž se Eipoštol soustředí na bod zvratu v i:omto sporu, ko kterému došlo

na kříži, je správné chá,pat slova "stal se boj na nebi" ta.k, že se vztahují tEiké na dobu před stvořenim země; kdy začalo drakovo nepřái;elstvi a Lucifer chi;ěl být rovný Bohu (viz pozn. k lz 14,i3.14; Ez 28,12 ažl6). V té

do`oě byli spolu s ním vyhnáni z nebe i andělé, kteři se k němu přidali (viz
2 Pei:r 2,4; Juda 6,). Věi`ni andělé tehdy plně nepochopili, o co vlastně jde.
Když však satan hanebně prolil Kristovu krev, byl. úplně a provždy odha.1en
před celým nebeským vesmírem. Od té doby byla. jeho činnost dále omezována
(viz DA, str. 761).

},[ichal. Řec. }ůcha.al jako přepis hebrejského }ůka'el = kdo (je) jako Bůh?

:e:i`ií3:l=iž:Í:Te,É:šo|2,i'eán::kg?:::3::áěf:Íži::dáDg?.1gídl3otákÉaf:t:ra:|u::o3gzá:::eh:i;hů::ěígEOH:SŠ:gíž::gnz(::gěi:im:::vi::apš;á;tsť::81;2?oha„
#: ; 3:?i33).MšgáE: FI:á:g ,Rg:č:í , kp:zLÁ:Jkl2,?Í;j21ž:žg3l,ááhůírťyíl±d:i;

;c:i::::::;!Í#:!::ai::3Ěoů::Í;mi=Í:#:gaž:::ě:;i;|í:::ti:í:;šFHÉíg;:ni::&
pozn. k I)an 10,13; porovngj s pozn. k Judovi.9).

±dLělé .iehg. Tj. věrní `andělé, "služební duchové, kteříž posiláni bývají
'.c službě pro ty,

kt;eříž ma,jí dědičně

obdržeti.spasení".

809, 810
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12 , 7+9

:2=g!ĚjL Viz pozn. k v. 3

Ě#sTÉ. (;:2ě;ážnF:řá.sů):řidali k sata.novi a spolu s ním bojova8. Neobdrželi. Protože výraz "boj v nebi" (v. 7) může mít dvoji význam, tj.
může znameriat popis původního sporu v nebi mezi Lucíferem a Bohem, ja}čož i
spor na zemi mezi satanem a vtěleným Ki`istem, výraz "neobdrželí" se. taktéž
může vztahovat na obě fáze sporu. Ani v jednom připada sata,n neměl úspěch.

:::Ís±9í:=É±:±±t::nLoe#;kímjšy::ž:3y:ř#:nágš=oť::Sífrre:;íkgg;:íz=:ÉgngLL=,
jícím cherubem (viz pozn. k Ez 28,14) a andělé, ktoři se k němu přidali, také zastávali různě zodpovědná místa. Lucifgr a jeho andělé po vyvržení z nobe t&to místa ztratíli.

#3Í:Íi?#:ÍÍ#*3::st:;°:š?:;;iFH3;:Š::Í*;i#ř:*jiiiri=i!i.í#6tr

že až po Golgatu měl přístup k nebeským t)ytosi;em a do ui`čité míry snad jako kníže i;ohoto svět8." (Jan 12,31; Luk 4,6.), ale ne jako obyvai;el nebe, do

:3::;P2áť:ší##í!:AŠv:::áí7:Lieg:Zmůzámst=ai6#áád:ť:§ffeps%;šir::r?#o::;9r7#j.Szeu:á:os=zŠšíížj`ř2=9i2;3:;i2ášĚuii:es:r;d##ácEA'
souvisejicich s Kristovým vítězsi:vím na kříži, zřejmě vyplývá ze souvisl
losti

(v.10-13).

Povšimněme

si následujících bodů:

1. Zvěstováni ve verších 10~12 "velkým hlasem" "na nebi" víc®méně vysvět1uje význam svrženi satana ve v. 9, předně vzhledem k obyvai;elům nebe
a potom k pozemšťanům. Po i;éto vysvětlivce čteme ve v. 13. dá.1e o satanově čimosti, což je pokračováním z v. 9. Verše 10-12 jsc)u i;edy, výrokem o stavu plánu' sp€is©ní v době, kdy satan byl "svržen na zem".

2. První prohlášeni ''velkého hlasu'`' (.je séi.ií. skutečností týkajících se
Kristova vítězství nad sa,tar}em na kříži .-plán spa.s©ni byl zaujištěn, .
gila, k odporu pi.oti satanovi byla poskytnuta, Kristovo království bylo
zajištěnci a j©ho "moc", dc"1ovně "aui;oríta" být spasitelem člověka,
veleknězem a králem byla potvrzena (Ma.t 28,18; GC, str. 503).
3o Důvc)d v};znaěený ve Zj i2,io tohoto.čtyřnásobného cíie zvlášť objasáujé
výraz: '`Nebo svržen jest žalobník`bratří našich." Souvislost s 9. Vór-.
šem jo tedy jasná.

4. V době zavr'ženi z
žalovál "na riě před
je zde řeč, nastal
zdálo by se i;ody,

9„ 10. a 13. verše "žalobník bratří našich" aki;ivně
obličejem Boha našeho dnem i nocí". Pád, o ktei.ém
zřejmě po období, v němž satan žaloval na,br.atry, a
žs zde nemůže jít o prvni svrženi satana před stvoře-

ním země..
!

5"kř::ireLš:rajas=ěož#:=tiĚ:a::vžy\ááad"E:íoťB#e=ť:o:::íáKrťů:íyg.smrtna
I)rak ten veliký. Viz pozn. k v. 3.

.qJ

§j!Ě=í= ňec. archaios = dávný, starý;...aze slova archě = počátek. Srovnej s
Jan 8'44.
EÉ±gí Zminka o hadovi, ki;erý svodl Evu (1 Moj 3,1).

Ďábel. Řec. diabolos = pomlowáč (viz pozn. k Mat 4,1)

§#éží Řec. Satanas, přepis z hei)r. satan = protivnik (viz pozn. k Zach
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610,Sll

12 '9-12

vodícíi Řec. plana6 = klamat, svádět (viz pozn. k Mat 18,12).
§j[ě:L Řec. oikoimen6, doslovně "obývaný (svět)", ze slova oikeó = bydlet
(viz

pozn.

k Mat .4,&).

Na zem. V nebi začal spor o plánu stvoření člověka (viz 3SG, Btr. 36).
Když byl& stvořena země a Adam měl být jejím správcem, sat&n se snažil odstrELnit stvořeného člověka. Když se mu podařilo připravit Adamovi a Evě
pád, pokládal zemi za své vlastnictvi (viz pozn. k Mat 4,8.9), Avšak své
úsilí neomezil jen na tuto zemi, ale pokoušel i obyv&tele jiných svěi;ů
(viz EW,. str. 290). Až druhý Kristův příchod připoutá satana k téi;o zehi
(viz pozn. ke Zj 20,3; viz EW, str. 290j DA, str. 490).

10. Hlas veliký. V nebi j6 velká rELdost nad svržoním satana a jeho zástupů.
stalo se. Ohniskem času je kříž (viz pozn. k vL. 7 a 9). Obyvatel.é ne-

Prep:i:o3 3ží:rš;;: :?d;ř:áj í:r;ÉSči ' s:Í:n::3es#::&s šen;z:ípz:;Š::Í:aie
zpěvu, protože na Golgatě jasně viděli .s.ai:anovu zlomyslnost vůči Ki.istu.
§j2±gÉPÉí Řec. .sót6ria = vysvol]ozen.í,. zachováni, spasení, zde sn&d vítězství. V řečtině je tentc) výraz se členem, proto t)ychom měli čist ''to
(ur-

čitéú vítězstvi"
E9ÍiL Řec. dynriis = moc, sila. Při Eivrženi draka jde zřsjmě o projev moci.

Krá,1ovství. Satan tvrdil, že j.e právoplatným vlá,dcem tohoto světa. Jeho

n€'úspěch při sváděni J6žíĚe do hřichu zajistil království KriBtu
EgíJEis_ia_ ._ie__h±±}_ (Vláda) Ře.c. exousia = autoríta.

ĚgSpf=S:Ég| Tj. jeho Pomazaného. Kristus znainená "pomazaný" (viz pozn. k

ž3ť|€LESÉEt.sůt:%mBglsš3:oE:Í:e:obkrr3:Šíaíeo:ti:iggfo:=í;o:ieí:ígmJs:y:í:-12,
(viz pozn. k Jan 12,31; viz DA, str. .761), R&bínské spisy často představují

š:á3::o;akgářá:ká::b:ů:o3;ín=ívžzM::1;ž:á,Ss=:dž;z,8:;á.sš:ác:ů:;.vyd.
Bratří . Srcyvnej s© Zjev 6,11.

i no3i. Tj. při každé příležii:osti.
11. Oní zvíi:ězilí. Prorokova mysl obdivuje ty, které původce zla.obžalovával. Přemýšli o jejich utrpeni & potupě, které byli vystaveni. Př.ipomíná,

jak v těžkostech zvítězili ne vla.stni silou, ale'Skrze krev Beránk8".

g%=3::Érígamíá:iasšznťv:á,z:v:ií,,z:Ížě;::á.p:oŘŽÉt;;;ivinaGolgatá
Beránka. Viz pozn. k Jan 1,29.
Skrze slovo. Nebo "na zákl&dě slova".

Svědectví svéh

Tj. jejich c]sobniho svědectví o Ježíši a o evangoliu.

Nemilovali duší av
Jaká je i:c) věrnost ! Lidé raději umírali,
neposlechli Bóha. Viz pozri. k Jaii 12,25.

než aby

12. Protož veselte se nebesa. V neb,i byl& redost, protože andělé a obyva-.
telé jiných světů pozn&1i, že Kristovo vítězství na\ Golgatě znamená satanův
1`= on e c ,

B\žégL Cirkov čekalo dalši pronásleí:\ováni, proto sé její.členové nomohli.ještě, radovat.

.

811, 812
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ggžýrgžĚuiá:e:aáezř:š?áÉtž:eot;Í:eJá3::3žš:.n:Í:t3oa:.gpíájo::f?i!řmvýdále tím mocněji a zlomyslněji pronájJleduje církev živého Boha. Srovnej
1 Petr 5,'8.

Eié±ÉÉ= Řec. oligos = málokterý, málo, několik, trochu, jde-ii o počet,

g3:Ís:ť::3:osmárhu,k:nbhá:tkž:,s:::::i;Í3:ťe;:::o;3:í:;::t:v:ás#:Z3tri

tisíc lidí slovo oligos popisuje "málo rybiček. ve srovnání s množstvím,
ktei.é by si nasycení takového zás.tupú vyžádalo (Mat.15,34). Těch, kteří

-Zžc:ágůJšes:s:uzži#ůíi;h;mj;fí,:o5Ég:s,p;:og::v:=á:ap,?Í.á::,,těFh(,ořisgáž!vge:eo;gř;h(M::.gí50,í?ání s -ohými, kteří mohli bri uzdraveni, nebýt
V I`Jovém zákoně se slovo oligos používá osmkrát v souvislosti s časem.
Z toho v pěti případech je pc>j6m času přímo zahrnut v tomto slově (Mar

fá:;, „ť::šíá,lt,.,:á:3:r„:áí;, 5,::gio?; |7Í::áug.t;:ot::::opÍ:pgí::fž::oč:Í:_
ťže::ř;kčšš,jídž:::Ž:ígTž;L±ž:Ígý].n5g:ůáegaso:ígo;áížán±4á3:;eEd3Lžá3gezá_
visí na tom, s ěím je porovnávána...Například, odpočinek, o kt;erém je řeč
u Mar 6,31 ? Llerý je vymezen slovem oligos, pravděpodobně trva.1 jen něko-

1ik dní, nanejvýš pár týdnů. Naproti tom u Jak 4,14 výraz oligos popísuje
rozsah lidského života. Ve Zj 12,12 oligog vymezuje dobu od svržena satana
př`i Kristově ukřižování do konce sai;anovy i;yranie nad c>byvateli země. Tato
doba je označena také jako oligos vó.'`srovnání s více než čtyřmi i;isící let
-X_3

._,_V_=v __ '

,

před ukříž c)váním.

:íříL:, :gáíéžĚ: É;;.no Š::ác#:ao,qiůaišoči:,Ť; :;yu=a:3goE:tj:ga:e3:o:iporovnání se čtyřmi tisici lety před úkřižováním. Avšak tento výra.z je třeba

chápat na pozadá celého změření hihy Zjevení, kt6rá představuje di`úý
Í{ristův příchod jako blízký (víz pozn. ke Zj 1,1; 22,20). Jestliže Ježíš
přijde "brzy", potcm s8.tanův čas je "krátký". Viz pozn. ke Zj 17,10.
13. Ě±±!±í Viz pozn. k v.1. Protož'e.nemůže úi;očit na Božího Syn& přímo,

g-:::ím=:k:?aĚÍžÉ:Síív:žn:::n:krkz:. j.8}.° matku tímj žo pronásleduje chiap_
Pacholíka. Viz pozn. k v. 5,.
14. Dvě křidla.

Předs tava křídel byla Božího lidu v dávnověku známa. Pento
obrazný výraz se používá i pří Žmíňce o vysvobození z__m_áéi_i-:rá_6-Ě:;'_á 3áá`á
•_

_

_

-__

-

`__--_

-`.._`-->+C^'

+^

u`J>l

(0 \n^:
^_
E
`1`
`+v` .
:,.-..--- =v-_
zástupu (2
Moj `019,4;
5 .\i.~:
Moj -.r`
32,11).
Někteří
vidíiv
.i;ěchto křídlech symbol

r}'chlosti, kterou církev potřebuje, aby unikla do bezpečí.

Živi li .

Viz pozn. k v. 6„

Do času a časů

ůl času. viz Pgzn. k v.

15. Vp_du .iako řeku. V ž 74,13

6..

a E,z 29,,3. je drak ztotožněn s vodním zvířo-

Šá:ánp:3tsn33i:d2n:g:ťdipš:?:::kg:r:Zržedvyzz3říí::i:f:š:ř:žo:a::ič::É;ž
i pronásledováním. (viz pozn. ke Zj 17`,15).
16. Ze,T.ě Domohla ženě. Někteří tvrdí., že ''ze,mš" zde představuje o`ola.sti,
};__ _ ----- _-_ukdg bylo málo lidí v pr.otikladu 8 "v`.odami", které občas
představují-`.-`}'```,.L,
"m-'.ro~
dy, jazyky a zástupy lidí" (z 17,15)): Poukazují na to, že v do.Dě refomace

|t::-í:::!ši;:::á:i;::#iE::;n:#:á:í:Í;g:í:i:Íáší±::;::;:;:ig;íi:::g;:ák::t--

812,813
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řit i protestantské země západní Evropy, ktsré se staly přístřešim proná=
slerJovaných. Jiní vidí v této symbolice.protestantskou reformací samu ja.ko
hlavního čínitele, který ukončil dobu odpadlé církve.
Pozř`ela®

Tj. snahy o zničení.

17. Rozhněval . se

Neúspěch ve snaze zniěit církfv m poušti umocňuje dra-

kův hněv natolik, že je rozhodnut ještě více bojovat proti Božím.u lídu,
obzvláště proti "ostatkům z jejího semene".

Bo.iovatic Jde o snahu 2;riěit křegša,nskou církev. Jeho hlavni úsilí v tomto
směru je ještě `stále v budoucnosti (viz pozq. kó Zj 13,11-17;
viz

GC,

str.

16,12-16i

592.).

::±;::::=:±ížesá::±:j:u=p=ť:tÉ ±:::Lgt::ť:ík3:t:±yTa Leípa = necha.t , za_ ,
...... `i..

.` .

řikázáni Božích. Tato identifika.ce osta.tků naznačuje, že v boji.

mezi. dra.kem a círlc`rí pů jde hlavně o Boží přikázáni (viz pozn. ke .Zj 14,12;
viz.GC, str. 445~450).

Svědectví Je.žíše. Krista. V řečtině je možno teni:o výraz chápat buá jaim
"sv.ědéci;ví" křesťanů o Ježíši, nebo jako "svědectví", ktetré pochází od
Kiiáťá,á je _g_jéváío jeho církJi skrzá proroky (viz poz-ri. k6 Zj 1'2). Porovnání se Zj 19,10 dává jasně přednost aruhému výkladu. Zd® se "svědectví
Ježišc)vo" de.finuje jako "duch proroctví" ve smyslu, žs Ježíš s.věděí církvi
pro.stře inictvím proroci;ví.
Úzký vztah mezi ''svědoctvín Ježíšovým" a proroctvím vyplývá z da.1šiho porovnání mezi Zj 19,10 a 22,9. Ve Zj 19,10 se anděl sám představuje jako

"tvůj spoluslužebník a bratří i;vých, těch, .kt;eř.iž mají svědectví Ježíšovo",

a ve Zj 22,9 jako "spc)1islužebník tvůj a bratří tvých proroků". Na základě
rozumého zá.věru,. že tyto dva výrazy anděla jsou para.1elní, je tedy možno

':Í°ž:Í=Š:nÉy;oriží =38Í :3ÍÍ:8:: Sš:::SÍ:Í ' i:d:ri::žy;o:::t::ez3r:?:;} :=i_

ně> je podpořen výklad, že Bvědectví Ježí.šovo se vztahuje na "svědectví" ,

ktdré Ježíši přináší cirkvi. Adventisté wkládaji tato slova i;akto a věří,
že "osi;atky" se maji vyznačovat projevem d&ru proroctví. "Svědectví Ježíše Krista'.:je podle nich svědeci;ví Ježišovo projevujicí se mezi nimi slďze .
dar proroctví. Viz Dodat. pozn. ke Zj 19.

18. ±±é±± V. jíných rukopisech jsou slova: "a stál". Kdybychom přijali toto ětení, pc>tom by bylo lépe připojit slova "a stál na p.ísku m.ořskéin" ke Zj 12,17, jak je tomu v některých řeckých vydáních a angl. pře~
kladech. Osobní zá,jmeno "on" za.hrnuté ve Blovese ''stál" by se ba.k vztahovalo na draka, který stojí na pobřeží a čeká. povstání šelmy, jíž chce dát
svou moc a autoritu (.Zj 13,2). Když přijmeme čtení "stá.1 jsem", potoni jde
o jednoduchý popis výhodného bodu postav6ní, odkud mohl dobř6. pozc)rovat
povsi;áni šelmy.
íšku mořském. Pís©k zde nepochybně představuje
kG Zj 17,1.2.8; viz t&ké DELn 7 2)

lidí, národy, jazyky

'DODjffKOVÁ POZNÁMKA KE ZJEVE}TÍ 12.

Protože Zjevení uživá jazyk a obrazy většinou ze Starého zákona (viz 7BC,
str. 725; srovnej s pozn. k lz 47,1; Jer 25,12; 50,1; Ez 26,13; viz Dodatkovou pozn. ke Zj,18), správné i)ochc)pení slova "jiní" (cstatky) podle Zj
12,17 si vyžaduje průzkum jeho hebreských výrazů v jejich starozákomím

použití. Tř.i hebrejské slova nejčastěji používaná k vyjádření "ostatků"
jsou: 1) peletah (n6bo palet, paJ.it) = to, co uniká} ti, F±eří unikají,

813, 814
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ze slovesa palát = uniknouť,; 2) še'erith (nebo še'ar) = zbytek, co zůstává, ostateJc, ze slovesa ;`sa ar = ctdkládat, být odložen, zůstat; 3) .iather =
= cÓ zůstává, zbytek, ostatek, ze sloves& jatar = odkládat, být odložen.
Přiklady použití těchto slov s ohl,edem na Boží vyvolený lid je možno roz-

dě lit iakt o ;

: é :1itžn:ů:oJšk,9: :ť:m:;S::? ' d:::šán:il:sťagí#t tš: 9gr:: :efoř(:: ;;#ou ,
Zde je zdůrazněna skutečnos± zachbvání. Jak víme, celá rodina.byla zachoVa.na ,

2. Za všeobecného odpadnutí Eliáš protestoval: "Já sám toliko pozůstal

.

;:::Eá#::i,:::Í:hío::ig::::;:;š;:aíáí:::í::;Í:;::;:;;2Ji:igí:i;4;;,iž%"
3. }A:ál.Ý:±'ostatek" ('.peietah). z ddseti kmenů, kteří "zinikii ruky kráiů Assyr-

;iý:A:;:Í:!á:_:3;:kťei_E:::i*!:2u.::s=;áik:*jF
Par 30,6). Kolem ,róku 722 př. Kr. ''zůstal"

a zůstali v Pa.Iestině (2
r) jen Juda ja,ko národ

(2 Krá.117,18). Stal se tedy "oát&tkem" (šé`ar) 2; dvanáctí kmenů a jedíL
tí, které původně
ným děaicem zaslítie)ní smlouvy, předn.9stí a z
patři.ly všem dvanácti (Zj 10,.22; viž..4BC, `str

4. 0 několik let později Senacherib. dobyl celé Judstvo kromě Jeruzaléma,

'

gíu;::#;::i°,)::#;:;:i;:5:i:;;:::2Í::;:;;;igí;Í;3:::i,SÍ§::::::#±

3:h:o?žá;?o3:nkses3áž: ::íE%dí2"řhf:d:: ,€Š33ti;,,, tše37áíí.31Í32áeí:zal3uái

Íů:š;:::Í::š:Í:::ií;#Í.:ot;aáá:Íai:d;Š:?r:v#';::::ái;ř:3:á::':ás::E_
[:éc#žt ,j#g:;nsáýmkr€L; žrá[ 25:2ž:L:::ížz, :4;tg:::Eo±o#:ÉaE;k§e,;Z:.

• ve

2 Král 25,22

`-čes.

"1id,

kterýž

zůstal", Ez

14,22;

viz

Jer 40,11;

42,

;;Í;Í;iií:i;iz:;;:;i§á;:;:i:Í§#(;;ií;e}::;Í:ái;Í;i:C;:;:::;ť::Í:m=:;i§::i:;
později "v posmýkání k zléjn-u po všech králóvst.v.íóh země" (Jer 24,8.9).

ž:tšá::uá:?o::o":;t::Ě:"n:Se:::ů::aĚgyg:gár:tfe:em®if:tL:r::á:k;:i?mftí:::ž
přišli do země Egyptské", aby se potom "navrátiti mohli do země Judské"
( Jer 44 ' 14 ) .

6. Pán slíbil, že ponechá "ostatek" (jathar) z těch, kt;eré Nabuchodonozor

:gž:d:árd:d;:Jůá:,brd3Ěiz::žtžšlázm3;3,.,9,.b:g::a:3k:'ri:gg:É::íi':a::t;:Ea
(Jer 23,3,,`viz Jer 31,7). m=1 nS.konec "ujítí" z babylSnskš.z.emš (Fer `59,
28). Nehemiášmluví o návráóenýč;h z
jako o p-ozůstalých (pelet?h),
1,Ž.3). Támuto "o;tatku" še'er.it)
kteři pozůsi;ali (ša'ar) ze zajetí"
Bůh svéřii všechny smiuvní zoapovědnosti a zaBiíbení .(Z8.ch 8,i2i viz 4Bo,

::;ia::ig ,,,, t á:: ž:r:;aiáá:; ás zš:Ě:1bYšgp:ř: t ťřás:š:;::,t ipg::Éažíí#:aáiní '
9 , 14 ) .

7. V kontextu mcházíme iimoho zmínek o "ostatku", kde je ja.sně naznačona
pře`itucha mesiášského království (viz lz 4,2.3; 11,11.16; Eirovnej lz 11,
1-9; Jer 23,3; srovnej 23,4-6;` Mich 4,7j srovnej 4,l-8f 5,7.8; srovnej
5,2-15,;

Sof

3,13).

814
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Složitý popis "ostatku" v těchto a jiných staro2;á.konních statích naznaěuje, že jde o skupínu lzraelítů, ktgří pÉožílí hrůzy, jako je válka, zajetí, mor a hlad, a kteří byli milostivě za.chráněni, aby pokračovali, jako

:3:Íaty:ž,?1ů;řt;%n!:hMá:,j'4:ž3it:;gr(:ál:i.,E:ázálg)isoiĚle(ů::vZ2i2?ts-vnej 1g 10,22). Tím, že se rozpoměli m pravého Boha a obrátili se k něggn:2é:%rs;Sť:íu[íLL2í23;í3:Lg;8ág:ámzř:EL±o:3ta::S::ť%sfa{3š3é5:L3Ťťo_
Věr.ní Božím přikázáním (Ezdr 9,14), byli nazváni "svatými" a t)yl.i "zapsáni lc životu v Jeruzalémě" (iz 4,3). Když znovu vzali na sebe godpovědnosti a přednosti Boží věčné smlouvy, "vpustili zase kořeny své hluboce",
aby'Vydali užitek nohoi.u" a šlí zvěstovat jeho slávu mezi pohany (2 Král
19,30.31;

Iz

37,31.32i

66,19).

"Osl;atek" ze starozákc>nních.dob se tedy skládá z po sobě jdoucich poko-

1ení lzraelii;ů -Božího vyvoleného lidu. Většina stále znovu odp9.dala,

ale v každé době t)yl věrný "óstatek" těch, kteří se stali jedinými dědici posvátných zaslíb6ní, přodností á zodpovědností smlouvy původně uzavřené s Abrahamem a potvrzené na Sinaji. Tento "ostatek" tvořil slcupinu,
již Bůh zaslíbil seslat Mesiáše a která měla zvěstovat evangolium poha,nům}

nebyli to rozptýlení jednotlivci, ať by už byli j8,kkoli věi.ni, ale byl to
celek, Boží viditelná, božsky pověřená orga.riízace na zemi. Měli bychom si
také všimnc>ut, že různé hebrejBké výrazy, kt;8ré překládáme'slovem "osta.i:ek", neznamenají to pos|ednÉ (zbytek) něčeho nebo skupiny lidí, pouze ``

v tom smyslu, ž6 v každém případě ti, k±eří "zůstávají", jsou dcčasně,
ve svém pokolení posl6dním eristujícím pojivem stanovené liníe. Od dob
Abrahama byl zde vždy "ostatek" podle Boží "milostí" (viz Řím 11,5).

Půh v&rovně napomínal ty, kteři se vrátílí z babylóngkého.zaj6t.í, žo

;:ž:::::;:;:š{ngik::ífoi5;Í;m;:i';,igi:Í:;::;ž:::#3:pf:::;v:;ii:;;í:::I:
''dámo národu, ktei.ý ponese jeh.o ovcM3e" (Mat 21,43; viz 1 Petr 2,9.1C.i.
neodvolat'elné zrúšení zůlá.štního postavení před
To znamenalo trvalé
eneseni zaslíbení, předností a zodpovědností
Bohem .itio národa a
kou církEtv (viz 4BC, str. 32-36)
smluvniho vztahu na ff©s
jšř:7Ť,:sek
synů lzr&els
mořský,. ostatkové (kataleimma) spasení budou" (viz pozn kkýůEm
Zde p-oúžívá výrcLz "c)statek" z lz .10,22 na židy své .doby, kteří .jako .jedi
V Řím 9,27 Pavél.+~říká,, že "byĚ pak bylpočet

:á::ig::n%Š:jg:sFaáskg::::v:t8:íá:eižp:ážgž:d::nůoŘPíráziž,šš:šoŠÍ;ř:iu-

:Í|:síi:?t;9Ťe::va::fýáhpíÉŠ::hpávi:;ř:,3St::Ě:e`ž:sT:lsÉ3ůl3í:žvá:1::Éo
dědičku zaslíbé.ní, předr.osti a zodpovědriostí věčné smlc>uvy. Tak se Eitala

5áž:kyor:::;:gťá:3upřá::ř:vTůÉ[Í:d;:Ě%uzLaĚfisE:ážókym:ěazjáž3nťyv*±3n#
:stroj zvěstování evangelia ke É!páse lidí' (viz 4BC, str. `35.36).

2ž?:?ě z:íT1:i3Í ,1;:á!., Z:nlp á:Eač enž#:: o" S;í2t ::á. vvgož:m; :žk::ik( #"
"jini" pochági ze slova loipos, téhož slova, které sé ve Zj 12..,17 pře-

kládá také výrazem "jiní".
Několik století po Kr. církev okusíla velké papežské odpadnuti. Z& dobu
asi 1260 1et papežBká moc víceméně účínně potláěela a pronásledovala BCL
ží věrné př.edstavit©`le n& zemi (viz I)odatková pozn. k Dsn 7; viz pozn. k
Dan 7,25), srovnej Zj 12,6). V refomaci 16, 8to.1eti (viz pozn. ke Zj 12,

815, 972, 973
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15.16) Bůh znovu chtěl vyvést "ostai;ek", tehdy z tajemného Babylónu.. Různé pr'otestantské skupiny byly pov^olány zvěstovat pravdu a bod za bodem
obnovovat slávu spásného evangelia. Avšak jedna skupína z& druhou se spokojila se svým čási:ečným chápáni.m pravdy a přestala pokračovat ve stále
jasnějším světle Božího slova..Po každém odmítnutí vykrc)čit dále Bůh povolal další skupinu, aby zvěstovala pra.vdu.
Pci skončení 12601eté papežské nad'vlády (viz pozn. ke ZŮ 12,6.14) .a po pří-

chodu "č&su konce", nadošla chvíle, kdy se mělo světu zvěstovat poslední
nebeské poselství (Zj .14, 6-12; viz pozn. k I)a,n 7,25; 11,35), Bůh povolal
další "ostatek", předpověděný ve Zj 12,17 (srovnej v.14-17). Toto je ''Ós-

:::áÉá
zt gLo,uáía=ú:tEg:i:ác::n:3 z:fžÉ:ht:::st::ý;:o:isíádšiv:ĚÍ =r:Íáá;
"času, ěasů a čási:ky času", tj.1260 ''dní" z veršů 6 a 14`,. Je to PBS±§4}2É
Boží "ostatek" protc>, že je povolán zvěstovatelem Boží poslední výzvy,
aby svět přijal milostivý dar spasení (Zj 14,6-12).

Adventisté hn.ed od začátku jasně zvěstovali trojandělské poselství ze Zj.

:%[:3=:2vg;f:í:oíÉ 32::3::í rg3ť:t:Ě,Ťš:Íksgť a#epĚ: j:: í [Žť::Za;í:áv:á:šÉ
ženská společnost nezvěstuje toto poselství & na žádnou jinou\se nevztai

:šjesgo:::ízsozíjáá:ťLzá #:řá:„ jínge:S:yí;:má E,PoLehLívý, bíbLícký zákLad,
Advéntisté však důrazně a jednoznačně.:.o_ém.±i;ají podezření, žg t)y se jen s&mi pok}ádali za Boží ditky a jen sa.mi měli nárok ne nebe. Věří, že všichni, ki;eří upřimně uctívají Boha podle celé zjevené vů.1e Boží, jak j:í
ro-.
rozumějí, mohou dneB pai;řit k poslední společnosti "osi;at}ců", o které je
zminka ve Zj 12,17. Adventisté věří, že jejich vznešenou úlohou a r`adostnou předností je tak objasnit Boži poslední zkušet)ní pi`avqy. a ta.k přesvědčivě je zvěsi;ovat, aby přivedly všechny Boží dítky do próřó'c]qí předpověděr.ého společenství, které se připravuje na den Hcxspodinův.
Z-DÍLA E. .G. W-HITEOVÉ KE ZJ 12

i-6.13-17...(=7;j_13±
13 . 1. 2 ..11
Boží lid v menšině. Pod s ymboly velkéhg ryšavého draka,. 1eopardovi podobné šelmy a šelmy s beránčími rohy byly Janovi
`
představeny pozemské` ilády, které t)udou.obzvláště útočit na Boží `zákon a
Boží lid. Boj pokraěuje do konce času. Boží lid, symbolizov&ný sva,tou ženou a jejími dětmi, byl předst&ven v nep&trné menšině. Na konci času ©risL-ova,l jen ®statek. Jan o něm mluvi jako o těch, "kteři cJstřihájaí přikázání Boži a mají

svědectví

Ježíše Krista"

(ST,1.-11.1899).

7. BPIÉ2ÉLÉĚÉi Odboj vůči Božímu' zákonu má svůj začátók v nebi u zastírajícího cheruba, Lucifera. Satan se rozhodl být prvním v nebeské radě .&.
rovnat se Bohu. Svůj odtjoj zahájil mezi anděly, kterých byl velii;elem, a
to tak, že začal mezí nimi šiřit p.espokojenost. Pracoval tak svůdně, že
strhl za sebou mnoho andělů.L dřive než se plně zjevily jeho záměry. Ba
ar.i věrní &ndělé nemohli úplně posťihnout jeho charakter a pochopit smysl
jeho dila. Když se satanu podařilo získat mnoho andělů na svou si;ranu,
předložil svou žádost Bohu tak:, jako kdyby andělé žádali, aby Kristovo
ir:isto zaujal satan.
Zlo se rozmáhalo dále', .dokud nespokojenost nedožr`ála a nezměnila se v c)dboj. Tehdy začal v nebi boj a sai;an se všemi svými stoupenci byl z ne.oe

vyvržen. Satan chtěl v nebi získat nadvládu, ale boj pi`ohrál. Bůh mu už
nemohl svěřit čestné a vedoucí postavení, proto jej zbavil. všech úkolů
v nelJi.

Sa,i;an a celý zástup spiklenců se od i;é chvile stali výslovnými nepřát©li
Božími na světě, ustavičně bojujícími protí dílu pravdy a spravedlnosti.

973, 974
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Satan dále falešně ot)viňoval Krista a Boha mezi lidmi, jak to kdysi činil
mezi anděly, a úspěšně ziskal svět na svou stranu. Tohot:o prvniho velkého
c)dpadlíka následuji i mnohé cirkve (RH, 28.1.1909).
V±iv__.i edr_é m sli na di.uhou. Lucifer Prac oozn. ke 2 Kor 10
val tak podvodně, že proti pocitům, kberé vzbuzovat, se nedalo spíše z8.-.
uj.r!iout si;anovisko, dokud se nerozv.inuly v mysli těch, k±eři je přijali.

Vliv jedné mysli na druhou, které při úplném posvěceni člověka má velkou
blahodárnou moc, může rovněž působit zhoubně, pokud ho ovládají Boži nepřátelé. Tuto moc satan použil, když zlo vštěpóval do mysli andělů a tvář'il Eie, ž,e usiluje o blaho vesmíru. Jo.ko pomazaný cherub byl Lucifer kr'ajně vyvýšen; nebeské bytosti jej velmi milovaly a. on měl m ně velký vliv.
}tínohé z těchtc> bytc)stí naslouchaly jeho našeptáváni a věřili jeho slovům,
'`1 stal se) boj na. nebi; Michal amdělé jeho bojovali s drakem, a drak bo-

joval i anděl,é jeho."
l{dyž byl satan vyvržen z nebe, založil si královsi;ví na zemi a od té doby
neúnavně svádi lidi od věrnosti Bohu. Používá tutéž moc, ktei.ou použil v

:::i.-D::ivs:esnši:#š:%dř:::o;;c::;és=:a::Í;&áíu3:š:žát:1:h;ťíá:kt:iá;nucovaci moc. Pod vlivem těchto pocitů se lidé navzá,jem zdržují (I)opis
114'

.

1903).

Satanovo c)dmítnuti oslouchat Krist8. Satan tvrdi, že se nemůže podřidit
Kristovu vel©ní, že poslechne. jen Boži příkazy. Boží andělé se slzamí

v .očích poslouchají satanova slova a p'9zoruji, jak odmítá poslouchat přikazy Krista, jejich vyvýšeného a milc>vaného Velitele.
Oi;ec rozhodl o satanově případu & prohlásil, ž6 satana musí vyloučii; z ne~
be pro jgho troiffalý odboj a s ním budou vyvrženi všichní, kteři se s ním

s:%;Ínša:g:gš±íá :SE%ya:%§E3: , vp:%E:ž E ojňtgE±sÍu:a3áí:h2ůg:šLS E:jfv3:í
vší svou vzpourou. Avšak nez+ítězili. Zvitězil Kristus a jeho věrní andě~
1é a satana s jeho odbojnýni stoupenci vyloučili z nebe (.3SG, str. 38).
Přenesení odbo
Když se satan vzt]ouřil, v nebi nastal boj a po
něm byl se všemi svýni stoupenci vyloučen. Kdysi-v nebi zastával vysoké
postavení a seděi na zářivém trůnu. Zpronevěřil se však požehnanému a `j©dinému Vládci, i;akže musel své původni postavení opustit. Všichní j®ho
stoupenci byli z Boží přitomnosti vypuzeni a pozbaveni práva vstupu do
nebeských příbytků. Sai:an se st\&1 úhla.vnim nepřítelem lůis,tovým. Na zemi
vztyčil prapor odboje a okolo něj shromáždíl všechny své.stoupence (hs 7S,
19C,5 ) .

Ijí Viz EG\ÍJ pozn. k Ez 28, 15-19; Ef 6,12;

10

1 Jan 2,6

Kristova smJ-t svrhla satana. Vyvrž®ni satana jako žalobce bratří v

riebi bylo d.`.konáno velkým činem Kristovy oběti. Navzdory i;vrdošijnému od-

poru satanovu plám vykoupení pokračoval'. Kristus si člověka tak velmi cenil, že neváhal za něj obětovai; svůj život. Satan věděl, že vláda, ld;erou
uchvátil, mu bude na.konec odňata, a proi;o se rozhodl, že zničí co možná

nejvíce bytc)stí, které Bůh stvořil ke svému obrazu. Nenáviděl člověka,
protože Kristus vůči němu projevil takovou odpouštějící láí3ku & soucit,
a proto ho chtěl všemožnými svody přivést do záhuby. Teni;o svůj cil sledoval tím tvrdějí, čím více si uvědomoval vlastní bGznadějné postavení
(3SP,

str.194.195).

Fil2

Sai;an v

adl z lás

vesmíru. Tím že satan upl.a,tKr.istu ukřižováním na
olgatě, ranami, mučením
jeho těla a zkroušením jeho srdce, úplně vypadl z lásky vesmiru. T:ehdr by1o zjevné, žo Bůh ve svém Synu zapřel sám sebe, oběi;oval se za hříchy svě(2 Kor 5

své nepřátelstvi

974,975
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ta, protože lidi miloval. Stvořitel se zjeÝil v Synovi věčného Boha. Tím
byl8. r\.avždy zodpovězena otázka, zd& Bůh. může zapřit sám sebe. Kristus

5::|:;:;m&g á:mámž:i; Oas;a:oEils:íng3:1ngžo::?:o:i€:gť o?sŤlš3;e:;8á) : byl
'. Žalobná moc satanova b 1& zničena
14-17 Gal6
T{ristus na lcř.iži nejen vede lidi k pokání před. Bohern za přestoupení j©ho
zákona -protože komu Bůh odpoušti, toho nojdříve vede k pokání -. ale

Kristus uspokojíl spravedlnost. Kristus se nabídl je,ko smíření. Jeho pro-

:i:ápg:váš #op:;š:3:: ÍcÍ ::o:s :;ás:gíí 3:ž%Í?vTTpgĚe:t;á33?é::y zá#az:učeným a zuboženým tělem přikryl-bezbranného hřišníka. Vitězstiú získané
jeho sJnri;í n& Golgatě provždy zma,řilo žalobnou moc, kterou satan uplELtňoval ve vesmíru, a umlčelo jeho obvinění, že sebezapř©ní je u Boha nemožné,
a proto pro lidi b®zvýznainné (hs 50,1900).
viz EGW
ozn. k 2 q:es 2
h{oc ke
Všichni, kteří chi;ějí, `mohou zvít,ězit. Vážně sre
úrovně, která je před námi. Kristus zná naši s|abost 8. od
dodenně čekat pomoc.. Nemusíme mit E!ílu kupředu ha měsíc.

11(5

tězstvi

každodennimu vísnažme dosáhnoui;
nšj můžeme kaž``'itězit máme. dQn

co don (hs 28,1886).

ví vítězství nad hříchem. Vítězi se si;áváme tím, že jiným pomáháme
vítězit, krví Beránkovou a slovem svého svědectví. Zachovávání Božích při-

#3áůís:gb:ru;žsrĚ:3má;o::žc:áEá;Íůř::oEa®ÍDušo:Í:02ág:h:écsa,:ůhmůžepří_
12

Viz EG\h,' pozn. ke Zj 16j,13-16>;

ž 17

17
ozn. EG\`,J k fiz 59 13-17)
Satanovo mistrovBké dílo zla.
Ti, kteří miluji Boží přikázání a `zachc>vávají je, jsou pro satanovy stoupon~
ce nejnepříjemnější a mocncsti zlá se vůěi nim projovi co nejplněji. Jaii
předvídal gpor mezi církv.í cfli;atlŤ a mocností zla, když řekl: ''1 rozhněva,1

:: S::šá:állíuBŠ:::h: áeL::J:=á:6:víi3g:išg ž::Sůá. ,íejího' kteřít ostříhaSily temnosti se spojí s lidmi,`kteří s© odd&1i sai;&novi,a zop&kují se ty-

též scény, které se odehrály při soudu, zavrženi a ukř.ižování Kr'ista. Povolností vůči satanským v.livům Be z lidí stanou přímc) démoni a ti., ki;eří
byli stvořeni k Božímu obr&zu, ke cti a Blávě svéhc) Stvořitele, `se stanou

:šížž:k:m|:::o:gá oi%žž :e::t::a:ťá:í o:rágpť#:m|:ťá[:Eá;6;Té mistr ovské díjsou jen dvě třídy - ti, kteří stojí pod
praporem Ježíše Krista, který byl skropen krví, a tí, kteří jsou pod ěerJen dvě tř.idv }

z emi . Na zemi

nýJr. praporem odboje.-Ve L2. kapitole Zjevení je předBtaven velký spor mezi poslušnosi;í a neposlušnosi;í (cituj Zj 12,17; 13,11-17/)
(hs 16,1900).

_(Ef___6,lg±

evištěm .strašn ch scén.

(Cituj Zj 12,17) Sa.tanské

:á:y,šš:nÉi:83ámz::ěná:::;tšeá::aš3řg:cin;epkrtr:::vni;žYSŘ:#;m:šggi:gžk.
Božímu zákonu přinesla své zákoniťé ovoce.

:3%i:íK::!Ěýž:g:::áe:áčá;ťň:::e:e`č5g;:k:aE:ožás:::::ká.zir:uÉd3Ío:Ěrka=ě
na druhé straně je kniže temosti `s pa,dlými anděly (Ef 6,12..13,.10.11)
(RII,

6.2.1900).
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815 '616

13,1

12. kapitola
12
12,3
12,3-6,
12,4
12,6
12,7-,9

7BC 972-5,`, Ev 577; GC 438; 5T 752 (2TT 351)
LW 92-3
7BC 972; GC 438
DA759; 3T 115 (1"312)) 5T 291 (2Tl' 103)
GC 54-5;,3C6,356,439; SR 331
4BC 1143,1163! 6801116,1119; 7BC 972-3; CG 79,178; COL 72; CT
32,205,268,440; DA 119,490~3,761; fflv 145-6,215; GC 449-500,513.,

::1iš?g8;'Tngž;3::'3i:,i:ii4Z:?,:sg4á::;53:4?63::řTM323:;4iš,ť7
6T 456; TM 16,145
12'9`.

E§74i8iTP53íí'ž;á; tžk223í,}T3áz7; 3T ii4 tiTT 3i2t, 4T 346; 5T
12,10

3BC 1162-3; 4BC 1178;

7BC 973-4;

Chs 51j COL 15..1,|66-70,190,296;

;í3:;;i#;#g;ťt:B::{;3r3;,3i#!ÍÍ3#:iž8::;í#:;7{ži;
i73-6), 62o (2TT 263); 6T ii (2TT 366); ." 3;7 (2m 355), 40,42,
50 (2" 356), 275,409,412,504;
5Bc lc82`; 7Bc 911,974,9go; cl>,162,186; cH 424,464; m 114; GG,
Mlj 141; Lfl{ 264,296; hffp 347j PP 77
1143; 7Bo 98a; Chs 158; COL 168; Cll 390,414; DA 636; EW 46,,

tTTp3:56,:C43á}Lá2ÍáLh;®3±°áá7;57ísiíTÉS858Z;i,LZo±7?ífiQá88,,

;z'} #TT4É2i!iT4E43}?'537í0%?í3žíáž39` #T=6 isa;9j š4;4#`íÍ3; ; 6'T
3TT 284); 231 (Chs.147; 3TT 394); "M 464-5
1.2,13-17 ?BC 972
12,14
GC 54,306,356,439; SR 331

12U4Bí;rí:t4:;;ii86:::;;:á!:;i!:tk:g;:Í8;3#,:;,;:šO:M;7žk|:r;iž,
110,456,571 (lTI` 430);

5T 213 (2TT 67), 295 (Oi7 49; STT 107,

449 (2TT i49), 472. (2TT i76); 6T 395 (cm-70; 3" 46); 8T
224~5),117 (.?"
9T 231 (Chs 157); TM 39,42,58 (2TT
10,472-5
114,117 (Ev 197,

13. KAPITCLA
1.

Z moře, Tato šelms

vycházi "z moře"., Šelma z 11, verše přicházi "ze

země". Jsdna vyvstává ze zástupů 1idí (viz poznt k "na pisku mořském") ,
jiná přichází z málo osídleného prostředí (viz pozn. kv.11). `
Š01mu, 0 významu šel6m v symbolickém prorootví hovoři

pozn. k I)an 7,3.

0 totožnosti i;éto šelmy mluví pozn. ke Zj 13,,2.

Sedm hlav. Podle některých jsou týto hlaw totožné s hlavELmi draka, případně s hlavamí šelmy z© 17 kapitoly (viz pozn. ke Zj ]2,3>). Jiní ko-

meni;átoři vidí v těchto hlavá.ch různé politické organizace, pomoci ]steT
rých nová šelma půsot]í, když sedmihlavý drak přenechává svou "sílu, a
trůn svůj, i moc velikou" (Zj 13,2). 0 čisle sedm mluví .pozn. ke Zj 1,11.

Deset rohů. Někteří tyto rohy ztotožňují s rohy draka (viz pozn. ke Zj

ž:á3áže:Zd:?cJ:3fůEň::á:asš:::1ewT1:áraogůÉoÍ:j:cřži:r:g:Ě:dknk:cž:íT2;3,iTou
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917.

13,1-3

Kc,run, ňec.

diad6nata = královské koru;y (viz pozn. ke Zj 12,3). Tyto koruny na rozich potvrzuji, že symbolika rohů předsi;avuj© politicL~é mocnos-

ti.
Jméno, Textová krii;ika se

dělí m©zi čtením "jména" a "jméno".

F.ouhání Řec. bl&sphamia = výsměcri4, pom,louváni, když je to namířeno `proti
ělověku, a rouháni, když jde o Bohá. Zde jdo nopochybně o tento druhý význam. Toto jméno nebo jména jsou na hlavách. Ui`čitě i;edy představují rouhavé názvy, které si šelm přivlastnila (`viz pozn. k Dan 7,25).
Nepochybně jd6 o n&rážlcu n8. symboly z
2. Pardovi... nedvědí...1vová.
Dan 7. Ze šelem, které Dsi`iol viděl, byl& první jako lev, drihá jako medvěd, i;řetí jako leopard. Šelma, kterou viděl Jan, měla vl`astnosti všech

í::;tm::s::::;;#:;sÍ:;:::;::;žž;Í;::;3;:;:Í:gáá;i::Ííg:i;Z:!í;:;E:;;*,
dějinách, protože začíná od Bvé doby.
'Q±a}sí Víz pozn, ke Zj i2,3

i'

i sílu svcjii. I když drak předsts.vuje především sataiq na driihém míst`ě
předsi,avuje řimskcu řiši (viz pozn. ke` Zj 12,3,), híoc, která přišla po řím-

ala od draka-jeho ''silu... trůn... i moc velikou", je zřej"Z trcisek politického Ěima povstala velká duchovní říše
v ''obrovské podobě" římské církve" (A.C.Flick,' The P.íse of the M6diaeval

:!;é.Ě;:i:k;ř# m.

Church (1900), str.150). Tuto tot-ožnc"t potvrzuji v dalších verších zvláš-

hí upřesnění.
V pozadí vši této činncsi;i byl s&tan usilujíci o záhubu cíi.kvo. Když zjísi;il, že jeho úsili o zničení Kristových následovnífi pronásledováním n©má

výz-m, změnil taki,iku a snažil séh odtrhnout cirkev od Krista zřízerlím

á::Ěš:;::3á:3Ě::Bžáh:asž3::m:ááni::3'kř::gĚ=g::v%:g=ĚÍzácgř:Bn:ág#:tzÉ,
se mu tím podaří zamaskóJvat svou `pravou tvář.

g=S± Řec. thronos = trůn. Papeži nastupovali na trůn oísařů. Hlavní město papežského systému bylo stejné jako to, ve kterém sídlila římská říše,
když t)yla na svém vrEholu.
},A;oc velikou. Pa`pežství vládlo politicky i nát)ožensky &

c>vládalo svědomí

lidí.
3. Jedna z hlav

Víz pozn. k L. verši.

Z!±±É± Řec. sÍ`az6
= porazit, zabít-, smrtelnš tnout. Adventi'Bté věří, že
roku 1798, kdy Berthier, hlava
i;ato předpově`ě se dramaticlqí

francouzské amády, vstoupil á%pá:í:Qa vyhlásil konec politické vlády
papežství, zajal 8 do Francie odvedl pa.peže, který tam zBnedlouho zemřel
(viz

pozn.

k Dan 7,25;

viz

GC,

8tr.

439).

;L:;gžsk3t:o:fá:á:tč:žL:žj;§ežy:gEá[::tŤg{::řšo3á:ísp%gáťožtšáú5,:eža_
čátek proi;estantské reforma.ce t)yl .významnou události ve dlouhém období.
Ě:`éĚa= Řec. plaga = úder nebo rán&`způsobená úd©rem. V tomto textu je mož-

no použít oba významy. "Smrtelná rána" mohla t>ýt buá smrtelná rána nebo

smtelný úder.
Uz

V následujících letech po Í.rancouzské revoluci začalo po-

stup}iě pap©žE!tiú ožívat. Nov.c)u porážku utrpělo roku 1870 zi;rátou papež-

skéhct státu. Význainná událost se udála roku.1929, kdy.1ateránská smlouva
obnovila světskou moc papeže, který dostal pod správu město Vatikán, část

818

_ i70 _

13,3-6

Říma. Prorok však předvidal mohem roz.sáhlejší obnovu. Vid.ěl rčímu úpl.ně
uzd.Tavenou, jč}.k to vyplývá z ÍÍ`©c. slova. Po uzdraverií viděl, ja,k šelmu
uctivá'Li'r..?if.a z;emě" kromě věrných ostatků (v. 8; srovnej Cic, str. 579).

f:uÉů , ]::ÍĚésá#%d;`]::u;:oS:Št5 :Lgřždá;:; í:tTu: S:s:š:Í :ůcíž.ězí=:zgg:Ea

ŠeI;1ěl:á ;:;:2:íj::iží3 2::á :n:ÍáliieĚíár:Ť,s:iw:#a:a(rťí' 12i:nějí Se
Divivši se všecka země. Zdálo se newěřitelným,

že by se papežská moc

měla otjnovit
li se tomu draku. Uctí-`rání šelni.y je vlastně uctivání dra,ka,, protože š?lm.č3. je jen viditelným nás trojem. di'aKa , ušku.t.e-čňuj'í.c.íri ..j.e.ho pr.oá.iái. -Érá--oživšáého papežství bude i;ak:é c,hai`aktói`izováná o.bdobím zvi.áštní

aktivity

t)iritisrp.u. V pozadí spiritismu působí. satan ''se všelikým pod-

vodem nepravosti" (2 Tles 2,10). Pomocí římskézi.o katolicismu, spiritismu

a odpadlého protestantismu se satan snaží získat úctu světa. To se mu
poda,ří, kromě šleche.bného ostatku, k`.céi`ý c,dir,Ítne poklonit se jeho nárolďm

(Zj

12,17;

13,8).

h[oc. Řec. exousia = autorita. Textová lriti}ffi potvrzuje ětórií "proto`že
a=ršelmě takovou moc" místo "ki;erý dai šeimě .takovou ir.oc". Viz pozn.
k v, 2.

Klaněli se i Šelmě. Viz výše pozn.; .ke "klaněli se tomu drgku".

Ěg#3:9gĚíÉ±8ť# žn#7,:5:E=:nž ;;íí,6:č`ÍL3:;T.:šná otázka po_
#Q-šií-riám-.-3iá-gŤo-:mi:Ji#?:],-oám:ág::ísgož3ga#,ž:::-Z.zĚ:Ég.:ngn:gáiá
ruisi;us .a joho net]eErké zástúpy úspěšně jí budou ěelit a ui;v.rh.riou ji
'.'za. žíva do jezera ohnivého, hořícího sirou" (Z,j 19,20).

Velíké věci

Příklad,i,.' ch|ubnýeh.nároků-papežstvi uvádí pozn. k Dan 7,

25. Podi.obno,sí;i ze Zj 13 ,5-7 j-asně zJÚotoži=iují moc 'symbolizovanou šelmcu s ir[ocí, kterou předst-ivoval malý roh a ětvrtá šelma z I)em 7. Mezi

paralelamí je mož[ťio si také všimnout tšchto: 1) Šelma ze Zj 13 měla

~

"ústa.,mluvící veliké věci a rouhání" (v.5); malý roh z I)an 7 měl také,
"i`uáta,

miuvicí pyšně" (v.8). 2) Šelm,měla mít moc ".čtyří.dceti a dva .

n`ěsíco" (Zj 13,5j; víz pozn. ke Zj 12,6); roh měl trva,t "a.ž do času a
časi°L i do částky času" (Dan 7,25 -`riz pozn. k tomtuo vei`ši.):. .3,) Šelma měla "bojova.ti s svatými, a přemáhati je" (Zj 13,7); roh ''vedl válku
s svatými, a přemáhal je" (I)a.n 7,21)

É3ÉuLáni Viz pc)zn. k v.1; čti v.` 5, kde jsou tai:o rouhání pqpsán@.
}'!oc. Řec. cxousia = autorita.
V].ádnou.bi.

Řec.

poie6

=

děl&i:,

kónát,.působít.

čJíZÉÉÉtiflLjÉEěL8Éggi Víz p`ozn. ke Zj 12,6 a ii,2.
6. P`ouhání se Bohu
Např. viz pc)z.ri. k Dan 7,25.

o rouhala. Přijim,pt bgžské titu,ly.

§iá.n.lrii_i±.== To je přcdmět `jeho rouhání. Tato moc pomýšlí po,stavit Svůj
chrám na zemi a tím odvrái;it pozornost lídu od nc.beské svatyně "pravého
stá.nkiJ.", l`=dg jako velekiěz slouží Ježiš (Žid 3,1.2). Tato moc se však

sna,ží svrhnout dílo této svat:/ně (via pozr„ k I)an 8,11-13). Nebeská
sl..`ižba KristG`vou obětí měla ustat a m její místo měl? přijít mešní oběť.

Kk+á+e_š.:_:=§í.#=~js]Éť3=g3~bíáeT3n::eí;etío;.::3k:aĚ:rfm:g;:eĚ~::_žím:s:us:a.5g=

818,819
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jeni do služby lid6iii. To se částečně naplnilo i;wzoníJn, že katolická

fúá:ř:? mktáe::cp:;?žš::á #Ísthyu : Éážo:ei|:á:žgáš:|t%á=ác:::ioá áš: :šlť
ké prosi:Ěednické služby Jež]'.šovy k pozemské zpc)vědnici.

Papežská hlava si také nárokovala moc nad Božími anděly. "V6 skute.čnosti jedinečnost a moc římského v61ekněze nesahá j©n.do oblasti ne-.
beských, pozemských a podzems±cých, ale přesahuje i anděly, nad něž. je
vě.tší" (přel. z Lucíus Ferraris, "P8.pa IL", Prompta Bíbliotheca,, sv.
VI, str. 27, viz pozn. k Dan 7,25).
Je zde téměř stejná řeě jako u Dan 7,21: ''Roh
ovati s svat
ten válku vedl s Svái;ými, a přemáhal je." 0 splněni této p.ředpovědi
niluví pozn. k Dan 7,25.
7.Bo

}ýloc. Řec exousia = autorit;.

okolením. To se t ýká sféry působnosti i;éto moci a vztahuje se na vrcholné Qbdobi pap ežství, snad po dobu středověku, kdy témšř
ňeomezeně vládlo na`d Evro'bo-u (viz Ďodat. i>ozn. k I)an 7), ale obzvlášť,
když se v budoucnosti papežská moc plněji Óbnoví {viz pozn. ke Zj 13,

Iv-ad všelik

3i

17'8).

budou všiékni. To zvláště plati o obdobi obnovy .papežZpůsob tohoim uriiverzálniho uctívání je popsán
Ýiz Pozn. k v. 3
ve`ver.ších 11-18. Srovne.j s 6T, str.14.

8 . ` Klaněti se

V knize života. Viz po?n.
Beránka

k.Fil`4,3

toho zabitého.` Víz pozn. ke .Zj 5,6.

očátku světa.' Tato s`1civa. se mohou tý]Gat i]uá jmen "napsanýcr` v knizĚi"
nebo "Bei`ánká zabitého". V Písmu mají oba tyto názory odůvodnění. Názor,
že jména jsou zaznamenána od založeni světa, nacházíme v© Zj 17,8 a plně-

á::§t:fo:áÉ:hsjgE:„nřĚÍ;;;Sá;n:,T:á±::t:`v:oÍ::v:tásví:,n:mámpřšíp:sťů;n*
vením světa" (úiz pozn. k Ef 1,4t).

:,::ií;;:g:#;Í;::t::á::iaú:::tj:;3Íiť:v:::;:I::š;:;r3:;:%Íi:fi;;::;:í

rozhodnutí, že Ki'istus zemře za hřišné lidstvo, padlo před stvořen.ím našeho svěi:a a potvi'dilo se při pádu člověka (viz PP, str. 63.64), je možno poklád&t Krista za zabitého od založení.světa.
9. }..ffi-li kdo .uši

š.

Viz

pozn. ke Zj 2,7.

ovede. Texi;ová ki`itika d ává přednost vynechání. slova "povede". Bsz tohoto slovq jQ možnó dát větě smysl; "Když je ně" Tato. myšle.nka má obdobu u Jer 15,2i "Kdq k smrti,
kdo .určený do za,jei;í. .
na smt..o"

10. Jsstliže kdo do vězení

I`Jáš překlad, kte.rý má. určii; ou-.text`ovou

oporu, ujišĚuj6.pi`onásledované dit-

ky Boží, že ti, 1steří je p: onásled,ují a odsuzuji do vyhnanství a na sznrt,
sarrii Pudou podobně ti`pět. ást©čné naplnění 5e možnc) vidět v zajetí a vyhň8,ns`tví pa;ež6 roku i798 (viz pozn. k Dah 7;25; viz Dc)da-L pozn. k Dan 7t).

Někteří vykladačí vidi -v 10. verši varování křes€8nům, `atjy neuživa.1i náJ3i1í proti nepřáťelské moci.
Mečem. Pi`otože šelJ[L& užívaaa meč, sama zabyne mečem božské správedlnosti.
Porovnej se Spasitel,ovým výi.o}g3m-: "Kteříž meč berou, od moče zahynou" (Mat
26 , 52 ) .

Trpělivost. Řec. hypomon5 = vytrvalost, pevnost, neochvějné snášení. Hypo-

819,820
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moně pocházi ze slova hypo = pod a men6 = zůstat, zůstáv&t. V řeckém E;1o-

žáaj:j:íáL::áíj::ág?:Ívť5i:eš:g:c:íE:p;?3;:ež5dá:bfflut!;j#kýe:#gd:ašelm&, sv.9tí n©cK}hvějně a vytFvale \Bnášejí všechno příkoří.

±É±± ňec. pistis = víra, důvěra, spolehlivost, věrnost. 0 významu "viry",

::džžárž,i;|:P::ž5:ž:ř:o:::niž3.zÍ,á?,53.tgb:ýg:=:s|::';:o;:i:ím:áááaEozn.
aktivní smysl "viry", i pasívní smysl "věrnosti", i když velri podobný
výraz ve Zj 14,12 jakoby vyžadoval smysl aktivpí. (Viz k tonu poznámku.),
Jinou šelmu. Tj.

jinou n©ž je ona zmíněná (v.1). Řecký výraz zahrnu-

představu, že jd© o šelmu téhož dr`}hu jakc) je š©lm první. To potvrzu-

její charakterist`ícké vlastnosti. Uzce spolupracuje s první šelmou.
!Csí.s_t_upu.iígí_ť Řec. an8.baín6 = vystiipo.vat, zdvíhat se, pučít. U l\ht 13,7

výraz anabaiBŮ.je použit k označ©ní růstu rostlin. Tvar tohoto řeckého
siova upozornuje na vzsstupný proces. Horok pozorujé určiťý pohy.b.

ř:sgš; ::ž:ízš::r# 7vťs5,ťap:og:ž3 ,t,::žepo3gádšt:+u;:.Líážř: ág:gyzt3g
pozn. ke Zj 13,1;

17,1.2.8), "-země" rm°.že zx3®la odůvodně.ně představovBt má-

lo obydlenou krajinu, Takto představený národ
nedobýval a neobsa.zoval by, ale svou velikost

tedy nepovstával ve válce;
dosáhl v kraji málo obyd.L

leném,

\
Adventrií komentátoři viúěli v této druhé .Ěelrrě symbol Si)ojených států amerických. Tato moc přesně naplňuje náznEiky pi'oroci;ví. Když první šelna ěla
dc) zajetí roku 1798 (viz pozn. ke Zj 13,10), Spojené státy ziskaly na výi
znamu a silily. Te`ni;o národ nepóÝstal ve Starém ávěi;ě
moha obyvatel`i,
ale v Novém pvětě 8 poměrně malým`poči;em obyvatelstvp
iz GC, str. 439411) .

!!ca±p±]L Je možno v nich vidět symbol dvc)u význ&hných rysů ameríckého

::;::;::i3Éi;Íi:;:í:;3;!-;i;`s:áíí::íiism:::š:;::Í::;::šF::;%Í:ž;iííáeá!
EÉránkoy_.±í Symt]ol mládí s mírumilovných záměrů. Jiné nái`ody byly předsi!&veny jako divoké šelmy pro svůj bojovný postoj. Tato šelm s berá.nčími rohy v.ýstižně symt]olizuj© národ, který na začátku svých dějih neměl takové
i;ouhy. Joho `hla.vní zájen byl pokojný žívot, záj©m o vlasi;ní věci a snaha
být útočištěm utlačovaných z mnoha `národů.

Hluvila

Doslov& "hovořívala", tj. měla ve zvyku hovořit jako dra.k. V jinir`^-t-:^
-tí`'J-^-`-`'-X^^
11_1 .....'11
Í11_._J._
Y__.
_J._____'_`_'
.__/_h _i
./
_/
ukopis©ch
je přítomý čas,
"mluvi".
Tento
čas
odpovídá,
následujícím
veršům, které popisují činncst šelmy v obdobi, kdy mluví .jako drak. Vypi.ávění o jejích výbojich probíhá v dramatickém přítoriném čsi3e.
Jako dr&k. Mezi vzhled®m a činy š©1riy je` pronikavý' rozpor. Zviře je na po-'

hled ušlechtilé a zdánlivě neškodné, áie činy pronásleduj© a chová se láutě, jak to vyplývá z lz-18, verše. Když toto proroctvi aplikujem© na Spo-

íů::n::áššájj:éoš:gí;táng:eí::;oŠ:v:,;:í.:ž:Éd;é::o5Šáspz=::;e=:tž:t::o:ť_
Způsot], jak v jednání nastane změna, je vyličen v tomto proroctvi. Tato

#ín:u:;:;:;i:J::#V;;;í:Í;i:s5ě=:esní&hnÉš:h:eápž:::ř:d::h:řefz:h:Í;Í;;
12. Egsí Ě©c. exousia =T &ui;oríta. Tor.\to verš je vlastiě doplněním věty
,
"piluvila jako drak" (v.11). Naplnění patří do budoucnosti(viz pozn. k v.

820,821
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11). Pi`vní šelm8., p&pežství, po dobu vrcholení sjé mocí (viz pozn. k v.

2) uplatňovala rozs'áhlou autorítu. (moc) v náboženských í politických. zá1ežitcstech (viz pozn. k Dan 7,8). }i!á.-li druhá šelma uplatnit vš-ecrmu moc

první šelmjí, bude muset přejit na náboženské pole a snažit se ovládnout
né.bc>žonskou bohoslužbu. Když se Spojené státy pro to rozhodnou, potom
to bud.e úplné popřední př6dešlých záLt.uk plné náboženské svobody pro .všochny občany. 0 takovém kroku se zd e mluví (viz 5T., Btr. 451).

Ta.to změ.na v taktíce přijds nepochybně nepozorovaně. Byla tu opětoi'ná
snaha uplatnít přísnější zákony ohledně neděle jako bohoslužebného dne.

;gí:ÍŽ:;Í;:í:Íož:::;4Í:::pstto:ÍÍ;::::;:;#i;É:Íf:Í:::gí;:É:ggííiigenské svobody. 'Toto proroctví předpovídá, že ustanovení neděle, dítěi;e papežství (viz pozn. k D&n 7,25), bu`de se jednoho dne vymáhat z2ákonem pod

:že;á'T hospodářgkých sankcí a nakonec í pod trestem s,nrti (viz zj |3#
To je v její přítomosti. První šelma, která byla smr.telně raněna, ožila a ve světských záležitostech je ještě čilejší. Její opo~
Před i:váÉÉ

rou a pomocníkem je druhá šelma.

Působí to že země. T j. obyvai:elé ze`mě. Zdé popsané hnutí je něčím více
rl_ež v
jen nějakou
u
národní
1 ----- ' -------akcí;
v-j
-v~`*^-`^uu
dosah'uje|L~ciL^|CLL
mezinirádních
uULILl/U rozměřů
J. U4llJt;LU -(-Již---GCT-:tr.
\ VJ.Zi \Jl/i
±iTl'.
562,

579;

TM,

str.

37;

6T,;si;r.18.19.352,395;

7T,. str.141).

É±aně.ií se. Proi`octví zde poukazuje n-a uskutečnění urěitého náboženského
opatření, jehož zachovávání se budo pokládat za projev poklonění, protož'e
kJanějící se člověk tím uznává autoritu,první Šelmy v náboženských záležítostech. Zmínku, týkající se podsi;aty,-Í>ovahy tohoto uskutečnění nachází-.
me vs Zj |4,9-12. Tyto vorše dávají do pi`otikladu svaté s uctívači šelmy

ájsja#;c:b;gzť"gh:jz%ŤTjÉáž3hjsrťťzzn:T€:n#.c#Éť3fiřgí:tiL*:3g_
představená jako šelma měla "pomýělet ns to, že promění časy a zákon" (I)an
7,25). I)ějiny zaznamenávají n; odvážnější pokus zmšnit Boží zá.kon -náhradou Hospodinovy soboty nedělí viz pozn. k I)an 7,25). V občmském výnose
wžadujícím zachovávání neděle je tédy mc>žno vidét ;,vlá,štní iiaplněrií těchto slov. Lrplatňování takového výr`.osu t)y bylo činem vyžadujícíin, aby lidé
vzdávali ěest papežsi;ví. Lidé by tím byli přinuceni k tomu, aby se. "klaněli prÝní š61má''. Zachová.vali by její přikázání .o dni odpočinku a ne příkaz Boží. Viz pozn. ke Zj 13,16.17; viz GC, str. 442-450; 6T, str. 352.
Jistě, otázka boh.oslužebného dne jó jen jedním rysem všeobecné pocty ''šelmě" (viz pozn. k v.8). V proroctví však jde o univerzální hnutí pc)d vederiím sata.na, který Se Snaží získat pro sebe věrnost obyvatel země. PodffY`í

se mc!jodnotit roznanité náboženské prvky a ziska,t věrnost lídí této nové
organizace vybudované podle .starého vzoru (viz pozn. k v.14). On je však

mocí, kt6rá je v pozadí "šelmy". On je ten .pi`avý antíhist, který se chce
sám stát bohem (viz 2 Tes 2,9.10; GC, str. 593; TM, str. 62; 6T, str. 14;
9T, str. 230).

13. 2i!aL ňec. sěmeia (viz po7.n. ke Zj 12,1). To má .být prostředsk, kterft
kn]'.žs zla získá věrnost obyvatol země. Tyto divy svedou lidi k tomu, aby
věř'ili, že na nové org&nizaci, c>braze (viz pozn. ke Zj 13,14) spočívá Boží požehnání.
Ba±Í:!:.= Druhá část i;ohoto 13. verš6 vysvětluje první.1Ýíezi znameními, která působí, jsou obzvláště ta, která` poutají pozornost lidí. ':-.5tupování ohně 8 net>e" může být snahou o napodobení zázraku na vrchu Karmel .(1 Král.
18,17-.89). Jako staré znamení bylo důkazom moci pravého Boha, tak i šelma
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5:eb#:ůjž?aí:tu;ů#g3iává: g#op2á:::#Ódá;Ěůz: og;giti::::t i::: gó? '
str. 588)..Satan, vydáv&jící se za boha, se bude snažit podepřít své
tvrzení prostředníctvím nepopíratelných divů (víz 2 Tles 2,9.10; 9Tl,16.).
14„ E][±!± Ježíš varoval před "falešnými Kristy a falešnými proroky" ,
kteří povstanou a "činiti budou divy veliké a zázr&}q/, tak že by svedli,
(by možné bylo,) i i/yvolené':

(}vbt 24,24). Podle Pa.vlových slov má ani;í~

krist působit v posledních dnech "se vší mocí a divy i zázralqr lživými

:É:;:Ííe±Íg3:g::t:::ř:l:1:#::Í;:,ní2:,;;:z;i::::iiá:;:::Ítí::::;;#1:Co nčkteré j3kupiny pokládají za divy, to tito skeptici připisují náhod-

iih okolnos-:ern, trikům nebo podvodu. Ve svém systémú fyzika nemá žádné
misto prc) nadpřirozeno. S&tan jo rád, že mezi lidmi všeobecně vládne
rievěra v zázraky. To vyhovuje joho svůdným záměrům. Zj 13,13.14 n&značu-

|€eákíámznžrr:áí?á,?|#3:i!áez;žái:%vŤgzg:;s::::éBš33v%#ří5ů;e:toř.m;;"
Ijidé, kteří neumějí vysvětlit sai;anovy divy, tiudou jg připisovat Boží
moci. Celý svět bude v zajetí, Viz 9T, str. 16,; GC,, str. 589,624; EW,

str, 88_
Obraz. ňec. eikón
podoba, obraz. V.e 2 Kor 4-,4 a Kol 1,15, Kristus je
ozmaěen jako eikbn Boha. Cilem plánu spasení je proměnit člověka. na
eik5n Krista. Slovo eik6n představuje uršitý původní vzor a v mnoha
ohledech je jako jeho pravzor.
Obraz první šelmy 'má být organizací velhi podobných zás8.d j&ko organi~
zace této první šelmy. Mezi zásadami, ktei`ými se řídíla první šelm&, byi
1& také.zásada použítí světské moci k Éodpoře náboženských zříz©ní. Napodobením téťo zásady so druhá šelma zře?me zá.sad svobody. Cíi.kev zví.i:ězí

•nad státem, at)y vnutila svá dogmata. Církev a stát se spoji a výsledkem
bude ztráta nábcyženskť svobody a prc>následování n©soúilasících menšin.
Srovnej s pozn. ke Zj 13,12; viz GC, str. 443-448.
Ránu od meče. Viz požn. k v.3..
15., Ducha.

Řec. pneuma = duch, vitr, dech. Symbolický obraz, který Jm
viděl ve vidění, ožil dívotvornou mocí.ve druhé šelmě. Nová organizaco.
začiná působit a jako její předchůdce ohrožuje vyhubením-tý-, kteří odmii;aji podřídit se jejímu dikt;átu.

Š:::É5:Ě!Í::iktn*í;e?r:áž;ág :o#:3sů:vého obrazu je ř6č, ( "mluví" neůsobilat Když obraz oficiálně promluvil pc]mocí svých zákonů., snaží se je vymáhat. Protože jde o nábož©nské zs'kony, svědomí-imohých sé
proti him vzboiňí. Při `proc]azcwámí`těchto zákonů bude použi'im násilí.
~ALPL!L.ť2rl_±jqLorge]jv:±p± V dějinách tc)mu vždy tak bylo. Jon cÓ so v n`ríbožt}n=`l::;-c:rl oJjáziL-ách zcičaly prosQzovQt

zá.±c).ny,

r.ní81edovQlo pr.o!iíJ..319do`/ání.. Tc}k

i;o.m bJlo vo střodověi<=u: BvědL-y j`gou valdcnští Q jin.í mučedníci, ktoré

tr'estala sice občanská moc, ale vždy i;o bylo z podnětu vládnoucí církve.

::z:?éks:?ái3Íiviis:erĚůcviáá°#%:e::oZ:gí,Ěmv*S:i,PEV;3ÉÍš:±:Íát:;Í
věrni Bohu (viz GC, str. 615; Pl{, str. 605-6C6.).
16. A rozkazu e všechněm. Tyto zákony se týkaji každého.

Podvolit se jim

zřejmě odmítá jen věrný ostatek (viz v.8; Zj 12,17).
Znameni

Řec. chsragma = znamení, znak, pečeť`. Jde zř©jmě o určii;ý znak

věr_riosti ,šelmě, mčitý rys naznaěující, žo jeho majítei uctívá první šel-

822 ,823

-175 -

13,16-18

''zn:ám3:ÍíĚes=ťsl:gJ:ki::;pzf::::lso!:t,,8!íeA::Ě3t:Éč#šl:ÉÉ:nžhš?::o:toí:
š:::Í soš:::řg.ůín:ů
uL " ijuH
íás3:,íčLKon
íšk3Ěíawí::ástgo::
a zvi.asi;e na
;ŠůSsÉS:oťegn§řš±±:á.:í
]8ho čtvrté přikázání (viz
Í::ž pozn
s:zn
1,r\

7..

lÁ

1~.\

r ,.,,,,
__.
Zachovávání
neděle
budo t6dy tvořit t8,kové znamení, avšak
:2 3:háír;lgi ožije moc šelmy
a
zachovávání
neděle se si;me c>tázkou
po.dří.
T___._,_..+ +^.U,..U OU OUEultj
Uua'át=Oii.ppcir`|cr'rÁm`.
~.'1.^`...zákonu.
A]_
_
. .
. /
v`, věří,
|
.,
zeflí se občans}kému
Adve!itisté
že současně bude třetí'andělské

::S3:gíšin:a::::ftgř:g|Lříjiž;m|á:E:Z,'zg%:ázÉizá.e:4;::|:::it:o:ocgo:::s::É,
jde. Když se lidé i n&vzdory tomuto uja.snění rozhodnou držet se ustanovení
šelmv -přestož® vědi, že odporuje Božímu přikázámí ~ projeví tím svou
věrnost mopi šólmy a př'ijmou její znamení.
ruce své aneb na, čelich
Toto znamení n& riice nebo na čóle
můžeí znamenat , -žá` znamení se netýĚTá 5Š-Ě ;:áě8-{'=:`ř`a`}, `t:iáu:°vr:;°č:%v:::
T6rito výraz můžo takó znamenat dvě třidy lidí ~ i;i, ktaří s6 podrobují vý~
.__

_.T

,--„

~|U|.

--Vj.,

JIut}|'J.

s5B

poaroDu]|

vjr~

rlosům šelmv
. to `v.
..
fiosům
šelmyianjen7 zl'.at-rJ{h^.j.`.
úskošnosti,: 1...1_._v.
i ty, kteří
dělaji
z oíiobního přesvědčení

ít ani rodat
5#^::f9 _PřÉS?é C)Pai;ření
snahou o zab6zpečení
p osiušnosi;i vůči`3řzi=:zTĚrobrážu=i;ái-á
á;=tvi;;`± budo
;š:Ě :`e`;giu#ž:
i::: Z532:?Lke,
17. Ani `kou

ZÓ 14,1.12).`Po něm t>iide nepoohybně násle.dovat výnos o trestu smti (víz
pozn.

ke Zj

13,1Ď).

Znamefií . Viz pozn. k v. 16.

#3ápwo:::hžE:o;g::mr:go::s:jí:n;oÍ::m;|o:eo:;::E"p#::3::i.z:5ří:

stavek výrazu "znaneníL Text by potom zněl takto: "... kdož má znamení,
tj. jméno šelriy'.'. To.by potom zna.nenalo, že znanení, které Jan viděl ve vi-

:;::éLg:3:;!§:žÍž!:*#:*[::§;:t#:í::;::::rgo:§išv:j:ZÍ:BÍ:Íž::í;;;:.
Slovo "a.neb''však nacházíme v nejstarším řeckém rukopise Zjevení P47, z ěe~
hož můžeme usuzovat, že bylo i v původním t6]ctu. V tom případě výrazy "zria-

:á:Í:áo:á?égtou:á3mř:ín:gtoíešeí:én:ej:j;g:±us3:Íů:á.s3íÉk3áB:g::g„j:#;:liy si;upen spojení (Zj 14.,9-11).
Počei;

Viz pgzn. k v.18..

18. Tuť
moudrosi;"

est mctudrost Sroúnej s výrazem: "Hentotv pak jest smysl, a máť
(Zj 1?'9,) Moudi`ost, o kberé je zde řeč, je nepochybně ta, o k±e-

__-.T_,
UV
,.U[,UU,+yL,11t=
U
tT.l;e1+Jsn _Boží
~ , V osvícení
ré se Pavel zmiňuje v l)a
Ef+ 1,17;
může
lidem pomocil,Čl,
pochopít
tajemství Božího slova (víz .pozn. k 1 Kor 2,14).

Rozlm,

Tj. intelisence, chá.pavost, soudnch Ti, kteří chtějí postihnout

_
_.jmém,
,
výzrLčm+^Lr++-'=_.-L_,L
t;ohoto krycího
mohou pochopit.

Sečtiž. AĚ vypočítá.

Pcčet té šeh
10)

Poznmenejine, že šelmu jsme už popsali (viz pozn. k.v. 1až

ís io p oskytú3á`-;.ái'#`á'ú3 ící důkaz tohoto oaháiení
L\. =_

__ _J

.

,

,

_®-

gá6?ržs3n%;átžung:sť&fš:čĚ=:šátgÉ5k:ing:og;|di:á::gai:s:řgz:=řoě_íž5ž
po rff. ). Šelmu pokládal za antikrisi;Q a věřil, že čiselná hodnota písmon
jejího jména dá čísh 666. Navrhoval jméno Teitan, jméno, .které ae kdysí
pokládalo za božůkó. Tento návrh pc)k}ád&1 za nejpi`avděpodobnější. Méně `.pravděpodobným mu bylo jméno I.ateinos, .byio to jméno posledního z® čtyř králov-

S::-:e3:::e :::ůá:Éíě::;|=o:Ías:šr3gg;ř:3ž ,hž:a: Já ::Ěgěť.i:::Ég ;r:Í:Íene-

-176 -

823 ,824 , 975

e možno uvést mncho" (Against Heresies, v.30.

jmen s podobným počt
3;

A}F, Bv.

13,18

1, str`. 5

Po lró.rieoví vzi;ahovaii vyklada,čí toto číslo na iiinohó politické osobnosti

:Íj:2.bř{u::g:#a[:abT;,Íoť:túš:í:ou:g=:;e:ítžL:y`t:::ím:ÍÍ,t;Í:&ží:;one_
bylo žá.dného důvod\i, pr.oě t)y anděl` Jana. o tom' prorcx3k3r ve v.18 pouěova|.

Podle názor.u, rozšířeného zvlá,ště v poref oma.čním obdo.oí předst&voval čís-

:3):6éíj3f:: Zoa:3:šSš'íS:e:á:#oťová::::u:y::žá:eD3±sí:iig?6k Sym Boží~
V

I

C

A

R

I

5.1100--15

U

S

-

F

~

I

L

I

I

-D

'E

15011500-1

1.

=666

Tento výklad se opíral o hístorickou ref ormáěni i]ředstavu, podle které
je pap©ž antihist. Hlavnini zastáncem tohoto výkladu byl Andre&s Helv/ig

i::::Tk:i:;:!!5-z-:::goiÉ:i!;::iF;o;á::::?;:h:;E::i::FÍIík::€:,::no:::!;:"
jslm dosud nejvýstižnější, přičemž uznává, žé v tomto krycím jménu rr.ůže
být zahrnuto více, než může tento výklad pos]wtnout. .

Na otázku: "Jaká pismena jsou na papežově kói.imě a jaký, mají-1i vůb©c
nějaký, jo jejich význam?" odpovědč;1 k&tolický časopís OLr Sundav Visitor z 18. 4. 19i5; ohledně názvu Vicarius Filii Déi i;oi;o: ''Na papežské
mitře je nápis: Vicarius Filii Dei, což .v latíně znamená "zástupce Syna

:žíi#tí=:%:íůia::ří,sÍ:.cÉířegiánk::rží;.IÍ:i3:án::i:3:±:::=::,s::Šát
18,tinských číslic názvu dává číslo 666, al© dále připominá, že toto ěislo
dáva.jí í jiná jmé_na. 3.8.1941 se v i;omto časopise na str. 7 znovu probíi`ala c>tázka Vicarius Fiii`i i)ei, a to s tvrzením, že tento název se na
apežské koi`uně nenacház.í. Tvrdilo se, že na tiaře .nebývá žáqný nápis
sir. 7). I)ílo Catholic Encyclopedia iozlišuje mezi mitrou a `tia.rou,
přič©mž tiaru označuje za nebohcisluž©briou část `ornátu a mitru za část
bohoslužebného oblečeni. Zd& je nápis Vicarius Filii I)ei na i;iaře nebo
na mitře, je .ve skutečnosti vedlejší. Zřejmé je, že tento náz©v se vzt&huje na papeže a pro záměry proroci:vi to stačí.
Poččat

člověka, šelma představuje lidskou organizaci.

Šest set šedesáte a šest. Některé rukopisy uváději číslo 616. Avšak piv`e_

vážná většina rukopisů uvádí čislo 666.
Z DÍLA E. G. WIHTEOVÉ KE ZJ 13

1.2.11
8`

Viz pozn. E`G+í ke Zj 12,3-6.13-17

Viz.pozn.

EGW

ke

Zj

3,5;

20,12-15t;

Žid

9,11-14..22

mb ol o Jde o jedinečné zobrazeni vzniku & rozmachu našeh,o
11
Jedínečn
národa. Rohy podobné beránkovým jako symboly nevinnosti a šlechetnosti

žĚži:Í:ic:y:2S:áz* :l:S:gFí:rán::žÉ :1;:g : ej:šnj:s::jízšs: ::r:vg;g , :vou
Boží ochr`&na. Spojené státy jsou zemí, kberá byla pod zvláštní ochranou
}.Tejvyššího. .Bůh učinil velké věci prc` tuto zemi, ále přeE!tupováním Boží-

ho zákom .1idé konah dílo onoho člověka hřichu. Sstan uBkutečnil své záměry, aby lídstvo zatáhl do nevěrnosti (h$ 17,1906,).
Whlid]qí. Proroctví předst&vuje protestantismus s beráněimi rohy a s ř©čí
drska. Už začináme slyšet hlas dra,ka. Satariská. moc se snaží prosadit ne-

9r75,9T6

_ T]T _

dělní hnui;i, ale zatim jeri ve skrytosti. I lidé do tohoto díla zapojoní
jEiou zaslepeni & rievidi plo-dy svého úsilí.

ť::czas::žŠ::Í:cíeE-=žÉágř:si;vÍÉn;eg:;,d3:žp::š:tiJ:š3e:ž,s2t:átáuááj5i:
ku, ba í života pro obr.anu Božího zákona, který j© na.hražován zákony li.dí
(RH,1.1.1889).

11-17'

I)an 7

LSJE
hiásící

2 T.es 2

ozn. EGW ke Z

Jťl-i3-14_L_

Pronásledu cí řuka ne řítel®. (Viz Zj 13,11-13t) I`'áboženské síly ,
se vyz,n.éním k net)i 8. vyznačující se vlastnostmí ber.ánka; projeví

SžĚ:ipř::žs::g::ísžaf:k:,p:ri::žes::%:::.ž;áp;ř;:s:áĚáýč:Sámgdže::žša:::3ů=.
sobil změnu dne odpočinku v naději, že provede svůj záměr a zmaří Boží
plány. Snaži se. oslabit` Boží přikázání a podřídit je zákonům. lidským.

člověk hřichu, který se. snažil změnit časy a 2;ákony a který vždy utlačoval B.oží lid, podnítí k uplatněrií takovýcl.i zákor.ů, které budou vynucovat

fá:h::á;á:á::r:n;:Snědn:#ež eB::íB:igmv í%řů-mť|`,Eei.;; , ;;áž ,?a Boží gi;raně.
Církev a svět v oBkvrněném s
Boží slc>vo jasn.ě říká, že svět bude
tupit a,pošlapávat Boží zákon; nadmíru bude převládat nepravost. Prc)testantský svět se spojí s člověkem hříchu & církev se ávětem budou v poskvi.něném souladu.

Svět posi;ihne velká krize. Písmo učí, že papežství má získat svou zbra,-

::::uz:š::::ža;rffio:á:L:::::::::kř:ř. oEát :á:š:t:ř:á:Lgš:;: d opomů že k r.o_
13 . 14

2 Tes. 2
n&ším- zi`a.keri.

ozn. L`CFÍ ke Z
S atan

Můt7 21-23

ZézĚaLEy~

bude co nejdřive konat divy, které mají poi;vrdit,

že on je bih. Ceiý Boží lid má nyr!i si;`át na základu pravdy obsážerié ve
třetím andělBkém pcselství. Všechriy příjemné obrazy a divy mají, je-1i to
r.^.ožné, svést i vyvolené. Jedinou n-`adějí pro každého je pevně se držet důkazů, ki;eré potivrdily pravdu a sprav`edlnost (RII, 9.8.1906).
Zázra
od dohledem ne řítele (Viz hht 7,21-23) ... mohou se vydávčit za
Krístovy náslédovníky, ale ztratili ze zřetele.svého Vůdce. M.ohou říkat:

"P&ne, Pane," mohou poukazova.b na nemocné, kt;eií byli skrze ně uzdraveni,

jakož i na jiné divy, a tvrdíi;, že mají vice Ducha a Boží mocí než. so jeví u těch, kt;eří zachováva.jí Boží zákon. Avšak je.jich č.iny t)yly vykonány
pod dohledem nepřítele spi`av®dlnosi;i, jL`hož záměrem je oklamat liói a odvést je od poslušnosti, pravdy a povínnosti. V blízké budoucnosti bude
ještě více výrazných projevů této divotvorné moci, proi;ože čteme: ''A činí

á:ťgmv±::=±ýp.tafsĚ: ž6:.:^:±8Š;;+,azu,e sstupov&tí s nebs na ze.T Před obLí_
14 Pří
r.o obraz šelm
Už se chystaji připraw a je možno vidět
snahy, které povedou k utvořei`ii obrazu šelmy. V pozemských dějinách se

odehrají události, kt;eré naplní předpovědi proroctví pro tyto poslední
dny

(RH,

23.4.1889).

LZ.i 14,9.-121 L=
zkouškou Božího l_idu. Pán mi jasně ukázal,
že obraz šelmy vznikne před ukončením doby milos.i;i, protožet má býi; velkou `
14-17í'

zkouškou Božího lídu, která rozhodne o věčném určení věřících... (viz Zj
13 , ll-1ff')

Touto zkouškou Boži iid musí projít dříve, než buáe zapečetěn. Všichni,
kteří Ósvědči svou věrnost Bc>hu zachováváním jeho zákona & odmítriutím
í falešné Boboty,Sev`adí se pod prapor Hc)spodina, Boha, a přijmou

š::;t živého Boha. Ti, kteří se zříkají pravdy nebeského původu a přijí-

976,977

-178 -

m®.jí nedělní den odpočinku, dostanou znamení šelmy (Dopis 11,1890).

adnui;i a národní záhuba. Když se protestantské církve spojí se světskou moci, aby pod©přely fal©šné nábožensi;ví,.'které co nejkrutěji pronásledovalo odpor jejich otců, když stát`po`užij© svou moc k vymáhání výno-

sů a podpory ustanoveni církve i tehdy prot6stantská Amerika utvořila
obraz šel.my e. tehdy bude národni odpadnutí, které může skončit jen v národní

z,áhubě

(ST,

22.3.1910).

Znamení od adnutí a Boží tr

ělivost. }hozí nikdy nepozne.li světlo, Jejich

učii;elé je klamali,a oni nepřijalí znamení šelmy. Pán na ně působí, r`_eopustil je. Dókud 'se nepřesvědčí o pravdě a dokud i;vrdcišíjně neodmitnou
jasný důkaz, Pán jim neodřekne svou milost (Dopis 7,1895).
Sa.tmův podSatanův klain d
15-17
ozn. Ecfl'í k 2 TiGs 2
vod bude Qokorián tehdy, když zákonodárný sbor vydá zákony, jež vyvyšuji
první den týdne a nahradí jim sedmý den (RH,15.4.1890).
(I)an 3

: :?=__
l®šné

ozn. EGťi. k 1 Jan 2 18)

I)ě

í. Fa-

náboženství bude vwýšeno. První den týdne, obyčejný pr3C.oVPÉ 90ni
bez jakéhc)koliv posvěcení, bude ugtanoven jako socha-obraz v Babyloně.
Všechny národy, jazy]qr a lidé dostanou přikaz poklonit se tomuto falešnému dni odpoěinku. Satanovým plánem je znehodncitit den, který Bůh usta-

novil a dal` světu jak.o pamá,tku stvoření.
Výnos vymáhající uci:ívání ťohoto dne má zahrnout celý EJvět. Částečně
se tento výnos už začal uplatňovat. Na. několika místech občanEiká moc
už mluví hlasem draka, jako když pohanský lq`ál oslovil židovské mládence ,

Všichni ti, kteří pro poslušnost vůči Božimu slovu
odmitají pctívat `
tento falešný óen odpočinku, budou zkoušeni a pronásledováni. Náj5ilí

Éso::g:9S%í:rát":*š:á:okaká;Íh:a5;|:ž3#okrnáEo:gn_Si:ží|Zzam;á:šgí:hů:dbou,
a vnější okázalDsti. Kdyby se těmii;o 1ákadly, která vymysleli lidé pod-něcovaní satanem, nepodařilo svési; 1idi k uctivání obrazu, měli se stái;
kořistí dravých. plam©nů ohnivé pece. Podobně i;o bude i nyní. Papežství.si .r)oslušnost vynucoval.o mocí a takto si ji bude vynáhat i dále. Potřobujeme téhož ducha, jakého projevili Boží služebnici v boji s pohanstvím
(ST,

(Z,i

6.5.1897Í).

14,9-12) I vládcc>vé uE]l ší.

Bůh všechno-připravi tak,

atiy upřímní

1idé i vládcové měli příležitosi; poznat skutečnou. pravdu. A protože určití lidé se nepokloni obr8,zu a nepřijmou znamení šelmy na i`uku net]o na
čel.o, ale budou E!tát v pravdě, protože je pravdou, nastane pronásleíJová~
ni a: snaha o útlak Svědomí, ale ti, ki;eří poznali pi`avdu, nebudou c}chotni povc>lit moci terma. Bůh má určitý lid, ki;erý nepřijme znamení šelmy

ani na pravou ruku ani na čelo...
Nikdo neprotestoval při vyvpšování Í`alešného dne odpočinku a při uzákoňováni zachovávání neděle, jehož původcem a hlavním podněcov&telem byl
satan, avšak svědomí\se nesmí donucovat, i kdyby šlo o zachc)vávání pravé soboty, protože Bůh přijme jen ochotnou službu (RH,15.4.1890).
Znehodnocování Božího zákona. Přichází doba, kdy.v naší z©mi bude v©
zvláštnim smyslu znehodnocován Boží zákon. V`ládcové našeho národa budou
zákonodám.Ými výnósy vynucovat nodě.lní rzá'r,on, čím'Ž se. Boží lid dc)stane
do velkého nebezpečí. Když náš národ .ve svých zákonodárných st)orech odhl&suje zákony proti svědomi iidí a c)mezi jejich náboženské přednosti, .
vymáJiaje zachovávání rLedělG, a bude utlačovat ty, kteří zachovávaji sobotu, sedmý den týdne, potom bud6 u nás zákon Boží vůle prak±ic}ar pošlapán a ná\rodní odpadnutí bude předcházet národní zkázu (.RH,18.].2.1888).
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977 ,822

or o velkého Zákonodárce. Hříchy světa dostoupí nebes, když Boži zákon bude pošlapán,. když sobota Hospodinova budó znsvážen& a lidé budou
nucení přijmout mistc) ní ust€inovení papežstvi pod mocnýn vlivem zákona

1idského ustanovení nad
Zákonodárcem
a odmitají :Sá%n::á::n!:žíj?rsš3:EjíR#dé`
pohrdání velkým
země. Vyvýš©ním

5 .11.1889 )

Přípr.a`ra na zies ravedlívé ednání. Jako Krist& nenávidělí bez příčipy,
t&k bude nenáviděn i jeho lid, protože zachovává B,oží přikázáni. Jako
Teri_, Isterý byl čistý, svatý a rieposkvrněný, a na světě neusilctv81 o ji~

I:é®3:Íc: iů:: oáč:ykv:ťč;;djb*3 3:á:yánz;o:in;2 :e:g3fuz::ogabůgt ;aÉ:%:i
bezvadný a jejich charakter bez úrazu.

::.:žEáívžr;:sguáo:áůo:řš:x;:s=:Íí:::ag:§Ím:v::áagiiE:áÉfm:;:§:::::::ž3_
vána a pošlapávána. A všichní, kteři osvědě.í svou +ěi.nost poslušností
<
Hospodinova zákona, musí být připraveni, že půjdou do vězeni, před rady,
kde normou není vznešen.ý a.svatý zákon .Boži (RH, 26.12.1899).

život v závažné době. Žijeme .v závažné době dějin světa.

.La|G.S_2,3q4_)

:g:šgr|S33á3;í::áv:v3:ůdo%yi:;ef:mg|So:Í±khyhřE:E3'pá:šb::1%báíůáedn§ti
vytrvale, &by vyvýšil falešnou soboi;u a zpronevěřilý protestantslú svět
obdiÝoval šelmu a poslušnost vůč-i dnu c)dpočinku ustanovenému Hospodinem

.riazýval nevěrnosti vůči zákonům národů. Nár.ody se sjednotily, aby podpořily ustanovení falešné soboty, která nemá an_i slovo opory v Božich vý~
rocích

(RH,

6.2`.1900).

(z:i -7,2.3.) Aktuální otážka
ř®d námi. Sobotní otázka má t)ýt otázkou
toho velkého záÝěrečnóho sporu, ve ld;erém bude mít účast celý Í3vět. Nač`

zásady, které vládnou v nebi, lidé vyvýšili záí]a,dy satanovy. Přijali ne-

;tivi'řg;:3;:g:::;:*e:nšt|;:;:3,;#Í;;;Í:%*;::;ánÉ;Íáí:::i::ž::;:Íní, které ,svědčí o autoritě každé},io z nich.

:g,:gýps?eťžívg:;íar;:::g3:uÉáhgdťs3:ííg:3::;:8TÍ šelnv a jejího obram
stp.ne svěcení neděle znamením šelm ? Svěc©ní neděle není ještě znainením šelmy a nebiide jím dotud, dc)kud nevyjde výnos nui;ící lidi uctívat

1(_d_y_ s e

i;ento mc>dlářský den odpočinku. Přijde dc)b.a., kdy tentó den bude 2:kouškou,
i;ato doba však joště nepřišla (WS 118,1899,).

13. kapii;ola
13
i3,i,2
13,1-10
13,2
13,3
13,4J3
13,5

,

Z8C5?39! EV 577; 5T 752 (2TT35i)
GC 439,445; SR 381-2
7BC 972; GC 54; SR 330-1

7BC 977;

GC 439,579; 6Tťl4 (2" 369)

7BC. 979 GC 3CX5,356,439

13,5-7

GC 54,266-7/; SR 331

±::8

#Ž2E; lBC 11lusD 2Ž6); 7BC 932,960,987; GC 579; PP63;
lsM 114

13,10
13,11

780 979; GC 439
7BC 972,979; Ev 236;

GC 440-1,443;

9T 229 (Chs 156; 3TT 393)
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823,825

i4,i.2

13 ,11-17

5EC3áz:;í;5ů82;LDtc±šL=;;_%%;2z,í:;o€:j?5ůí{:z;-iiv2:igÁ7.;:o;
2%
13 ' 12

13 ,12-14
13 ' 13

GC 448-9
GC 441-2
EVv-59,87;

"i 88

13 ,13 .14

;88.±ř7á2ZPC2§:Ílá;í;=:34:VS36:35r 555%á8li[á8l,{Lžž;,2 ; EV
13 ' 14 .15,

GC 443;

13 ,14-17'

GC 448-9;

2S}v[ 81,107

13 ,15

GC 442

PK 5,12,605,;

2Sftl 55;

4T 251 (1TT 498-9)

.

13,15-17

:3g-:7{I#9Z:í)T536;Zi {ž;ZJ6?9L3íl (SR 406L GC 635; iH
13 ' 16
13 ,16 .17

;Ecí§:;;(ggT6gg'.;.)pK i89 (Chs 165; EV 707; SD 363n 51525;
4Bc ii72; 7Bc 949,976; Ev 234-5;_ Gq_44Ei±49=59J52±';.SP ?9?í
T i7 (2" 37i); `8T ii7, (3m
1T 204 (íTI` 74), 223 '(1" 79)

13 ' 17

AH 141;

232);.9T 232 (Chs 164;

CS 40i

3TT

5T 81,152 (CS

14.. KÁPITcnA

1. Eei`ánek.. Téxtová kritika připouští v oríginále spíše "ten Eerá.nek.!.
Když totiž přijmeme toto podštaÉné jméno s® čl.enem iirčitým, potom nepochybně'se týká, Éeránka, o kterém je řsč ve Zj 5,`6 (viz Í>ozn.). 0 používéní..ělenu viz pozn. k Dan .7,13 a pózn. k© Zj 1,13.

Na hoře Síon.Viz pozn. k` ž 48,2. Zj 14,1.-5 úzce souviBí ge Zj 13,11-18..
144 00C) vykoupených je zde vidět s Beránkem na Sic)nu proto aby\ se n&znači-

1o jejich vítězství nad šelmou a jejím obrazem. Předtím je Jan viděl pocházet nejtvrdší zkouškou, pozoroval nepřátelství vůěi nim a viděl j6 od~
souzené, jakoby hodné smrti. Avšak ve své n,ojtemnější chvíli byli vysvobozeni a nyni jsou s Beránkem, věčně zbaveni pozemských bojů. ,

Sto ět řidcei:i a čt ři tis_íce. 0 toi;ožnosti této' skupíny mluví pozn. ke Zj
7,4.

Textová }critika potvrzuje čtení: ''Jeho jméno a. jméno jeho
Otce", i když některé překlady uvádějí jen "jméno Otce j6ho". V.e Zj 7,3,
čteme, že 144 000 jsou zapečetěni "na čelich svých". Je zde tedy určitá úzJméno ,Otce

ká souvislost mezi pečetí a božskh jménem. Zřejmě peěeť, kterou Jan ve vidění viděl, obsahovala jméno Ot;ce i Syna. Staré pečeti ob@ahovaly jméno po-

3:žál.tjÉsíz3r;y2: tvžgř:ásů. k: EŽÉk53gesEe3šgá:ůj:at:Ě:h::é:ůč : ;í:Íag::žÉtví 144 0C0 patří Bohu; 2) charakter -144 000 dokonale `zrcadlí Ježí,šův obraz.
Srovnej pozn. ke Zj 13,17, kde znameni šBlmy.a jméno šelmy úzce souvisí.

Na čelích s

Srovnej znamení šelmy na čele (viz pozn. ko Zj 13,16).

sem hl8.s. Někteří se domnivají, že harf©níci a zpěvácivzde vzpo2.S1
n.iii.ani nejsou v počtu 144 000, ale že jsou to anděié a jejich písň.ovému poselství rozuměji jen ti, lcteří patří ke 144 000. Avšak ve Zj 15,2.3 je počet 144 000 ja.sně.představen s harfairii a při zpěvu, i;akže podle názoru jiných ve Zj 14,2 jde í o 144 000.

vod moh

Viz pozn. ke Zj 1,15u.

325, 826
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14,24

H1&d hrcmu vol`ikáho,

ností ( viz Job 37,4; gr;g; Zž: ž:;;bg;íj:ko jinde Souvisi s božskou přítom-

kteříž hra í na harf
Zvuk, který JQn $1yšel, se podot]al
zvuku harí.. Snad neviděl skutečné nástroje, na kt©rých Eie hrálo, proto joho opatrný náznak. C) starých harfách miuví pozn. v 3BC, str. 34ť3é. T
U3á Zg±:;±š±n?®k:°ž: ;;#?:í". Příběh m líčen v dramatickém přítomém ča_
Před trůnem. 0 trůnu již byla řeč ve Zj 4,2.

Před těmí ět řmi zviřat

Viz`pozn.

ke

Zj 4,6,.

staJ.Ci. Viz pozn. ke Zj 4,4.
n©mohl se nauč it i . Zkušenost je tak osobní, že jen ti, ki;eří ji prožívají, mohou docenit její význam. |Pro ně je t&tó pisáň vzáéným s pochopi~
telným souhrngm -zkuš.enosti, kteiými prošli v závěrečném obdobi zápasu mezi

dobrem a zlem.

#:}:':Ížig{;ÍÍ:JÍ;::;g:ÉÍ:Í'9:;:::g,##É;UE5Zízžiíá3,;,|251±á,Žr
oškvrněni Řec. m.ol\m6 =` znečistit, z&špinit mravně (1 Kor 8,7.,)
nebo i věóně ( Zj 3,4). Zds j-de nepochybně o obrazn_ou poskvrnu népřípust:
4.N®

:g3iéř3t #:v:::: Éááá: 3g:náokužg:ůg:o" gá::: o:ťá!áííýz3Ó=Ě,F?žů.bgiob; =
kdy spojení nábožengkých živlů, představené ''ženou" (viz dále pozn. k vý~
razu "žonami"), bude všemc)žně utlačovat Bvaté, aby se zřekli své věrnosti

rc:čžjB:g:L3;Ů:7:2:š,;řza±í:So3š±3:jÉ[áy8:n=mj=ÍÍ3hp:vgBkrná::CÉd,;ží2yĚ:zp.
vítězp.ě stojí na Sionu, jBou svatí chválgni zei svou věrncx5t.
Ženami . žena přodstsvujo v Písmu církev, čístá žena symbolí`zuje.pravou církev a nemravná žena je obrazem církve odpadlé (viz pozn. ke Z3 lž,1). V6

;ž,l:ý:;3|Í:o:É:že:eš|*:=že:3,:nžmác::=a::ýE:pgá:yť:gi2dekts,:ár:i-:yi|:duprávě na tyto círlcve (viz dříve pozn. k výr&zu :'neposkvmíli").
Panicové. Řec. parthenoi,

výraz, který s6 týká mužů í žen, zde oznaěuje
muže. Jasně to `vyplývá jednak g řBc. Óriginálu a jedmk z protikl&du, že
se neposkvrnili se "žsnami". Určitě zde nejde o doslovné pa.nenství-panic-.
tví, pi`otože celá staĚ há met8.foric# význam. Kdyby šlo o doslovné panen~

!:;::-:,;:Í:!;;í:ř;i:;c;yÉ#sÍ::vg:::Ír!::;e;i2:ioi:i:Í;:v;;:::iáyTÍ;t;É,
net)o se tohoto společ`onsi;ví .zř.ekli (viz pozn. ko Zj 18,4). Odmítli jakéko-

1iv spojení s Babylon?m a jeho dcersmí, které so Btaly nástroji satana v
jeho konečném úsilí vyhubit sv9,té (viz pozn. ke Zj 13,15). I když kdysi
paiúřili k některému a různ.ých nábožónských úi;varů, nyni z poděntu satano- ,
va spojených -.zůstali bez poskvrny.
Následu í Berámka. Zdá, se, 'že jde o náznak zvláštní přeiAosti, kterou bude .T,ít Skupina |44 00o, podrobnoEti o ní Vš8,k nsjsou-zjov®JV á Připouštějí.
různé výklady. Si`ovnej s pozn. ke Zj 7,14-17.
!sou__koup_eni± Víz pozn. ke Zj 14,3.
___-__T__--_

:-_-__:-__-_

:-_-;---=:-_::-:

-_-:_-_

----_-_-___--:-:__------ _-_--:--

826,827
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14,4-6

jevené v úrodě. Národní ot]ěť měla také symbolicrý vÝ.znam (viz pozn. k
1 J{or

19'20).

Vzhledem ke 144 CX)O můžoniJ3 výraz "prvotin&" cháp&t dvo.jím apůsc)bem:

1. Jako první splátka, dávka z velké úrody (žně).144 0CXJ jsou ti, kteři
zvítězili ve velk6m boji proti šelmě a jejínu obrazu (víz pozrh ks Zjov
14,1). Dyli vygvobozeni z tohoto boje a nyní jsou bezpečni před Božím

á:ů:ám,p::::i:;eB:ž:iapš3:á=%:í?: ígg; ,s#?oSZ;i: živýc" js ou považová-

3á Jgž:n:ÍgžEgd:gz3ggr: ;:r:;r:;:ot::bí:á" : :á:?xo:;gYov%p2arů%: ž; , ž:jč:;:
raz i;ermiah se použivá. k o2;načení oběti lzraelitů na výstavbu svatyně~.

:;,:=Za:p::%i:):nž:6#&=;:žčnz;:S:í:;šínýví';,(ž:Zv#Zja:á:!áakss:#ngáuží_
val k označeni .'daru" u+.čeného bohyni, a to t]ez jakéhokoliv vztahu k ěEisu.
1{dokoliv je ap?rchě překlad6m výrazu torumahn, tajn go to níkdy netýká ěasu.
Počet 144 0CX) je tedy možno pokládat za "prvotinu" buá ve smyslu části rozsá.hlé úrody (žně) nebo ve smy.slu daru, tj. ot>ěti Bohu.
Nerií nal.ezene. 'I\rar řec. slovesa naznačuje, ža jde o určii:ý čas. V dachvíli průzkum dokazujo, že skupina 144 000 je bezvadná. To nezna.mená,
se nikdy nemýlili, &1e že z Bc)ži milostí zvítězili nad všemi slabostmi
charakteru.

±Bsií ňec.. dolos = 1est, podvod. Podl® některých i.ukopisů bseudos, což znamená faleš,1©ž, klam. Evnagelium Ježíše Krista mění hříšného bloudícího
člověka v bytoEit, ve které není břetvářlqr, která neuživá masku víry, neuchyluje se k podvc)du, .kiamu á hříchu.
ĚgzL±±p!±]L Řec. ai;mri = be`.z výč`itt@;, .bez úhony (viz` pozn. 'k Ef 1,4; CC[„
si;r.

69;

TM,

str.

506).

Před trůnem. V některých rukopisech tato sloya chybi.

6. I viděl .isům. Z&číná nová scéna..Události i;ohoto vidění chronologicky

přea€Éázejí udáiosti vyličené ve vídění z v. i-5.
Jiné,ho. Řec.. &11os

jiný téhož druhu. V některý.c! 9É±eřiiý:* rTk3Pige:P

i;oto slovo chybi. Bylo vzpomenuto už moho andě lů
pi oi;o neni nutné uvádět ožn&čení "jiný".

(Zj

Ándšla. Jde o syáboiické viděťií.`+p!ě+ předstaÝuje Boží

1,1.20;

5,2;

7,1.at,d),

svai;é, kteří zvěs-

tii.ji věčné ev&ngelium, a to obzvlášť ty i`ysy, o ktGrých je řeč v tomto
verši v době, kdy "přišl.a hodina Í3ouáu jeho" (v. 7). Pravdou j© však i to,

že skuteční andělé pomáhají lidem pří z`.ěs.tování gvangelig, ale to zde
neni hlavní myšlenkou
rostředku neb®. Anděl ze Zj 8,13 také letěl próstředkBm nebe. Prostor
1etu naznačuje světoširou povahu.&ndělského díla a poselsi;ví. Dilo se rozmáhá a rozvijí, dokud je neusl.yší a neuvidi všichni lidé.
Věčné. Řec. ai6níos (viz pozn. k Mat 25.,41). Pismo na jiném mistě řiká o
evangeliu "slávy" (2 Kor 4,4; 1 Tim 1,11), ale jen zdo je slovo ''věčné" po-

:á::áus]:á2Fgpep:Í::áB::€ug;L::Ě:á:=:=t#:b:š::cÉ:k ::á:°L::::83áá: 5=:ézáevangeliim nepřijde.
E!C±!±g§±É!±PLi Řec. ®uaggelion (viz pozn. k .Mar 1,1).

Zvěsi; oval

Řec. euaggeliza

přinášei; dobrou zprávu, zvěsi;ovat radostné

jicí se euaggelion (víz výše). Srovnej s poposeilstvi je slovesný tvar
užitím výrazu euaggeliz6 v ÉÍža 1'15; 10,15-

827, 828
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14,6.7

BZÉin_a__zemi. Jak naznáčují další výroky, jde o světoširé zvěstování
evangelia.
Každému národu. Tento jakož

i následující výr`azy zdůrazňují imivetrzálnost

tohoto poselství.
Pokol©nl. T j. "kmenu".

:{eíí###:|Í;:i!::Í;:ÍÍ:ir:Í::::n:ÍÍ;:::Š::íÍ;;:š::Íeíí;;:;::€*`
stvi.
Ěgj±±±± Řec. fobea = bát se, mít úctu. Fobe6 se zde nepoužívá ve smyslú
strachu přsd Bohem, ale ve výzmmu úcty k němu a bázně před ním. V tomto
výrazu jg zahrnuta. rnyšlenka úplné věrností vůěi Bohu, úplné podřízenosti

pod jeho vůli (viz pozn. k 5 Moj 4,10).

.

E±±± Poselsi;ví ,o bázni před Bohem je obzvláště &ktuální v době zvěst`í
iohoto anděla., protože lidé úctívají všelijak.í hmotná božsi;va, zát)avy a
mnohé jiné modly.
Ohválu. Řec. doxa (viz pozn;.k ŘÉm 3,23). Zde doxa nepochybně znajnená

ěest,

chválu,

poctu.

Srovnej

se

Ž 115,1;

Iz 42,12;

2 ěetr-3,18;

j.uda 25.\

Hodina, Nejde `o skui;ečnou hodihu, &1e o "dobu"`. Si.ovnej podobný význam
výra.zu "hodína" u Jana 4,21.23; 5,2.5.28; Zj 14,15. V tcmto smyglu je možno rozumět výrazu ''hodina jeho soudu" tak, že se vztahuje na všeobecný

čas soudu a ne na přesnou .chvíli začátku tohoto soudu. Je tedy možno říci, že prvné andělské pciselsi:ví se zvěstovalo před rokem 1844., i když
gkui:ečný soud ještě nezač.8.1 (viz dále .pcyzn. k výrazu "soud").
Soudu. Řec. krisís

= s.Óud;`.í jednání, na roz^díl od krima = rozsud®k (viz

š3::; Ě:e3j ::á:!á|S:šÍ:m|84ká.e:éks:ý zs;|m:#á|::š:áagg:3fnjáEšl;:::É_
ské svatyně (viz pozn. k Dan 8,14). Ze skutečnosti, že pos©lství tři andělů (Zj 14,6-12) piv`édchá.zejí druh,ý Icrisi;ův příchod (v.14), že tato zmín~

řmo:eo:SíZÍ:?ujec:avžg::n;.`:ssf:;vžíít;ĚÍ:2.:2us:r:S:::ě;eká:p:š:g2:É.pŠ;:
zvou a výstrahou, z čehož vyEivitá., že den spáj5y ještě neuplynul. Lidé se
ještě stále mohou obrátii; k Bohu a uniknout přicházejícímu hněvu. ].{ázámá
YJilliama Millera a jeho přátel (od r.1831-1844) ohle:1ně ukonč©ní období
2300 dni roku 1844 je možno hisi;oi`ickv pokláda.t. za počái;ek zvěstování prvního anděla (viz F.D.Nicho, The }i[idni6l.t Cry, str. 284). Avšak ono poselství mělo .platit do té doby a platit bude, dokud nesp&dne `opona spáí3ných

přiležitostí pro člově}ca.

ši-ýšeg;ai::su=::án=ívsSÍ:;t(ž:ciž;8::Íív:t;e#::ě:b:ážuu#v:5)`
V krizi, kter.i`. co nejdříve přijde, budou obyvatelé země Vyzváni, aby sg
rozhodli, je.ko kdysi tři židovšti mládenci, mezi uctíváním pravého Boha a
falešných bohů (I)an 3). PcBelstvi prvniho snděla má připravit lidi na
správnou volbu a pevný postoj v krisové době.

Učinil nebe i zemi. Pouze Stvořitel vesmíru si zasluhuje naši úctu. Nep&t~
ři ani člověku ani an`dělovi. Patří jen Bohu. Stvořitelslti moc je jedním
z význačných rysů pravého Boha ná rozdíl od f.a|ešných božstev (Jer. io,ll.
12). Výzva uctívat Boha jako Stvořitele se stal& obzvlá.ště aktuální v lotec±]

§:á;eťíg:::±:Í;::;o;;í:Í:ÍýB#::;ůg::::;š::;::Í::3;Í;:§;::.í;;;Í:Íz:;:ÉSÍ6
Moj 20,8-11). Kdyby se sobc)ta zachovávala podle Eožího záměru, mohla být

828, 829

-184 -

14,7.8

velkou zábrajiou proti nověře a nespriávnosten evoluční teorie (viz Sk 14,

i;izp:áz:ir±3ž:)i3::8;:a bude Vť Závěrečné krizi zvláštním bodem sváru

8. Jiný anděL mohé rukopisy překládaji: jiný, druhý anděl. V některých
rukopisech je slovo "druhý" míst,o výrazu 'tjiný" anděl; v dalšich rukopissch jo jako dodatek k výrazu "jíný anděl" a ještě v jiných je výraz
"druhý anděl" místo "jiný anděl''.
Le těl

za ním. Řec. akolouthet) = provázet, ná.sledovat (viz Mat 19,27.28;
1,18, kde toto slovo má význ-am osobního průvodu Ježiše). Zdá se, ž©
v tomto textu jd6 o ob& dva výz}nsmy. časově druhý anděl následoval prv-

l`i.!ar

ního, a.1e je také pra,vdou, že první snděl šíři svou zvěst dále, když se
k _yiěmu připojuje anděl drúý. V tomto smyslu druhé andělské poselství
provází poselství prvního anděla.

Ě}s± První a třetí andělské poselství je zvěstováno "velikým hl.asem" (v.
7.9). Poselgtví o pádu Babylom se dále zvěstuje také siln!h h|asem (víz pozn.

ke

Zj

18,1.2).

EaL±][±p!± Si;aré, skutečné město tohoto jména bylo uá + době Janc)vě rumíště.Ti (viz pozn. k lz 13,19), Jako mnohé jíné názvy a výrasy ve Zjevsni
je možr`.o i význam i;ohoto jhéna (viz pc)zn. ke Sk 3,16) nejlép©. pochopit

z úlcihy, kterou hrálo toto město ve starozákomí době (vi.z 7BC, str.
867-869; víz pozn. k lz 47,1i Jer 25,12;

5,0,1; Ez 26,11.;

Zj 16,12.16`;

:;S::žngo::Žn::u:: :;it o::::ě:;io::aí#:í , vž31šgžE:bžlů:; z: , Zj , lzá5-,
1,20;

17,5;

také

pozn.

ke

Zj

16,12)..

V babylonštině znamena.1o jméno {}9,b-ilu (Babel, 'Babylon) ''bráná bohů" ,

ale ž,idé ho posměšně dávali do souvíglosti s balal, slovem, které y jojich řeči znamená "zmást" (víz pozn. k 1 Moj 11,9). Vládcové Babylon8.
nepochyb-ně nazývali své město "branou bohů" v6 E!rný.slu, že si ho .přodsta~

vovali jako místo, kde se bohové stýkají s lídmi a řidí pozemské záleži-

.

Í:á;;v!;:Í:g;:;Íé§::ií!::úij3::;:4É:*E;::2i#p;=Í±:;';`i;z::;Ě;±é~
ic

1

i`vloj

11,4).

B&'oyl6n založíi Nimrod (viz pozn. .k 1 Moj 10,10;

11,1-9). Od samého zai

:ft#h:yt:|Íoí;i!m;%:n:y:b;1fi?í:jn;ž;ázgY3r3:á:ov?:hša:á::ž:Š:uš:,®aááu#?

`....--`.-.._`

3Í:.a2á:3:i; É:e::a5:šgš:-vÉ ::g:ě?82gk:ááátgží g::;;6EĚe3::gr:v;::03Í:y
vl_ádu úplně nezávislou cid Boha. a kdyby Bůh nebyl zasáhl, bylo by se jim
nako.ťiec pode.řílo spravedlivé ze zsmě vyhubit (PP, str.123; víz pozn.`k
I)an 4,17). Z toho důvodu Bůh iiznal za vhodné zničit věž a rozehnat její
stavitele (viz pozn. k 1 Moj 11,7.8). Po období dočasného úspěchu násle~
dovalo více než tisíc let úpadku a podří.zenosti (viz lBC, str.136;137;
2BC:,

str.

92;

viz

pozn.

k lz

13,1;

Dan

2,37).

Í{dyž Nabuchodonozor []. přebudova[ Babyíán, stf..`o se toto mě;.to jedním

z divů starověkého světa (viz Dodat. pozm k I)an 4). Jeho plán -uděl.at

á:étFáz:;:t žÉ roi::r;š::imaam::Írlnýmov:š::yE3::kákř:g ;i:;#l g:: ;;gů::h
chůdce

(viz 2BC,

str.

92-94;

viz

pozn.

ke

Zj

2,37.38;

4,30).

Současně

s©.

829, 830

-185 -

14,8

však stB.la pyšným a lcrutým ut.lačc)vatelem Božího lidu a hrozbou Božích

záměrů s tímto národem (viz Ed, str.176). V dramatickém sledu událosi:í
Bůh ponížil Nabuchodonozora a podřidil si jeho vůli ,(viz 4BC, str. 751.
752). Avšak jeho nástupcí se nech.těli pctkořit př.ed Bohem (viz Dan 5,18

až 22) , takže království bylo n&konec zváženo na nebeských vahách a na1ezeno jako nedostatečné a výnos božského Strážce ho nakoneg ze scény
odvoiai (viz pozn. k Dan 5,26-28). Na určitou dot)u se Babyion stai hiávním měE!tem perské říše, avšak zničil ho Xerxes (viz 3BC, str. 459-460)o

Postupem st&letí toto město postupně ztrácelo stáls více ze svého lesku
a důležítosti a nakonec, na sklonku`.1. stol. po Kr. přestalo existovat
(viz

pozn.

k lz

13,19i

Zj

16,21).

Od pádu stp`rého B&byl6na s6 satan snaž,íl pc)mocí té či oné světové mocnosi;i ovládnout svěi; a pravděpodobně by se mu to bylo dávno podařilo, kdyby
Bůh nebyl znovu zasahoval (viz pozn. k D&n 2,39-43). Nepochybně nejsmělejši a nejúspěšnějši pokus se mu podařil v papežstvi ot)zvláště ve středověku (viz 4BC, str. 837; viz pozn. k I)an 7,25). Bůh však prozřetelně zatir'á-

ť::zkaz;dí2:;:áí|3T,oábáLgdi;ráí:áyz:3:á:|m;1:d:2.::Šn:p:E:|ni:ÍzJS:2n:ámkě5u=

áá43toz::ojá.Svá:.:::s::::;.:oášl=3Íioívá%gu?ř::ěf::ů?mzá=:i:3i%n:sbpeg:
chu

(viz

pozn.

ke

Zj

16,13.14.16;

17,12-14).

/

žŠ:sš::;|;á ::3Í:ěmšs t:oů:: 3ržní:1|:o:t:išEo,#ž ;%ž::ikvlsš:::1;:fiT.ná_
té době kdysy vznešené, skutečné měBto Babylon už ležolo téměř úplně ve

_..-.........._.-

:le±::Í:,íypsg šág;ř3: ::ÉS o:ýtťizn6#Cá %:žál::áfi#. :žá3g!áiLte giszíšžéÉ%kož
Říma.

:,ídgogěn:r:gá;gŘE:sía:gkí,:=:::l::Ši:ena=rYážíočz::š3nág::g:s6:;žziggsuji-s'rL-é literatuře. Např. 5. kniha. Sit)ylíných pror.c)ctví, pseudoepigrafícký

ÍÍ:;:::ttá;::iá;:?03ůíi:i:Í::;#::in;#::#,83Hi:#;ÍIV::ž;;::;:::C;i.:::1iíáá?ož:1;i::5:::s:|:3i,":áh#31:Í:ios:g::ý:hbs:::ř::uŽ:#','a:Ě3`-1E;vÍSÍ ž:i::cÍNZEá:t:š::íáa::aíoeváo::kEšd:žes:áíáigž:i S:Ím:š:g:ýi..
ni... zničí tebe i tvé" (v. 37~74; R.H.Charles, I`he Apocrypha and Pseudo-

epígrf'pha of tJ» 01d Pestament, sv. 2, 8tr. 400; viz Zj 18,5-8). V 2. kni-

s3 :%:ž;:3viázs: 1šágy3::uÍo3:ággg:ícŠÍ:as glá :báě l :a,:3b:e2žjs::::t ík=:. K:i '
1; Charles, op. cit. 8tr. 486). Podobně i autor židovského díla hlidraš
Rabbah k texí;u Peís. 1,6 uvádí: "lv'čsto Řím nazývali BalJyl6ii" (vyq. Soncino,
-_

:

Edom (viz Midraš Rabbah,
vyd. Scyncino, str. 80).

----

k Pies.1,6,

str.

_

60;

víz Talmud,

_--

l,'iakkoth

12a,

Skutečný i tajemý Babyl6n byl tedy dlouho uznáván za tradičního nepřítele
Boží pravdy a jeho lidu. V6 Zjevení se toto jméno používá symbolicky k ozn&-

830, 831
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ěení všech náboženských oi.ganizací a jejich vůdcovství od nejstarších dob
až do kom3 ěasu (viz pozn. ke Zj 17,5; 18,24). Když porovnáme irinohé starozákonní si:ati, kde se zeširo!c& hovoří o hříších a osTdu sku.Ú-ečného B&by-

16na, s výrokv ze Zjevení, kde je řeč o tajemném Bat)ylonu, vynikne výstíž-

:ž žžTb:±Í;k=8: 0:::oDg:Í:: ;::z. pÍ:nžjkí5L43í:; p:::r2=áL3te:3ťšczjoL:,:2_
ných sta.tí postihneme také důleží,tost důkladného zl:oimání Starého zákon&
v souvislosti se skutečným -.abylonem, což je předpokladem pochopeni dosahu novozákonních stati ohledně i;ajemného Bat)ylona.

8Qj±|újgÉi V některých rukopisech chybí druhé "padl". Tento text s.e zdá
být ozvěnou lz 21,9, kde některé rukopisy LXX uvádějí slovo :'padl" jednou,
jiné dvakrát. V. hebrejštíně .se toto slovo opakuj6. Opakovámím'poselství
získává na důraze. B&bylon Ů© srozumitelné označeni, ]ctei`é Jan použivá k
vyštižení všech náboženských oi'ganizací a hnuti, které odpadly od pr&vdy.
Tat.o Ekutečnost vyžaduje, abychom tento "pád" viděli jako děj postupný
a, stále závěžnějši.

Toto proroctví

pádu Babyl6na se nqplňuje ve všeobocném odpaénutí protestantism.u od či sf oty a jednoduchostí evangelía (viz pozn. ke Zj 1. ,4). Hisi;oricky `totc) poselstvi bylo na začátku zvěstováno adventnim hnutím ( známým
jako millerismus, na podzim r.1944 s vzi,ahovalo se na církve, které zavrhly prvni andělské poselství o soudu (viz pozn. ke ZŮ 14,7). Toto poselství bude mít tim větši ffýznam, čím bližší bude konec,a důkladně se naplní při spojení různých náboženských živlů pod vedenim satana (viz požn.

tf3nzjal3ví:;ť24ÉgžE,:2ál:;žp;;E3:;-t:írá#hl:á:;že:sÉ;g:j3pŠE:gíogÉScEabytvc)řicích Babylon, aby z nich vyšel.

Velké město. Přid'avné jméno "velkýU se v souvislosi;i s Babylon©m ve Zjeve-

rt`í užívá důsledně (viz Zj 16,19;

17,5.18;

18,2;

10.21).

I\'ebo vinem hněvu. Cbraz je pravděpodobně výpůjčgn z Jer 25,15, kde Jererúáš je vyzúán: "Ve.zmi kalich vína,prchlivosti této .,.. a napájej jím '
v,šecky ty národy." Ale cíleň Babylonu při nab]'.zení vina různým národům

není -hněv. Usiluje o i;o, aby pití jeho vína přineslo národům pokoj (viz
pozn. ke Zj 13,12) . Avšak piti tohoto nápoje přivolává na lidi Boži hněv.
Podle něk*erých výraz thumos, překládaný sloveni "hněv" má téměř význam .

"vá.šeň". V tomto případě by náš te]d; zněl: "Město, které vinem ivášně své

nemravnosti.. ." Avšak na jiném mistě ve Zjeveni výraz thumos má význam
"hněvu" a m.ůžeme ho i;edy praizděpodobně použít i zde.

Sír,ilství. Obraz nedovol6ného spojení mezi církvi a světem, nebo mezi círTWTaTiŤ=tem. Cirkev má být v manželskem svazku se svým Pánem, když však
vyhledává pomoc od státu, zpronevěřuje se svému zákonitému manželovi.
:ji/Jm novým spojenim' se dop uští duchovního'smilství. Srovnej Ez 16,15;

J, a k 4 , 4 .
ĚapéigLlj2= `Tento c>braz nazn8.čuje přijetí faiešného učeni a způsobů Babyi6na. Jde spíše o vnucovaný způsob podávání nápoje. Ná,boženské živl;`r si budou v}.'nucovat, at`.. si;át mocerislqr prosazoval jejich výnosy.
±r.šLS±J=n][L±jí±::9éjL Zde je Popsána Povaha odpadnui;í. Náhrada Božích zákonů zákony lidšk;ýini a vnucováni riáboženslúch výnosů ze str8.ny si;ábu bude všeobecné (viz pozn. ke Zj 13,8; čti 6T, str.18.1.9.395.; 7T, str.141).

9. 'I`řetí anaěl. Srovnej s v. 6.8.

etěl za ními. Viz pozn. k v. 8o
][g|ik,ým hlz±.sL±gL= Viz pozn. k v. 7.8.

831,
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V originále: "ten, kdo'`.

l'l]_de-1i se

Klanět i . Řec. proskyne6 (viz pozn. k v. 7).
§V.s|Eíí Tj. šelmě popsané ve Zj 13,1-10 (viz tamtéž). I)i.uhá. šolma nabádá lidi k tomii, aby Í!e klaněli šelmě první (viz pozn. k6 Zj 13,12). Je třeba parrai:ovat, že toto varování bude mítrkonečn!! :1činek až po uzdravení smi.telné
rány (viz pozn. ke Z-j 13,3) a úi;voření obrazu šelmě (viz v.14), kdy se
znameni š.el.my stane naléhavý`m prob|émarn (viz pozn. k v.16). Dnešní zvěsto-

váni třetího e.ndělskéh.o poselstvi je určitým varovánim týkajicím se budoucích prc`bl.émů a výstrahou, která objasní lidem probl.émy zahrnuté v rozvíjejícim se boji a má lidem umožnit rozumnou volt)u'.
LOE€~.zu .ie,iímu. ,Viz pozq. ke Zj 1'3,14. Spojka ''a" ztotožňuje uctívatele
šelmy s uctívateli obrazu. I)alší souvislosti. ztotožňují tyi;o uctívatele
s lidmi, kteří přijmou znamení. Šelnia a obraz mají společné záměry i taktiku a shodují se v pož`adai/ku, aby lidé příjali znamení šelmy. Kdo tedy
uctívá šelmu, uctivá i obraz a nese znarr.ení.
Zrlame ní

Viz

pozn.

ke

Zj.13,16.

10. Z+;v:Ég±Lhněvu. Tj. vína, k*eré je hněvem. Lidé, kt©ři piji z vína hněvu babylonského smilstva (v. 8), budou pít z vína hněvu Božiho. Va.rování..
je jasné a, srozumitelné. Každý tc) může pochopit,

#5=Dobo:::v:Š:p:Iá:á:;oá:b:_šiz:aže;;'3:sEá:e:Íá';:3ni:cEá::jsn::g:tžL9ěn
přísadami, aby mělo věi;ši omainný účinek.

Do kalichu hnč

_

Podle jiného překladu v"poháru jeho rozhořěení".

g:=épgj±J}2Égi Řeó. basa.niz6 .= mučii: ; trá,pit. Por,ovnej pÓužití výrazu baEi&-

:Í:;á8p'i`!Í:!;Í:;:;:h:oi;:íž3:Pi:;ti!::i::-i;:5t°;:;::Í!:i::i::g:;:;i:?ů;Í:žjasné, na kterou fázi trestu zde. pisatel mysli. Snad na obě. V obou přípaclech budou uctívatele šelmy a jejíhc> obrazu trpět. Prvni utrpění skončí
při smrti, kdy se z nebe.`zjeví Ježíš (viz pozn. ke Zj 19,19-21), druhé
ve věčné smri;i (viz pozn. ke Zj 20,14-).
`

.

Ohně m a sirou. Tato obrazná řeč prgvděpodobně poohází z lz 34,9.10 (viz
tam).. Srovnej 1 `Moj 19,24, kde ohen
jsou trestem při zničení Sodoriiy a Goinory.

Př ed cbliče_iem Ei+ati`/ch andělů a. řed obliče
Beránka. Ráhy a zničení bez~
božných po tisícilc`;i se odehrají na tóto zemi. Po očiši;ění země budou
svatí bydlet na zemi. Krístus bude se svým lidem. a budou zd© nepochybně
i imozí a.ndělé.

11o ![aJ[šJs][J[šJsii Řec. eis ai6nas aián6n = na věky věků. Tento výraz je
možno srovnai; s řec. eis to.n ai6na = na věk, ÝšeobeQně překládaný "m věkx" (viz }út 21,19; }.hr 3,29; Ijuk 1,55 atd.) n6bo je možno ho porovnat s
------

__

-----_--_

---:---_--:-:--__--

;:::3ůe:á;::aí;:%jÉý:á:;ěn3:5;n;:ů::e?:;sť::áií'"ÍĚ;2 3:oTš::m#ž:, zsgtů:áto složitý výraz eis ai6nas &i6nt)n = na vě]SÍ vělú pokládat za důr'azněj,ší
•`.yj.ádření ustavičného trvárií?
'-j.`erito složený výraz se vyslqrtuje na jiném místě v podobně eis tc)us aičnas
•:F:`! aiónňn, dcNslovně (na vělqr vě.'h+r' (3 použi.tím urěitóho členu) a v každém

8J2, 833
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připadě se uvádi v souvislosi;i s Bc)hem neto Kristem a vyjadřuje no.koneěnou
ey.istenci. Tento vý2;nam n®ní však odvozen a výrazu saméhc), ale z toho, k
ěemu je při.poj©n. Výraz sám znamená znásobené věky.

V dalšim snad vysvětlíme blíže použití tohoto složitého výrazu v tomto ver~
•šÍ . Jde o utrpení uctivatelů š61my v pekle ohně & síry. Věk ělc)věka (jeho
i;rvání) v takovém prostředí by bylo velmi krátké a kdyby se použilo výrazu
eis ton aíóna = r`.a věk` (na všky), mohlo by s`e vyvodit, žo trest bude jen.
chvilkov}'. Složený výraz naznačuje, žeutrpeni bude i;rvat určitou dobii, ale
ne n©omezené ůěky, jak to jasně vyplývá z jiných textů Písma, podle ktoiých
bude konečnýn údělem bezbožných zniěení (viz }ht 10,28; Zj 20,14).

Obraz věčně vystupujícího dým pochází nepochybně z lz 34,10, kd© je popsápugtošeni Edomfi. Že
prorok lzaiáš neměl na zřeteli bezmezný, nekonečhen, v}.plývá ze skutečnosti, že po velkém požáru, o kterém je řečeno:
bude vystupovat na vělcy", země se stává zpustoš6riým příbytkem divých
Se em (v.10-15). Obraz znázorňuje úplné zniěeni. Viz pozn. k Mal 4,1.

PLdppš_inui;í: Řec. anapausis = odpočinek, oddech, zastaveni, osvěžoní. Trest,
lcberý potrvá potud, pokud nenastane smrt, nebude přerušen nijakým odpočin-

3c::á :d::S::msagš;:tážik:uáne zde nepřichází v úv8`hu' muka jsou trva|á.
Kt`eřiž se klaně i šelmě. Vyčlenění uctivatelů se opakuje (v. 9) nepochyt]ně
kvůli důrazu. Tř©tí anděl přináší nejstrašnějši hrozbu. Obyvatelé země budou bez výmluvy, když neunilcnou připravenému c)sidlu. Měl.i ly vynaložit
všechno úsilí, áby rozeznali šelmu, její obraz i znamení a postíhli její

vůli a taktiku.
12. g3=pě±±j[gg+L= Řec. hypomon6 (viz pozn. k Řím 5;3). Snad výraz "neochvěj-

nc>u vytrvalosi:" by byl výstižnější. Textová souvislost poutá pozoi`nost na
si;i.ašný boj se šelmou & jejím obrazem. Vynaloži se všechno úsilí, aby os-

Ía::g Ež:žb:Ěi:=c3:žíp:i:áíiÉ ;žJk|#|#nÉg:gág:ě d::ggus ž::imošá8 %bí.:

"všeli}Úri podvodem nepravosti" (2 Pes 2jio; viz Mat 24,24), aby dokázai, žé

v i;omim hnutí působí Boží moc. Vé všem tom zůstane věrný ostatek.1idu neochvšjný a zachová' si svou čestnost. Jeho neochvějnost si zasluhuje zvlášt-

ni pozornost.
= oddělení od c)becného pro sv&tý účel (viz pozn. k

Ě`##.ňec. ha.8ioi
Ostříh&

řikázání Božích

Tato slova mají v dané souvislosti zvláštni.vý-

::a:.sŠ:á:n;:j:vsÍ:nkaýz;áo:;:Š:;ý(:í:tps:n?uSčž:anii:8í:lsFB;a:íJ:jí:u.á::;:-

j:o::gís::e:eb:igtgt::Í?d;ž|Pi:žáfgcá::Íťgíí.pĚÉggaíÉ::ěÉ;eg:gv:Š:áías;'
že ostatnich devět přikázáni má všeobecnou platnost, ale na začát]m křesĚanské éry lidé začali sedmý d6n odpočinku (sobotu) nahrazovat zachováváním

lp=::Í::éd:áci%:::a:::: ::g:::u::2áé:: :3:n!v:áv5ů;nža5e3g:í7á::lih:n3š:í
týdne misto dne sedmého a svévolné nevšímavosti vůči původnimu přikázání.

I\7ěkteří zaujímají stanovisko proti zákonu a tvrdí, že desatero bylo zrušeii.o se všemi si;arozákonními příh-azy. Jiní tvrdí, že časový prvek ve 4.

přikázáni je sice ceremor.\.iální, ale samc)tný příkaz zachc)vávat jeden den ze
sedmi je mravně závazný. Písmo nepodporuje tyto pázory. Podle stanoviska
řimské cir}cve byl& pc)svátnc)st dne odpočinku přenese}ia z tiožské moci.

Pi`o-

ÉůS:u:?t|Ír:::š:á:mg:ít:::t 3t:ž,:ár|;aE:;: :žstáá:í::h3;?vig;3mv:ÍEž Éáb#%n
piv-inutí stát, aby se zachovávání neděle stalo záležitosti c)bčanského zá-

833, 834
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§:nžjaLg;ž2==;.S {v:žíE:mTš::%žá3Sgů±c: : :3:.ř6í :nťot3: gbt::Íe d:g3í:ůnvě.
řicí líd Bctží bude drž6t Písma a }romě Icrista odmítne vzdát poci;u jakókoi
liv moci. Z moha jínýcb rysů, které mohl prorok vzpomenout, měl uvést jen
dva významé: zachovávání Boších přikázá.ni a viru Ježíšovu.

ĚÉĚffi og::áí á g=gá#áď:žíáá; Š: :Ltí.:tgxťýí:ám=š:: :%ž3:Éut%;€cEt 3n&k,
dvou výrazů 8. o důležitosti víry pro křes anskou zkušenost mluví pc)zn
tc ňím š,22. Víra Ježíšova a z8,choúávó.ní příkázá.ní představuje dva důloži~

té aspekty křesťanského života. Boží přikázáni jsou výrazem (vyjádřením)
Bož,iho charakteru. Nastolují božské pi.avi`dlo spravodlnosti, které má podie Boží vůle vést k tomu, co ve svém n©znovuzrozeném stavu sám dosáhnout

:;%*,::!Í?:2i;;;á;;!;;;%n:`Í:S:šE::á:ií3;::;::Í::;::iií;Íe:i::šrnžo:í:
::±.t:íg:;s;:ě::pín::ž=kĚv:žr:Z±o::í,;goLá::mu:šÉ#áj:afídíeza%%+á:ař
božské požadavky (viz pozn. k Řim 8,3t4) a zrcadlit božský obraz.

C;írkev osi;&tků si váži ožích přikázáni a zachovává je ne něj&k zákonicky,
ale jako zjevení Božího a Kristova charakteřu, který př.ebývá v srdci pr&vého věříciho (Gai

|3: ggh.Bez bližšího určení, ale zřejmě jmý než hias třetího anděia
Pii Viz) pozn. ke Zj 1,11.
B1.ahosla,veni. . . mrtví To je jedn.o zB sedmí tzv. t)1ahosle,venství. Zjov6ní
(viz pozn. k Mat

5,3)

Jiná

jsou ve

Zj

1,3.;

1.6,15;

19,9;

20,6,;

22,7.14.

Od této chvii±. To se nepochybně vžtahuje na obdc).t)i poselstÝí tří andělů,
které zahrnuje dobu pronásledovánii ze si:rQjiy šelm-y a jejiho obrazu, dobu
i-ňúáánáí_á _áiězehí a trestu gmrtí (úz pozn. ke zj 13,12-17). Ti, kt;eří
odcl^iázejí do .svýoh ,h.robů v tom.bo ot)dot]í, odpočinou si vlastně jen na'.

chví.1i, pokud nepomine hněv. Potom budou přednostně povoláni k životu
př.i zvláštnim zrirtvýchvstání, ki;eré bude před všeobecným vzkříšením spravedlivých (viz pozn. k Da.n 12,2). Bláhoslavenými nejsou nazváni mrtví vše-

o.oecně, al® j6n ti, kteří umírají "v Pánu". Jsou to ti, kteří zemřeli vírou za,kotvení v Ježíší (viz pozn. k 1 Kor 15,18; 1 Tes 4,16).
PJ±Í2!i Viz pozn. ke Zj 1,4.

gg|2EaÉÉ|ifli Řec. Jkopoi = únava, námaha, těžká práce. Src>vnej pc>užití
tohoto slova v 2 Kor 6,5; 11,23.27; 1 Tes 1,3. Srfft je odpočínek od únavných námah života„
`
Skutkové. Řec. erga = činy, skuttcy, všeobecný výraz .je ade dán do protikladii s výrazem kopoi (víz yýš,e)-.

Jdou za' nimi-. Tento výraz byl. vyklá,dán dvojím způsot>6m: '1.. Někteří na zá-

znamená "násiedují s nimi" , tj. provi2}ejí
kladě,
I\+'+'\J'\,,
že
+ ,----řec.`u_-_
výraz
___ doslovně
_ _ _
_
je -pěkteří vyvozují, že Jan se zde zmíňuje o-složeni břemene tohoto života a pokračc>vání v činnc)sti ve svště budoucím. činnost by jistě v dol]ě

:i:;e;:;::::;ígiffl:Í::::::;:í:::Í::Í::;;i:;oI:;:dí,:j:i:eá:;:;:ÍS:ÍuÍ;:oto slova vztahují na vliv, i:terý po snu`ti za sebou zanechává dot>rý člwěk.
14. Oblak běl ostkvoucí.

Verše 14-20 tvoří symbolické viděpí o Kristově
přichodu. Při snazo pc>chopit jejich význam j© třeba t)rát v úvahu záJ3ady
ř;,,ii`áá:_áy;b;1i:c_Ě;áh`_ji_áááí. (;i`ž poznl k Ez_1,1o). O významu oblaků
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V SouviE51osti S Kristovým přichodem mluvi

14,14-20
pozn. k® Sk l,9-il; h[&t 24,

30; Luk 21,27; Ž i,7„ Í'ováha tři anděiských pcseiství a skutečnosó, že
o zvěstí
Kristově
přichodu,
ukazu.je,
tři pc)selství jsou
-p~ósie-dní
lined
Potom vařovnou
ie
světu
(viz pozn.
ke Zj že
18,1-4).

E)..yn_u__člověka_e_ Viz pozn.

ke Zj 1,1.3.

Xormu.
Řec. stefa.nců
věnec,
koruna"koruny
vítězstvi(stefanqs)
(viz pozn.
ke `(Mat
Zj 12,3).
-ZI=ĚZTkorima
můžé t)ýt =jako
protiklad
z trni"
27.,
29).

SrD ostrý. Ježíš je zde představen ja,ko žnec připravený ng žeň`(v.15.16.).

15. Jiný anděl. Tj. jíný než ktei.ikoliv ze tří andělů zvěstujících varov~
né pcGelství před druhým e.dventem Kristovým (v. 6.8.9) .
Z cíhrámu. R ec.

naoms (viz pozn. ke Zj.3,12). V prorockém obraz® jsme Fž
ii,i.2,.19).VÝšímněme
si, zůstává
že Jan většir}ou
se často gtejný.
zmiňuje
pozorovali
~o
tom, co chrám.(viz
vzpomněl vZjpřádešlých
víděních. Rámec

]ž;pĚ;bííyĚá,;;e:;ť;;z:9:á,€,6 pozoruj©me opětovně v d&Lších víděních tvíz
Dozi.á.la. Řec. xeraino = uschnout, vysušít se, používá sB o dozrávání obílí.

ĚeL Verše 15~20 popisují velkou žeň na konci všeho. Při této žni jde o
dvě odlišné události. 0 jedné je řeč ve v.16.17. a o druhé ve v. 18~20.
Prvni se` vztahuje na shromáždění Spravedlívých, zde přgdsta.vených zralým
c>bilím, jak to vyplývá z řec. výrazu překládaného slovem "dozrálo". Drůhá
se týká bezl]ožnjch, předgtavených zralými hrozny vína.
1ú. PGžeta .iest. Obraz shromážděni spravedlivých (viz MBt 13,30; Luk 3,17).

17.

.iiný ariděl. Srovnej s v. 15.

Z chrámu. Viz pozn. k. v. 15.

§Ep=. Srovnej s v. 15.

i8. Z oltáře.

Pravděpodobně oltář vzpomenutý ve Zj 8,3.5.9.13.

Moc nad ohněm. Neni

jasné, proč tento anděl má moc nad ohněm. Oheň je snad
syiiibol odplai;y. Srovnej s-výrazom "anděl vod" (Zj 16,5,).
Volal , Srovnej s v. 15.

Egrgzny v±niQeí Obráa dvou úrod pochází ze starého palestínského zeměděl~
ského roku, který počítal se dvěma úrodami, žní obilí a vinobraním (viz
2BC,

str.109UO)., Sklízeň

z;de. předsi;avujg

shromáž`děrii bezbožných,

urče-

ných k záhubě.

19. PPLigLZEa_(Velký lis). Symbolická barva vína výstižně představuje k6v.
Původ je pravděpodobně u lz 63,1-6,
Hrií`Y.vu Božího. Jd6 snad hlavně o sedm posle..iních ran.(Zj l5,1).

`

20. Tlačein .iost. Hrosny lidé za starodávna šlapali nohaina (via pozn. k
lz

63'2.3).

Před měst em. Obraz pochází pravděpodobně ze starozákonních prc)roctví po~

písujícich v yhubení Božich nopřá,tel za hradbaini Jeruzaléma (viz pozn. k
Jciel

3 ,12.13 ) .

Až do udidl koňům. Obrazná, řeč mznačuje v.el.ké & úplné vyhut)oní bezbožných. Podobnou obraznou ř©č užívá i apokryfická kniha Enochova: ''A v těch

dnech na j6dnom mí.stě budou t)iti otcoůé i-synové. Bratři se vzájemě pobijí. Potoky jsou plné jejic!i krve... l{oně se budou po L.sa brc)dit v krvi
hříšníld a vůz se v ni colý potopí" (kap.100,1+ R.H.Charles: The Apo-

835,977,978
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14,20

crypba and Pseudepigrapha of the Oid Tesi;ament, 2. sv., str. 271).
Honůo Tisíc šesb set honů je asi tři s-t;a km (viz 5BC, str. 50). Dosud se

ri==:gel žádný spol©hlivů'/ .výklad čísla
ku Palestiny. 'l'ento spekulativní názor
lem celé souvislosti je, že nepřátelé
ně přemoženi. Proto může cii'kev hleděi;

1600. Joroným.myslel, že jde o délvšak vysvětluje velmi málo. Smys.Boží církve budou úplně & definitívvpřed k plnému a úplnému vysvoboze-

ni z rukou nepřátel a smí očekávai; radostn-é vítězství v Božím královstvi.
7, I)ÍLA E.G. WHITBOVÉ H ZJ 14
1-3 Viz pozn. EGUÍ ke Zj 7,2.3.
1-4
(Zj

(Z
ozn.` EGV-J. k Ef 4
Znameni charakteru o
14,1-4) Teni;o popis předsi;avuje charakter Božího lidu těchto posledriích dní (l.'S 139,1903,),

(v. 9-12

ozn. EG-\ti' ke Z

1-13)

Nebeské znamení. Jan viděl r cánka.

•álá|ÍgĚ:|sv:s:uansb:::o:4:e3eťž::ádfieš:ž:ě:Ěrjg:n:yí:h;|noiticsvg#3a3és:=vy
i;oli.o Svatého. Když chceme nést Boží obraz a nápis, musíme só oddělit od

každé nepi.avosti. b:usíme se zříci každé nepravosti.a s,ěřit Bvůj život do`
rukou Krisi;ových. Když t)udeme na svém spasení pr'acovat s bázní a třesením,
\
ŤL:i±,b:§:3Y[gá;)?ůS°bít Chtěni i Skutočné činění podie do'oré iibé vůie
své
I{ristus v nás. (Zj 14,1-3) Proč byli i:ak mimořádně vyznamenó.ni?. Protože

rriěli s obdivuhodnou pravdou stát před celým světeJTi, proti všemu odp

:řrl|i:fmí3sEr;žšť,:::ťvÉr:šť:s?a:-gt::.á±ježs|Í:you(|:sy?ř3:fsáárriBožimi
Svrchovanosi; vě
chzá
í Ti, kteři ma.jí na čelích peč©Ě .věčného Boha,
budou svět i jeho půvaby.podřizovat věčnj;-m zájmům (RH,13.7.1897)
14-16

ozn. EGW ke Z

4-17)

Totožnost 144 000 neb
kteri
t]iidou zvěsi;ovai; bajky a
±rs±± I'ďistus říká, že v církvi budou iidé,
domněnky, zatimco Bůh dal v.elké, vznešené, zušlechťujicí pravdy, kteřé-by
měly být vždy předmětem přem.ýšlení. Když lidé přinášejí tu nebo onu te.orii,
i.cd}rž chtějí vědět něco, co není potřebné vědět, potom je Pán neveae. Jeho`.
vůlí neni, aby jeho lid přinášel něco domnělého, o čem Boží slovo neučí;

není jeho vůlí, aby Be věřici dostávali do sporu o oi;ázkách, které jim ducl..ovne nepomohou, jako např. kdo bude tvořit počet 144 000? Boží vyvolení

se to v krátké době nepochybně dovědí.
Bratři a sestry, važte si a si;udujte pi`avdy, které Pán dal vám i vašim

:;:e,ging:z::á3:J:3čá;sdgá:gzí1::Í:ž2m!:méoc:evgvů:áááv:Íá:::růs:á3:;ěá
na ni je jasná. "V zákoně co j©st psáno? Ki;erak čteš?" Luk 10,25
1901)

(ns 26,

`

1 Petr 2
1 Jan'2
J3oži lid. n ní následu e Berámká. Pán ma. n& Zemi lid, L:rierá náE!leiduje Beránka všude, kam jde. iv[á .tisíce těch, kteří nesklonili svá kolena před Bálem. Tí budou s ním stát na vrchu Sion. Musí obstát na zemi, duchovně vyzbrojeni `a připraveni z'achraňovat hynoucí. Neb©ši:í andělé dělají tento průzk\m a duchovní činnost si vyžaduje od všech,
k±eří věř.í přítomné pravdě, aby' se připojil.i k andělům v jejich díle.
Nemusirr,e č`ekat, až budemG proměněni, abyc}iom následovali Krista. Boží lid
!:o může následovát .jíž z.de. Božího Beránka budeme následovat v nebeských
i)řibytcích jen tehdy, když jej budeme následovat zde. Následováni v nebi
závísí na tom, jak zachovávL.me j©ho přikázáni nyní. Nemáme následovat

Krista příležitostně nebo náladově jen tehdy, když se nám to hc`dí.

978,979

~ 192 ~

i.i:usime se rcizh.odnout následovai: hó. V každode}iním životě musím6 následo~
i/e.t jerio přiklad, ja.ko když stádce důvěřivě jde za svým pastýřem„ iutáme

}jo následovat i utrpením pro jeho jméno a na každém lcroku si připomínat:
"By mne i zabil, což bych v něho nedou.fal" (Jc)to 13,15). Jeho životrii pra-

]m m.usi bj't naší životr`^i praxi & když se snažiTt6 tstclo se mu podobat a
svou vůli sladit s vůl.í jeho, .oude." ho zjevovat (RiI,12.4ol898).
5.

Viz pozr`„

6-12

(viz

EG1,'J k 2 T.6B` 2,7-12.
ozn®

EGVvr

ke

Z '\ 10

1-11:

1 Jan 2.18)

oochoDime.

14. ka-

pÍ.tola Zjeve,ú je ka~oitolou nejhlubšíhc) významu. Její obsah bude brzy pochopen v celém gvém dosahu e. po`Te.1ství da`r~á Ja.n.ovi se budc)u opalr.ovat se
:vlá.štnímL

důrazem

(EH,13.10ol9C4),

Kristus př`ichází podruhé, a -t;o set spásnc)u mocí.

Tc>tožnost tři andělůo

Lidem posl81 první, druhé a třei;í a^ridělské poselství, aby je připravil
no, tuto událosto 'Tito anděl.é jsou symbolem lidí, kteří přijímají pravdu
a. mocmě

zvěstuji

světu'evarig6lium

(Dopis

79,1900).

JZIJ±|±l .lcšr3ié:jjs!±EÉ3±gí S církvemi ss atalo to, cm je n8.psáno ve Zj
18, Proč byla dájia poselstvi ze Zj 14? Protože zásady církvi byly porušenyo..

(čti

Zj

14,6-10).

Zřejmě jG celý svět vin©n za př`ijetí znarrieni šelmyo Prórok však vidí sku-

§::3ái:híurá:řÉí§::n:Ě:gn;á:t`š:±g;ííL*oSšís:ů:ř:í:íiuJ:::uZ:=T9Líe::žsvé
ostříhaji přikázání Božích a víry Ježíšovy" (i\S 92,1904).
I.rmoz,í
ravdu, čas Božích ničivých sc>udů je dobou m.ilosti pro
ty, }steří nemělí možnosi; pr_avdu poznato Pán jim bude milostiva Jeho milosrdné srdce je dotčeno; jeho spásná ruka je dosud vztažena„i když
dveře jsou z,avřeny těm, Icteří nechtěli vstoupit. Přijati. budou mnozí,
l`|eří v těch.i;o posledních dnech slyšeli zvěst pravdy poprvé (RH, 5.7.19CX5;)

7
V,zdáváni sláw Bohuc
Vzdávat slávu Bohu zn&mená zjevovat jeho chsrakter v ri.aši vlastni pova`ze, a ti.T, ho zvěstov&t. Kdykoli zvěstujeme Otce ne`oo

Syna,

o`3lavujeme

8

(Dar,-7'25!

Boha

2 Tes 2

(hJS

16,1890).

Viz Dozn. EGi`;,

ke Zi 18,1-5)

Sirět opitý vínem

EÉ`/1ona,. Bůh obžalovává Babylo.n.: "Nebo vínem hněvu smilství svého na.páje1o vfí:ecFi7 ná~rod}r'`. To znamená, že toto symbolické město znevažc)valo prá-.
vř to přikázání, }cteré upozorr^uúe na pravého Bo.h.e;, a pošlapalo sobotu, Bo-

ží památku stvořeni.

Bůh swořil svět za šest dní a sedmého odpočinul, posvětil teiito den g od~
dělil ho od ostat.n.ích jakc> svůj sva,tý den, který má jeho lid zachovávat po
všechna pc``i=olerií.

Ale "člověk hřícha", v}rvyšující se nad Boha, sedící v Božím chrámě a po1.cládající se Ža Boha, .oomýšlel změnit čagy a zákony. Tato moc, snažíci ss
dok.ázat, ž6 se n6jen rovná Bohu, ale že ho převyšuje, změníla den odpočinku, a, .místo sedmého dne zavedla pi.vní den týdne. A proi;estantský svět příjal toto papc-žské &itě za svai;é. V Božím .qlově se tc) ne.zývá snulstvem.
Bůh vede s dr_ešními cír}cvemi spor. }\Taplňují Jan_c)vo proroctvío "Vir.em hně-

vu. smilsi;vi svého napájelo vš6cky`y národy." Opustili Boha tím, že odmitli
přijmc)u+ jeho zjevení. Nem,ají ducha pravého Boži.hm lidu, zachovávajícího
přikázáni. A lid světa, ochotně přijimajíci nepr&vý den odpočinku a pošle.pávající sobotu Hospodínovu, pil z vína hněvu jeho smilstva (Dopis 98,1900)

9-12 ím

1 1- i7 : viz Dozn.
i|jzLji8 ,12-14 ) .-_ Eés!±±±ě±É
DrobléFi oosledn
(Cituj Zj 14,9-lJ) Je v zájmu `/šech, a,'oy pc>chopi1i, cm je znaTiením šelrny a jejího c)brazu? Je to pravý opa'€ znaJnení Božíhc)
(Cituj

2

Mc>j

31,12-17)

979,980
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Sobotni otázka bude problémem onoho velkého sporu,. kterého se zúčastní

§:1ťisťítÉ,íŠ:i(gíil3zá4Í3:ítgl5S::Ť t%to88ipí5;;Ť je zjevoním toho, "

?;j:zĚEgegieíii;g:::+á:asgšjáJu#:i#šíááes:ýáse:ěžgťéh#išíiTctL=
hoim dno je znsmením šelrny (Dopis 31,1898.).

JJzilJ ,16 .17 ) Varování

řed znamoním šelni

Světu se zvěstuje třeti an~

dělské poselství, které varuj© lidi, aby nepříjali znameni šelmy nebo jejího obrazu na čela a ruku. Přijmout toi;o znamení znamená dospět k i;émuž
rozhc>dnuti, k jakému se odvážila šelma, a obha.jova.t tytéž názory, k*eré
odporují Božímu slovu. 0 všech, k±eří. toto znameni přijmou, řiká Bůh:

"1 tent bude piti víno hněvu Božího, víno, kt©róž jest vlito do kalichu

hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou předcblíčejem svatých andělů a

\

před obličejem Beránka." (Zj 14,10)

Když vás osvítilc) svět.l.o pravdy a zjevi}o vám sobotu čtvrtého přikázáni
a když vám ukázalo, že v Bóžím slově .není žádný důvod pro zachovávání n®děle a vy se přece budete držet nepravého dne odpočinku, odmítajice zacho~
vávat svatou sóbotu, kterou` Bůh nazývá '.'můj svatý d©n", přijimáte znamení
šelmy. Kd}J se to stává? Když poslechnete v}';ncx3, který vám přikazuje nepr&-

covat v neděli a uctívat Boha, i když vite, žo v Pismu není ani slova, ki;e:ímzgen2áš:ánzoš:i:;1á 33m::átoev:ů:egešo2EťčeJný Pracovní den, Ochotně Plv,íKdyž obdržíme toto znamení na čelo nebo na ruku, musí nás stihnout soudy
určené neposlušným. Peěeť živého 13oha dostanou však ti, kteři vědctmě zachovávají sobotu Hospodinovu (RH, 13.7.18977)

Otázka života a smrti. V i;onto poselství jsou zahrnutz. dvě před®šlá pos©1ství. V symbolickém vidění se toto poselstiú zvěstuje silným hlasep, tj. ,

::ááa:u3:ak::;á:h:ýzE:níoíd3vggť:6Je`Ě:títá::-:lžf:.3:sáls::Íijeú:Š::žg=
l'!oto poselství bude úměrný vážnosti a vznešenosti, s jakou se zvěstuje (hs
16'

1900).

(verše 1-4)

Znamení nei viditelné

V onom velkém.sporu zápasí dvě strany:

:=:éřiF:žíj,i:á:Ív*č::ig:v:h:eÉ:h#aá'e:ípĚ:Í'Ím#éí:ját3:=á3:áng::,čglích svých". To není žádné viditelné znamení (ST.1.11.1899)®

řed ta emsi;vím ne rsvosti.. Třeti andělslÁ:é poselství se roz.máhá tím více, čímL `.'ic® se bližíme sklonku pozemských dějín. . .
2 T'6S 2

-12)

Ochr&na

Pái`. JT.i ukázal nebezpečí, ki;erá ohróžují ty, jimž byl& svěřena svatá povinnosi; zvěí`t,ovat třetí andělské poselství. híaji pamatovat, že i;oi;o poselství

je pro celý život krajně důležité. Důkladně musí zkoumat Písmo, &by se moh1i ochránit před tajemstvím nepr&vosti, které hraje tak velkou úlohu v závěrečných scénách pozemských dějin.
Světské mocmosti budou usilovat-o stále větší vnější okázalost. Bůh před-

stavil Ja.novi různými symboly bezbožný charak*er a svůdný vliv těch, kteří se vyzna.čc)v?1i pronásledováním jeho lidu. 18. kapitola Zjeveni riiluvi o
tajeimém Babylonu, který padl a st-a| se proná.sledovatelskou mocností. Ti, `
';`:teř`í zachovávají přikázání Boží a ma,ji viru Ježíšovu, jsou terč©m hněvu
•b€'.to

mc)cnosti

(čtí

Zj

18,1Ú)

Oi;ázka se v
chu, o spravedlncw3ti a o soudii

(bs

135,1902).

jL I)uch Svatý přiš6l, aby přesvědčoval o hří-

Svět může být varován jen tak, že uvidí, žg

980,981

~ 194 -

Vyznavači pra,vdy jsou jí sar.ii posvěceni, že jod.n.ciji podle vznešených a ,svatých zásad a projevuji vzn6šený, šlechetný smysl pro rozdíl mezi těmi, kte~

:í|©:o:Ígž::šŽů;gír3::::váš-:íi;ě:i;ěmrií;ř,žb::;íp:e3:;hB.:::?Oá.tg:É?ěLo:ÉiD::chováv-aji nepravý den odpočinku.
V dobč

zlcouš}q/ bude jasr\.é,

(;o je

zneitT,enim šelm.uv.

Je jím zachovávání nedčle.

Ti, kcteří po poznári.i pr8,vdy budou dále poklá.dat tento den za svatý, ponesou.
znam©ní člověka.hříchu, který pomýšlel změnit časy a zákony (Dopis 12,1900)

E'osledni dě ství dramatu. Poslodi}ím dě jstvim dre.matu je nahraz;eni pravého
r`.epravým. Když se t;ato náhrada st&ns všeobecnou, sám Bůh se zjeví. Když budoú lidské zá,kori.y vyvýšeny nad zákony Boži, když se pozemské mocnosti budou
s.ri8.žit donutit lidi, aby zachovávali první den týdne, vězme, že n8.dešel ča,s,
aby z8.sáhl Bůh. Povsi:ane ve svém iTLajestátu 8, stra.šna zatřese zemí. Přijde
potrest8.t c)byvatel.e svět& .oro jejích nepravost (RII, 23o4.1901).
13.16:

2 M-o

13 -17 2 Tes 2
Satan zoufale usiluje

Odlišná znamení

si;át se sám .-ohem,
Blížíme se konci pozehských dějin
l)ovořit i jednat jako Bůh, jevit s6 jako ten, Friorý má právo ovládat svědcL
.Tií lidí. Všemctžně se s^riaží lidská ustanovení nastolít místo Bc>žího svatého
dne odpočinku. Z pre.vomoci člověka hřicha vztyčílí lidé fal6šnou zástavu
i'`plně. c)dporujici Božím.u příkazu. Ustanoveni nedělo nes6 také jméno svého
původce, jako hc) má í ust&novoni soboty. je jíin nesm.azatelné znamení autc+
ri-by jednc)ho i druhého půvcidce. První den týáne ngmá ani stopu svai;ostia
Je plodem člověka hříť:..iu, který se tak't;o snaží mařit Boží záměry.
Za sv.ů.j den odpočinku (sobobu)

usi;anovil Bi°ih sedni;'. den (čti 2 Moj 31,13ol7).

'-i`ak vzniká rozdil mezi věr.n.:hni a nevěrnými. Ti , kteři chtějí ziskat m ě8~
1o Boži pečeĚ, musí zpc+jováv8.t den odpočinku (sobotu) čtvrtt:`ho přikí.zámí.

'J.`im se liší od nevěrnýct?, kt©ří přijali lidské ustanoverii místo pravé soboty. Zachovávaní Božiho dne odpočinku je znam.ením odlišnosti mezi tí,Tj kdo
Bo.hm slouži, a tín, kdo mu neslouží (BH, 2304.1901).
1.0

Viz pozÁo Eďt'J k 1 Moj 6,17;

Mat 27,2l.22a29

12
Boží lid. Kdo ho tvoři? K Božimu lidu pai,ří ti', kteří na zemi osvěůči1i svou věrnost. Kdc) jsou tito 1idé? Ti, kteři zachc)vá.vali Boží přikázání
a svědectvi Ježiše Krista, ti, ki.-eří U±třižovaného přijali za svéhg Spasii;e1e

(}ťs

132,1903).
13-17;)

Co

ozlm. znamením?

Z.r`amením poslušnosti je zachová,vá-

ní sobot}-podle čtvrt`ého přikázání. Když 1idé
budou
(Zj

zachová`at

7,2.J;

Ez

i

ostatní

(Dopis

zachovávaji čtvrté přiká,zání,

31,1898)

9,4) Zr`.am,ení sv?té so.ooi;

Boží lid má doste.t urěité zn,"6-

ni, a tim. znam.ením js zachováváiní jeho svaté sc>boty (HS 217).

Věrnost koinu?
Pohrdnout Božím slovem a přijmout výrc)ky těch, kteři se snaží změnit ěasy i záko.ri}r, `má podle Božího`.sl;v8. dal`ekosáhlý význain. (či:i 2
}H:oj

31,12-17)

Ti, ktež`í riavzdor`y jasnýn výrolcim odmitaji se kát ze svých přestoupení,
uvědc)mi si následek neposlušnc)sti. KLc~)ždý z nás si musi osobně položit otáz`ru: Zachová.vájm určitý den odpočinku na základě své víry v Písmo, nebo ne,

zá.kladě nesprávného výkladu pravdy? Každý, kdo s6 c>pirá o vě.ěnou smlouvu
óoži, zvýrazněnou a představenc>u nám jako znameni a znak Boží vlády, drží
se zlai;ého řetězu poslušnosti, Líp`'`c;, každ.ý ělánek je urěitýn zaslibením.
Svědči, žo Boži slovo pokládá. za vice než slovo člověka, Boží lásku za
vzácnější f[ež lásku člověrca. A ti, Fleří s6 kají ze svého přestoupeni a
opětovně se utvrzují ve věrnosti přijetím Božího z.riair!8ní, osvěděují svou

981,982
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ochc)tu konat jeho vůli, pcx31ouchai; jeho přikázání. Pravé zachovávání soboty je znamením věrnosti Bohú (MS 63,1899).

V_črnos i; se umocňu e v tís
Ve Zjeveni 14 vidí Jan další scénu. Pozoruje
1id, j©hoř věrnost & zásadncx5t vůči áákonům Božího ]a.á}ovství se umocňuj.e
v tíE3ni. Pohrdání vůči Božimu zákonu ze strany světa ho jen utvrzuje v` 1ásce k i;omuto zákonu. Čím více svět tími;o zákonem pohrdá, i;ím láJ3ka. Božího
lidu k němu je větši (NS 163,1897).

EEEEEEEEEEEEE±

Je čas zá asit! Nikdo b y neměl podléhat pokušoni
a ochabovat ve věrnosti vůči Božimu .zákonu pro všeobecné pohrdání; vždyť

P%á:ě ,:;t:yag;S g:1:ř:;:Ě::ití.:::áE:g, c3:ggi::d2:.:ánd:#ji" h5:Se:šg:3S :::
::::řá:ío=:a:Š:c:.g::Íg:: zrádcem tehdy, když mou věrností může bý+ Bůh
ii[ají snad adventisté sedmého dne ochabnout ve své odevzdanosi;i tehdy,
když všechny jejich schopnoBti a vědomosti maji být na. Boži strmě, kdy
'oy měli neochvějně, šlechetně a vznešeně vyznávatt "Pi`oto miluji tvá při-

kázání více než zlato a více než ne'jlepši zlato"?
Když se lidé Božímu zákonu nejvíc© vysmívají a když jím nejvícŇ pohi`dají,
JúehdE je čas, aby ka.ždý, pravý následovník Křistův a každý z těch, kteří

odevzd8,li srdce Bohu a rozhodli se poslouchat
víru jednou danou svatýn. "Tehdy se obrátite a
1ivým a bezbožným, mezi tim, kdo slouží Bohu,
Bojovat je třeba tehdy, když je hrdinů nejméně
13

(2Tím4.7.8)

Pána neochvějně, osvědčili
uzřite rozdíl mezí spravoda tim, kdo jemu neslouží."
(RII 8.6.1897).

octa věrn m starcům. Na zemi žijí lidé, ki;eři

gĚá:-:síi:iůí:::gfe:š:řÉo:I:i:ošůgém:f:::dg.Sfí:iáus:o3žoj3g:jíavbÉáš:c:ez.i
těmí, o nichž Pán ře,kl; "Blahoslav®ní mrtví, lcteří v Pánu umírají." S Pavlem Eic>hou řícíí "P.c>j výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víi`u js6m za-

choval, již za. tim odložena jest mi koruna spravedlnosti, kt;erouž dá mi
v onen den Pán, ton spravedlivý soudce, a netoliko mně, ale i všechněm těm,

š:;Ěšíeml#5aí: á:::;éb#Ětáíí:h2á:h::áríT335ísjžá;:hí8;;t;n Si Bůh váží,
14. kapitola
14.
14,1

14,1-3

780 978-9, 981; EK 313
7BC;

CS 46i SI) 369-70;

EW 15t6; IS 65-6;

2SG }2;

lslvl 174;

5T 752

14,1-4

6BC 1117;

7BC 969-70,978; -ÉF.'..' 40 (AH 543);

14,1-5

`AA 590-1

GC 648-9; LS 110-1;

14,2

(2TT 351);

T},`{ 446

l.Tl 59151,69
1SM 66

fK 591i 3T 266 (l'l'T 335);

5T 475-6

(2TT 179
CS 350; EW 288r9 (AH 537; SR 413)

14,3

PP 88-9; 5T 384; ",{ 432-3

14,4

CCL 223,4C6; TM 149,422

i495

#2í%M73go:L±í ží6::3á6ičÉ ::,}L+o9;`' 8:;3]ó2;6;É #5}á3í_%{

}"
1/+,6.7

TM 415.-

Íž;!ž::í:!i;í;í#!i;:j%;;Í;ÍI;;;i!íÍ:: :;;í;!;í:i::[!;!; ::v
4BC 1184; CM 17,148; COL 227~8; CS 39,289; CT 468 (Ev 519720;
Ev 84.390,573,697; EW 232-7, 245~6,249; FE 529; GC 311-2,352-3,
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835

355-6j 368~9, 379j 398j 405, 424, 436-7, 450, 457, 611; Ijs 2C9,
2i2, 2i7 (c.\,í ioo, i3v i60), 299; tu,{ i3i; Mrp 34; Pi.: 299-300,
703,

$16 `{Chs 81);

591 (2TT 232);
Whí 80

SD 44;

8T 26-7;

2S}Íi' 104-6, 402;

9T 98

(3TT 334);

SR 356-63;

14,6-8

7BC 971-2;
SR 373

980; Ev 435; Hý't 237-40, 245, 257;

14,6-12

4BC 1151;

6BC 1052;

7BC 949,

962,

1T 53;

'l.:A,'! 115,202;

1SM 63;

978-81,

985,;

5T

3TT 435;

2Sk.[ 389;

CD 75-6, 209;

:;;{5:°É:'L3€26,5žzá.C[3ís4}4:í3:°8é5:°á,-73Ž,CEságg;,g\;-8Li%\=4;3;

Ši't`383L+ááó=í Íšíť3á;i; ž;á' tšÉ`Á06.ťfá iiš,'é
353)
251,

203

390)
470

425,

432j

(Ev 707,);

2SM 68,

435~f8,

I.S 429;

lol-18,

450,

453-4,

ÍJL 304í

458;

-ft'fl.{

15o, 387, 394;

164;

GC

Gr/'
2SG

311-2,

22),
1.62;

1 Shí 92,

lT 337., 619 (CD 33;

3m

'214 ; 5T 455-6 (2TT 156); 6T 17 (2TT 371-2),126 (2TT 409),
133 (2TT 414), 406 (3TT H); 7T 108 (CH 238; 3TT 127Ú),140

g;,.[ |E;?:i73T=vLí;;?; 8T 94-5J 197 (CH 357); 9T 98 (3TT 334);

14 , 6-2 0

GC 453~4

1-4 , 7

7BC 979; Hiv 240-1;

14,7-10

PK187

14,8

7BC 949,

(SR`399);

979,

GC 353-367,438;

985; EV 365,

GC 381-90, 405,,

PK 278,

714; SD 207Í

559; HiÉ'.r 237-41, 247~9, 273,

536-7,

603~5; LS .59;

PK 715t;

277

PP 124;

Ž3;{ Zéí4g;á j;S;ír63á íg#á3á];íÍ;ú žg,3ž5:8á2±g25ÍŽTÍ,3;;:6ííM
14'9

2SM 64;

SR 383;

1T 207;

5T 81;

6T 434 (3TT 67)

14'9-10

5EC33`í:iů;28Li i±irEť83:šTBJ 279-82; GC 445,448-9, 6o4~5, 627;
14 , 9-12

4Bc 1152;

7Bc 976-7;

cG 558;

cH 2o-1, 49 (m 1.28), 452~3, 50o,

Íá8?2i4;=*;=í 5á3;6;58i í83738áá ;.;of[;7§}; š8á;Cž-vL2;; ;;: '4q
38,

47,

50,

75,

82,119,184,190-2,196,

2h2,

230,

233-4,

343,

i:Í3é4:;:'7;:6é5Í:}'8š:3=Éé,4Ž;á_5:3á#°á7ž:3é7;í;igá:§;í47o2°};
m 483; Gc 353, 438, 448-5o, 594, 6o4+ 6ii, 6i3; G\V i56, i6i
(Ev 232), 251, 264, 395; LS 96,111, 208, 423, 438; m\Á 14-5, 32, .160
160,188, 248, 263, 266, 299, 312 (Ev 549), 334, SD 207; 2SG 99,
224, 230, 299; 1Sl.{ 67~8, 186, 188, 190, 360, 362-3, 372, 383; 2Sl,.I

i9,

37.

55,102-5,107t,

SR J79-84;
214);

L4 J9-L2

5T

1T. 77-9,
206T7,

223

252

lc9,114,

369-70,

(2TT 79),

(Ev

693),

353

383

384-5,

390,

(lTT 131), 619

(2TT

169),

392,

(CD 33;

407;

3'PT

525;

g:4}L2#T:L3i:) i35:L(Íg:T3Zii') ,6:É; ((žĚT22:i') ,L::9({%H4:3i;TŽTT

áů6ii6;4:#ííL;3±; ť:H5;2;; ,2:: ;ghi3#933#? žg:; t':k3i!Á;7.gT:7;
395);

i4,

9~i3

Te

237;

TM 89,

92

(Ev 118), 331, 410, 416,,
1.24, 256, 258
E.Ý'i 285 (SR 309), cc 637

(Ev

488;

191),123,132-3,

2\TT 180;

TT ž::;(gůT63;;) 1SM 220; 2S}U73;

1.4 ,12

7BC

C}`{ 122;

CT` 548;

(SR

401);

Cni`-i62,

i03;

bflj 73,

LS

3TT 437; -\.t'h[ 33,

237,

3CXJ

77-8,

97,

1T 287, 358; 3T 473 (iTT 398);

C\..\' 102;

42,63,66,254,279
394;

222,

(}.a, 344)

L4'L°

979;

214,

FE

479;

3i5;

DA 3.98;

GC

Ev 281,

436-8,

}`,:h,í 94,

98;

695-6; Ft;/ 35,

445,

450,

PK 300;

454,

Si) 207.,

594;
2i5;

;TSží4::;,í;;ii:ž[Tíá56,;2;é:;:Jtž#;í;-;_á?;'53:;;62T6i°íáv4ž8áj:T
1/~4 (2TT 422),

290 (CH 515;

2TT 528), 292

(CH 517;

2TT 530),

395
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836

15,1-3.

gk78á43#,4;}' tž:ií #,,6Zj3_Z? :§; (g,ž ;;í,:T;TL:š* ?5Táí
iř"-5jš6i; ;gh;2'iÉsi6Fv', , lízá'3=3:lži;,T:Irr:643;4' 29' 39, 51
14,12.13.

2SM 262,

14,12-19

270

6T 15ú (2" 370-1)

:;L:::

::8á::;áígg::5i#[3í;;í!:':í:#-:á,}Sš{T5§í3:5iL{2Íž{9224, 227,

14,14-16

Colj-227; CT 144, 324; EY.' 15-6,
2SG 32; SR 379; lT 60; TM 433
GC 311; 6T 389 (3TT 40)

14,15

35,

286

(SR 410);

Ijs

65,1/03;

15. KAPITOLA

1. H Tj.

vzhledem ke znamoní. (dviu) ve Zj 12,1.

Zázrak. Řec. samóion (viz pozn. ke Zj 12,1).

ředivn

Vzhledem k jeho `]alokosáhlýn úěinkům.

edm andělů. 0 použiváni čísla "sedm" ve Zjevení ]nluví pozn. k© Zj 1,11. ,
Sedm ran posl©dních

I)oslovně: "sedm ran, tčch posledních". 0 těchto ranách se mluví ve Zj 16. Jsou poslední svého druhu, takových ran více ne-bude, i když poslední zničení satana a hříšní]d je událost další budoucriosti

(Zj

20,11-15.).

ÍÍ#?i#Í:p;;:i3:Í:;:e:á:t:Íč;:Í;:::::;:Í::í;YÍÍ;Í#?i:táo:Ě:áĚgníHněv Boži. Viz pc>zn..

ke Zj 14,10.

2. iioře sk±g±éLí Viz pozn. ke Zj 4,6c.
Smíšené s

ohněm. Ve Zj

4 je skl©né mc)ře připodc)bněno "křišťálu" (v. 6).

Zde má, nádecl-,. ohně, cc)ž je nepochybně následkem odrazu Boží slávy.

EsříĚ svítězili

Jsou to ti, kteří přijaii varovné poselst`rí ze ZÚ 14..a
odpověděli na ně. Byli vysvobozeni ze svěi;autrpení a zl& a nyní jsc)u v
be.zpečí Božího la`álóv.stvi. Zvítězili pro krev Beránkovu (Zj 12,11). Bohu
zůE;tali věrni i pod hrozbc)u trestu smrti. Nyni stoji v b©zpečí na skle!iém moři. Vitězství je úplné, boj skončil. Oni přemohli nepříl;ele, zvii;ězili a v ne`Deském. království nyní zpíva5í hyrmu vítězství.
Nad tou šelmou. Viz

pozn. ke Zj 13,2

ím obi`azem. Viz pozn..

d charakt

k© Zj 13,14

Viz pozn. ke Zj 13,16,.

Viz pozn. ke Zj 13,18.

očtem

2É±jÉ±±Ja±:É}LB±ži Viz pozn. ke Zj .5,8; 14,2. Verše 24 jsou vs/imuty. Dříve než začal popisovat sedm strašných posledních ran, dostal prorok viděni
o vítězství Boži církve nad vš-,emi nepřáteli. Svató nepostihne všeobecná po~
hroma., ale budou vysvobozeni.

Nepochybně jde o narážku na piseň vítězství po přechodu

3. Píseň l,to

:á;g::iéE:dggl::ž:mn!3ál::!s:ž':;::ljeT:]isv3š;2Ě-9s:a:;ž:::evY:::igz;náagy1on,8."

(Zj

17,5)

C37, 838
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15,3-7

Sl-užebriílca Božiho. Sro`rne j s Joz 14,7, kd© }yíojž,íš je nazván "služebníkeín
Hospodir.ovýrii" a 2 :'/1oj 14,3i, kd6 5e nazván "jer.o (Hospodinův) služebr`.ík".

Pcgř:#4Ty=v;`go;S:ípL3ř::ž§;,é:ř:gr;ž::ň]{=,=L:ť%gázg::á:ákzE:Ííkt::íop;3ť.
ctě a osl&vě.
Vel
přÉÉÉ±[g± `J' tétc> písni jsou ,mohé nar.ážky n& starozákor`.ní frazeo~
log5.i. Přediv.rié slmtky Bc)žj vyvyšuje Ž 139#; viz Ž 11,2.4. Z(le se to `můše
zvláště t;'-kat Boží 'Skutkú" pr`ojevených v sedmi posledních ra.riách. "Znamerii" ,

kťerým` se tyto ráriy vyznaěují, vyjadřuji slova ''velké a přepodj.vné" .`(Zj
15 ,1 ) .

E±Ě2h

Bože všemohoilcí. Viz pozn.

ip r'avedlivé
GC,

str.

ke

Zj

1,8.

a j3iri SrÉvne.j s 5 Mój 32,4 (L}OC);

ž 145,17;

Zj i6,7;

i9,2;

671

svatÝ[ch! V ru\copisech je mctžno čist "Král národů" a'Král věků". V}'rraz
"Král svatých" je méně zdůvodněn. V Jer 10,7 je Pén nazván "Králem národů"a

Ki.álí

Tento výraz lépe vystihujo myšlenku ze Zj 15,4, kde se předpc)vídá, že všech~
r`.y národ}' přijdc)u a budou se kl.a,.riět Bohu.
4. Kdo bv se r`.ebá.l tebe? Src)vnej s

Jer 10,7Ío Poselství prvního anděly ve Zj
14 'oylo: "Bojte se Boha 8, vzd6jte jemu chválu," Svatí se řídili toLito výzvou
a nyní po skončerT.í své pciuti jednotně vzdávají slávu Bohuo Srovnej křik ucti-

vačů šel„my:

"Kdo jest podobný té šelmě?"

Ne z ve le b oval

mén& tvého. Srovnej

se

(Zj 13,4)

Ž 86,9.

S}[±±jL Řec. hosios (viz pozn. ke Sk 2,27); srovnej pc)zn. ke Zj 13,34). Toto
přídavné jméno se objevuje v souvislosti s.Bohem v 5 }iloj 32,4 -Ijxx. To je \

první ze tři uvedených důvodů, proč lídé ma.jí óslavov&b svého Stvořii;ele.
Další důvody jsou;

"Všickni zajisté nál`odc!.v.é Při5dou, a klaněti se budou

př.Gd obličej©ín ij-Tým"

& "nebo sc7udové tvoji zje`reni jsou"o

SJ2LULÍĚP!±ÉJJ±Qjizjj2]íg±i. .,isc>u.

Jde zde nepc>chybně. ,o Í3oží soudy.nad šelmou,

je-

jim obrazem a ctiteli.
5.

Chrám.

Řeco

naos

(viz

pozn,

ke

Zj

14,1F,)o

Jinak "svatyně svědeci;vi". Toto jméno se zřejmě vztahuje

Stánku svědectví.
r`_6. svatyni sva t,ých ve 4 Moj 17,7 (viz po?.n.
podle vš-Etho řeč

k tomtuo te]ctu). Ve Sk 7,44 je

o celé stavbě (viz pozno ke 4 Moj 9,15). Jde spíše o driri.ý

;Ígg;:i :V::y§`;o:gkp°rž:á 8?:;|.Před°brazeil toho "pravého stánku, kterýž pán
6. Sedín těch e.ndělů. Viz vo` 1

±±ěgÉgL Ru?Ňopisy uváději výr&z "kámen" , cc)ž v;,ak zní rieobvykle a nepravděpodo`o.riě. Bilé roucho j© příznačným oděním ^riebesi:ých bytostí (Mat 28,3; Luk 24,
4;
7.

Sk
ZG.

1,10;
čt

viz

Sk

10,30)o

ř ?,viřat. Viz

PC)`Z.n..

k6

Zj

4,613o

EsgÉ±Éiďií Rec. fialai = misky, kter`é je možno použivat na vřicí tekui;iny,
k pití nebo na lité oběi=i
+J , Ní_=_

(viz 2 }`.íoj 27,3 a 4 Moj 7,13,).

est dvmem. Srov^riej

2

}i[oj

40,34.35;

Iz

6,4.

ĚÉéa;[ To nepochybně znamená, že doba prostřednické přímluvy upiynuia; i\-.e
slitovnici nemá nikdo přístub. I).oba přípravy skončila. Nai,išel čas v}1ití
"nesmíšeného" hněvu Bc>žího.

982,

837,
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838

16,1

z DÍLA E. G. \`'H11EovÉ rffl zj 15

2-3
íseň vítězství
Iz26
30 - 32
Jaká jedinečr,á písen to bude, kterc)u budou J3oži vykoupeni zpíva.b v bráně
svatého města„ která se pc)hne na svýGh svatých závěsecb a zá.st py, které za.chovávaly jeho Slovo - jeho přikázání ~ vstoupí do města, dostanou na hlavu
korunu vítězů a do rLikou zlatou harfu! Celé net)e je plné této mol\utné`hudby
a chvalozpěvů Beránkovi. Spasení, navěti=y spasení, jsou v království slávy!
Jejich odměnou je věčný život (l`,S 92,1908).

15. kapitola
15,1

E\1' 92; " `182

15,1.2

E\i.Í

15,2
15,2.3

36-7,.286

(SR 4lo)

CS 350; H 66; 1T 60-1;

5T 485;

9T.17 (3" 285)

AA 589-90 (SD 358); 7BC 982; Et;i-16-7,34,288-9 (AH 537
GC 450,648-9;hB.31 (SI) 74); PP 289; 2SM.55; 5T 752-3

`

t2ů!5;i),

15,3

AA 601;
432-3

1`5,3.4

'

3BC 1166; Ev 496-7; ffl 504; PP 79; SR 426; 8T 44; "

I)A 58 (SD 244);

GC 669-71;

7T 28

1.5 , 5

13,5Ú

# š::Z;*(SP3 #Z);

52,64,7i,85ú,120,124,266,280 (SR 403)-;

627Ú; LS 117

16. KAPITCLA

1.

Slyšel

GC

..í

`

.isém.

Viz

pozn.

ke

Zj

1,2.10.

Z chrámu. Vžhledem k tomu,

že sedm.andělů nésoucích rány.už z chrámu vyšlo
(Zj 15,6) a že "nikdo pemohl vejít `do chráirLu (viz pozm k v. 8 v 15. kap.),
by im mohlo na,značovat, že jde o hlas s8+ného Éoha.

H|±ivelik,Ý.. Sroúne`j Zj 1,|0.
Sedmi andělům. 0 významu čísla "sedrr." ve Zjevení hovoři poznámka ke Zj 1,11.

Jděte . I když Jan neupřesňuje čas tghoto strašného pří}cqzu, je ze souvislos~
ti zřejmé, že tc> bude po sk-oně6ni doby milosti, ale před příchodom lbístovým (viz pozn. ke Zj 15,8). Nebýva]ť, řada katastrof zde předpoběděn'ých (Viz
dá.1e pcid "Vylíte sedm koflíkú..." pat€ří zřejmě 3`o budoucnosti.

suE:Í:ž::s :é jí'6 og:ž:í ( ž;n:6 jž )?yi:á: :aán;i3: ' ogá:ĚÍ 5Ši í:i íeĚ:a:Š::zše:mšr:L
jeti znameni (viz pozn. ke Zj 13,14-17i), jakož i po zvěstování třetiho andě1a,, ki;erý varoval před šelmou a jejím znamenim (viz pozn. ke Zj 14,9-11).

Co více.-skutečnost, že sedm posledních ran tvoři pln.ost božského hněvu

:;:;;:::;;h:::Í:::::rínžy:Íi::áá:i'Í:áí:;Í1!Í::;S;;:::Z::Í;,J;í;šÍ#;ui;;::ť:z:a;;Í:: |Íev:á2y. jž3: šgi:žé;ažse:ášo:zg::ě:::egáišégaš;:3:á? =ds::p:e
děje v sedmé ráně (v.19), pře`lcházi odsouz©ní ki.álů zemč pří Kristově při~
chodu

(viz

i)ozn.

ke

Zj

17,16;

18,11.20;

19,2.11-19;

viz

také

Zj

6,15~17}

14 ,14 .` .

Tj. trapte zemi pohr`om&mi obrazně předst&vonými sedmi
`. .i s6`dm koflíků
ir,iskami (viz Zj 15,7). V určitém smyslu se .sedm pošsdnich ran pJ3dobá deseti ranám e`gyptským (2 híoj 5,1 až 12,30). Obě séri® r.aň svědčí o si/rchované

J .... `

autoritě a moci Boži. Obě konč;í rozhodnou poi.ážkou lidí, `ki;erí se do'brovolně vzepřeli BQhu a tim bi`ánili vysvobození jeho lidu ze situace, která by

639
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16,1.2

]inak byla bozvýchodná. Obě svědči o spr.`vgdlnosti Boži a jelio jménu slou~

ži ke cti a slávě.
h'aždá z cleseti et?yptských ran dopadl8, v dc)slctvné hrůzg a každá měl,. dc)kú7,at, ,jal.< .|esprávr!á jgou tvrzení falcšného náboženstvi a ja±: nerozvážně je
spolehnui;i na ně (viz fiozn.k 2 V.oj 7,17; 12,12; srovnej PP, str. 333,758~
760). Podo`oně se `oslovně naplní i sedm posl6dn.ich ran, í když ka:`:dá. z nich
výrazně za,sáhrie určii:ou strínku odpadlicf`ého nábojíef.ství a má Ledy syrDbo1ický i`áz. Je p.apříkle,d zřejmé, že první anaěl nevylil nšjakou closlovnou
chemickou slc)učeni.nu z žádné doslovné misky n& 1idi, kteří přijali doslovné

;-:á.*,dš:::ín;;m`J::::k:a|:::?,.{áadů:::šr-Šo,š:;::;eAá.::áhsnámádá:yyš:šo3r3:Sěslovr`.í a jejich utrponí bude také doslovné. Symt>olický výzri.am třeti r,á,ny
je

jasně

v}Jznačen

v6

Zj

16,5.6o

něvu Božiho. Viz pozn. ke 2 lúál 13,3;

Zj 14,1_0o Někdo se může ptát, pr,oč

by Bů.h. měl trápít lídi tak straš.r]ým způsobem, jaký uvádi ve Zj 16 pji
skončení zkc)ušky, kdy už net)ude příležitóst k pokéjií. Proč Kristus nepřijde
a nes`ťcončí vlád-u'hřiáhu ok&mžitě? Bůh ve st8,rozákonních časech často dovo-

lil, aby lidi séihly různé pohromy, jako vpády nepříi;ele, hlad, mor, země~

Í:š%;n;,g,J5:-é7?Ěá;dJ;:|ka|:::tž,Íž-iz;zÍz4]á:|:;iá:3í,;ůiE;6;|26;:ínJer
k 1 Ssp.16,14; 2 Par 18,18). Sedrn poslednich ran zřejm.ě nemůže sloužit žádnému takovému prospěšnému účelu (viz výše uvedenc)u pozn. k "jděte"), Av`.y3Bk

r`.emůže býl pochyb, že rány nutně slouží k uskutečnění Božího plánu.
li.iíůžeme si všimout, že první čtyři nebo pět ran maji v určii:ém smyslu pří~

pravnou pove.hu a vedou lidi k tomu, &by si uvědomilí, žo bojc)vali proti
Bohu (viz GC, stro 640). Ale místo i;oho, aby se káli, zloř©čí mu hůře než
kdykoli r;ředt``ím a ve svém odboji jBou ješbě rozhodnější (viz pozn. ke ZÉ

16,9.1la2l). Rány tedy pomáhají odhalit ducha. odboje, který plně ovládá
lidské 'srdce. Koukol so ukáže ja`co skutečný koukol (vig bbt 13,24~30,36-43)
a jeho zničenim se projevuje Boží láslca (viz GC, stra 670)o Zkoušky onoho

velkého času souženi, které provázejí rány, pomáhaji také utvrdit ch9.rakter svatých a vedou je k hlubší důvěř6 v Boha. Porovnej s pozn. ke Zj 7,4.

::g:1j:z::h3::o?edi::-éz:?:;t::á::ámYgžží:r:;3i:-že:t:;-Sšyn!:::i:€i:3J'pto:k
sl.ednich dvou ranách se situace vyvíjí tak, že tento rozdíl je zcela zřej-

:,í:::;;=Í;:-:;::::-;gT;:a::::Í.Ím,:c::::eí:*:ii#;;`;;:,i:;:;g,::á:í::i#:ť-:Šmíru ukázánc), že každý z -3ožílio lidu ostatků by raději zemřel než neposlouchal Bo.ha. a že ti, kteří si zvc>1il.i službu satanu, `oy zabili každého, kdo
stojí v cestě jejích vládychtivému záměru, kdyby jini to `oylo dovole.rio. Přistiženi přímo při pokusu provést rozsudek sinrti stojí před Bohem bez výmluvyG

Viz

pozn.

ke

Zj

16,17.

:::13:ž Í:s3ěážšz::ie:3 ;á :? o:,:Z:e:;gl: ' 1Eá3šá 33:šls::u:.Éáz:ti ě::kýkL:;řáy:u
vesmír, kdyby ho měl spre,vovat on (viz GC, str. 37). Srovriej s pozno ke
Zj

7'1.

Na

zem, Tj.

na obyvatele zeměo

2. Prv.rií.Číselné označeni každého anděla naznačuje, že rány jdou za sebou

(viTorn. k v. i.ii).
odlivi a zlí. Tj. bolestné a kruté nebo "mučivé a cibtižné"o
Vředové. Řcc. helkos = vřed, sbirajíci se rána. V ljxx se vÝraz helkos pouziva na označení vředů (p].yskýřů), které se vyhodily Egyptanům na i;ěle

840
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16,2-5

(2 Moj 9,9.10), rány, které n©mohly být zahojeny (5 Moj 28,27) a vředy,
kl;eré stíhly Joba (Job 2,7).'Proti tomuto "vt`'edu" vychloubavá, divoi:vorná
duchů působící/ch-nyní v odpj,dlém kř`esĚanství (Zj 13,13.14; 18,2; i9,
z[V.ejmě nepi&tí (viz pozn. ks Zj i6,i4). Falešnos.t pož8.davků, kt©ré likládali m divotvc>rné moci, se projevil& t8,k, že ..i;ci neir,ohou popřit.
8 ,19 )

##ř€t:rvmnáě:g:ábš%s::síá:.:kn::š"J:V;:io::EŠ::eáyíc#:Ěáí:e:š3i:y

;eí:jĚ%o83:;:á:: ( Zj iá;!Li ,:n:::on:á::žáe3:á:e:g:o;Ěč::, ,::ž #:t:. tgž8 ,.
ZĚEÉ_še_±my: Viz ji.ozn. ke. Zj 13,16.

l{i;eř.íž se klaněli obrazu tie,iím_u= yi7, pozn. ke Zj 13,14.15,.
3. Na mc>ře. V této ráně jsou pod`obně postiženy (v. 4) "řeky a pi.ameny vod".
}\ioře j© předně užitečné jako dálnice mezinárodního obchgdu a c©stováni.

Podle určitého názoru má.překaženim mezinárodního obchodu a cestováni (víz
Zj 13,i3-17;

16,13.14;

17,3.12) tato ráma výra,zným způE5obe`m. ukázat Boží ne-

1ibost nad sÉanovými plány spciutat národy země pod joho nadvládu. Porovnej
s Balámovou zkušenosti (4 }ťloj 22,21-35). Podobně jako první ani druhá ráná
není všeobecná (viz pozn. ke Zj 16,2; GC, str. 628).

KrLE!:É]± Nepochybně můžo jit o podcibnctst krvi v hustotě, pachu a barvě, ale

ne nutně ve složeni.
v,

Umrlého. Sotva je

inožno představit si něco odpornějšího než je srazena
krev mrtvého člověka.

Všeliká. duše živá. Slovo

zvířecího tak i lidského :::š:: (Š::.p:Sž:h:)hÉ: !3?Íá?áv:zoš::i:nÉ žaf6'
1.0).` Ve Zj 8,9 výraz psych5 se překládá výrazem "stvoření", čimž se myslí
mořští živočiši. V 1 }..`;oj 8,1 je použitý het)r. výraz nefeš = živá bytost

podot]ně použit k označení u zviřat (viz Job 12,10).
4. Na řekv a na studnic® vod. V biblických dobách t`.v.1y řelqr ů studfiice
vod" předně užitečné pro ukojení každod®nních potřeb piti, umýváni a zavla,žováni. Z&tímco aruhá rána bude mít nepochybně za náple:ek částečné nebo úplné znemožněni cestováni (viz pozn. k v. 3), účinky třetí i`ány t]udou
:`.:
okamžité a vážné. Srovnej první egyptskou ránu (viz pozn
z GC'-a,ž 19). Pcidobně jalco první a dr`uhá ani i;řetí rána r`.ení všeobecná
str. 628).

5. I sl

Viz

pozn.

ke

Zj

1,2.].0.

Anděla vod. Tj. toho, který má pravomoc nad vodami. Src)vnej anděly ze Zió7,
1.& 14,18, kteří mají i-i`oc nad "větry" a n-|d "C)hněim" Tato zminka. so může

i;.:;.ke.t anděla, Lcterý má vylit i;řeti ránu na "řeky a studnice vod".

§i:p=±]iedliv.`Z Li±i Hrůza třei;í rá,ny zřejmě vyvolává výro`E obh&jující Boha,
ki,er.ý ji dopustil. V t;omto projevii svého "hněvu" je úplně spravedlivj'r (viz
pozn.

ke

Zj

15,3.4;

16,1).

±ane. Textová ]arítika potvrzuje vynechání tohotc) slova.

i a kt;er

Vi2; pozn. ke Zj 1,4

§:!!;±;É± Tento výr.az so vyskyi;uje v každém sta.rém řeckém rukopíse, kromě jediného nyní známébo, a nachází se i v Text
Rec®pt.. Nezměnítelnost Boží
trvá dále navzdory pusi;ošivým změnáin, které se dějí na zsmi.

EgLL I)oslovn.š' "tyiD (věci)", tj. pryní tři rány a možná í ty, které dosud
nepostihly zem.
\

€40, 841
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6. Vylévali. Nepochybně je v to zahrniita i neprolii;á ki`ev živých svai;ýchj

kteři bťli urěeni lc muěednické Bmrtu (viz pc)zn._ke Zj 17,6; 18,20). Odsouzenírri Božiho lidu na smrt se bezbožní provinili ..`roti jejich krví právě tak, ja'~ k.dyby ji byli i vylili (GC, stro 628; viz Mat 23,35).

i±i±=\j2!§}L Viz pozno kc-Sk 9,1.3; řiím 1,7} Zj l8,2Ó.
P±i.isiJÉ]i Tato rána jo t6dy př`iíným zása}i.em Božím (viz pozn. k v. 1;
srovnej

s

C-C,

str.

36.37)a

hc)dni. Trest j6 výstižně přiměřenjr zločinu. Bezbožni zaBluhují tr`6si:,
ki:erý je ny.rii stihá; z Boží stiany nejáe však o žádný svévolný čin (viz
Jsc)u

pozn.

k

v.l).

7. ilLri±LÍsejFí Viz pozn. ke Zj i,2.io.
Jinéhc>. Textoit-á fritíka potvrzuje vynechání to^h.oto slova. I)ává. přednost
dosl.ovnému čt©ni: "Slyšel jsem hc)vořit oltář," což však pravděpodobně nežáai.án_á__áitář; :1e anáěla,ukterý u nšj sloužil, nebo stál (viz Zj 14,18)
lí6zpochyby nejde o zosc>bněný oltář.

Q4HéĚ±= Tjo kadidlovéhc>. Není žádná zmínka o nějakém oltáří zápa'J^ých
obětí v nebi (víz Zj 8,3; 9,13; Í4,18). 0 významu kadidlového oltáře ve
službě starého svatostánku mluví pozn. ke 2 bloj 30,1.6.i.
Pa.ne Bctže

všemohouci.

Praví jsj2i

Viz pozn.

edliví

Tjo

ke Zj 1,8.
"pravé

a

správná"

(viz

Zj

1,5;

3,7;

6,10;

15,3). Dopadnutím těchto stmšných soudů ^ria ty, kt6ři zavrhli božskou mi-

:8s:+é:ůg|3::J=V::k:ť::ň:3:a:::vc®ot:sžu:Sgn::y:|:t}ie(ž::t::š=:íýa:d?i=ný
Je "spravedlivý`. a_rist)o "právý" ve smysiu, že spravedlnost vyžadujs potres-tán.i těch, kteří pohrdli nsbem. Viz pozn. `ke Zj .16,1.
S oud ové . Tjo 'Vykonání

rQzsudku", rány.

8. Í±±± V řec. oi.iginálu se u prvních tři rcm použivá předložka eis=
= do, k, ne„

zatimco při dal.ší.ch třech je použii;á předložka epi .= n8;. Při

sediT.é ráně ss také použivá přsdložka eis, i když textová kcritika fé.vá
přednost čtení epip J&ký rozdil,

pokud vůbgc nč>j&ký,

tiír\, Proz; etelnos.t sle-

dovala, není jasné.

± I)oslovně "bylo dáno" nebo "bylo dovole.rio".
Páliti lidi ohněm.. Slunc,e normál.riě hřejo, obšĚastňuje lidi a usměri;uje
vzrůst rostli.r„ ovládá podneb`i a mnoho j`iných přirodních procesů nutp.ých
1`: udržerii pozemského život8.. Nyni sálá naór{ěrf,é teplo a eriergii, kterfí ma
muě,it liói a ničiiJ živcrt. I když lidé nepochyb`riě trpí přímo t-j:rito velkým
žárem, jeho náJ31edky se projevují tcrutým. suc.hem a hladem, jaký svět n6pozr.al (viz GC, str. .628)o Ale ti``to doslovnou ránu prová.dí hlad po Božím
slově (viz 4mos 8,11ol2). Na celé zemi je horečkov-itý, ale marr.ý shon

po tom, co by zmírní]o utrpen'i a nedostatek způsobe.tiý prvr`.imi čtyřmi ranami a odvrátilo dalši pohi.omy (GC, str. 629). Tento shon neni podnicsn ka~
jicními zármutkem, 8.1e zármutkem světským (viz pozn„ ke 2 Kor 7,9-11). Ci-

iem Úe unihout utrpení, způsot)enému ranami, a ne snaha smířit se s Boh6m.
Satan přesvědčuje otiyvatele země ne o tom, že jsou hříšniky, ale ž.e uděla-

ž; Íg:.EZ ; . k:ř.Í ::É,:6:ín::ž;až%V:±33gšíšdtí=;zn:;í :::áb:€.í,ávtácťoggí.k:28, .
9o Rou.h\ali se. ňec. blasfeme6 (viz poz[i. ke Zj 13,1). Rouhg.t ,se Bohu zde

znsmeTná hovoř.it o něm utrhačsky. Ve čtvrté ráně ho lidé z&čír;ají obviňciJá-ť-;;; súé utrpení s konočně Ši uvědomovatý že bojují proti riěm`u (viz
pozn. ke zj l6,1).

\
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±[T,énu Boha. Tj..Bohu,samému. Jmého zástupuje toho,
to jméno nese (viz pozn. k Mat 6,9; Sk;3,16).
:i.íoc nad

16 '9-12

koho ozriáčuje, kdo to~

ěmi rangLmi± V ranách vidí projóv božské moci (viz pc)zn. k v.1).

Ne.č ini li p8}sé±± h[ísto aby uznali svou vinu, svaiují vinu za s`vé utrpení
;ia i;y, ki:eří zůstali věr}ii a oddáni Bohu (viz m-/ str. 34; GC, str. 624)

Ye:::::iz::Š:©:ěcůrE;mlŤgf:gj:l|ŽÉ;řšai:n:e(j::op#:i:::řz3!áitž:tžeč:.::;
pokání svědčí ci tom, že jsou úplně a nezm.ěnítelně proi;í Bohu.

#7##e:Í.j:::a:;s;l:žš:|"::%:::yé::cit§:řa;:::i:Í:to';í:i:1::á:;
uznat, že Bůh je spravedlivý, a to ani pod tlakem přisných soudů, které
by čestné,. kající lidi v©dly k tomu, aby změnili způsob svého života (víz
lz 26,9.10). Je`iich srdce jsou zřetelně zatvrzelá a nepřístupná ani Boži
milosi;i

cni přísnosti (viz pozn. k 2 ĎÁoj 4.,21; .EÍ. 4,30; Zj 16,1).

10. Na stolici. Řec. thronos

my" je zřůě jeji vládni sídlo

trůn (víz pozn. ke Zj 13,2). ''Si;olice šel"šelm&" zde předně př.east&vuje papežství-

v jehci oživeném stavu, ne tolik v jgho ná:boženském.aspektu, ale spíše v
osta.tní světská mocnář-předpokládané úloz6 světpvé mocnosti, ovlád&
ství (viz pozn. ke Zj 13,1.2.10; 17,3.8.9

šĚgf#aážc::ýms:gt zžy:3ž:r::::Ž ::%1:aád::Í# Í:á:t:3:iá ipži;e
zajistit hlavně pomocí oživeného papežství (viz GC, str. 571,580,656,

;;Ť : žziio7:; =:r;e:;?, ž:i:ág::,áiaĚetzjá:Í'::ť:4iá:;':;1:á|;r:::;jogí|::,
pen příkrovem temnosti. ?..tímco |idé. pp}sgjicpě šmátrají po světle v ducriovním světě (viz Zj 16,8,9),.Bůh. jim posílá sLkutečnou tc}nmot.u, symbolizi`ijící hlubší duchovní moc, ktei`á há. zachvátit zom (viz pozn. k v.13.14)..

st tmavé. Celá věta doslovně zní: .','Jeho }crálovstvi ztemnělo,"

Učiněno

SEít:čĚ?.. :::gi:Í:op:šn?ýán::í , Íek:,.3r::č ;:árvi,áž ::m:a: 3ř:::l!:é d:g:a:ek
světla a tepla vynikne tím více a ,.bude.,.o. to, bolestnějši, že následujo po
prudké,m žáru či;vrté rány.

ro bolest. I)1ouh`ou i;emnotu pravděpodobně prová.zela

Hs ali..ť .iazyky<
kfutá zima.

11. Rouhali se. I,idé poi;vi`zuji svou zvrácenou nenávist vůčí Bohu. Jejich
posi;oj .ze čtvrté rány (viz pozn..k v. 9) trvá n©ochvějně dále.
beskému

Viz

Pro bolesti.`-švé L Tj.

Pro vřed

pozn.

ke.Zj

li,13.

Pro účinlqr ran (v.10).

Tj. pro účihk.y první rány (v. 2). Vředy z prvni rány zřejmě

:3j::ua oÉ:mš:ů:BS:á:ná , J:::3ůo:č::k; 52::Í:á#afšizRgožn:řůj::2,:daJí Za
iJečinili

okáni. Viz pozn. k v.9..,

12. §_estjř andě|. Všeobecně řečono, .adven.tní vyklEidači zastávají jedeh nebo

drufíý ze dvou výkiadů veršů i2-i6. Podle prvního výkiadu "veiká řeka Eufrá=

;áá„tgĚ:d:Íů::j:kroEí=v:sš:uvžáž:áuťy:S:u:Éí:ůjáL::džáí%ágo:áA:3:g:3:Ž::z_
skutečné údoli Megiddo v severní Palestině. Rozpadem Otomanské řiše se

připravuje cesta orientálním národům, které mají bojovat s národy Zápa,du
v údol-í Megiddo..

842, 843
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:3:evyd::Eá::ívř*as:a:::::t :S -:Íáss5:::3:|:i:oáš:í%v=Í' š3ť;T%|ť Pgži3:
vó od vj.chodu" jsou Kristus Q ti, kteří ho prováz©jíi Áramgedon j6 po~
sledním bojem velkého sporu mgzi Kris.t;em a satansm na pozernském boji`šti.
Konec podpory tajeímého Babylona ze sbrany lidí s© pokládá za odsi:raněJ`.í
posledni překážk3Í jeho koriečné porážky a tresi;u.
Pc)dle prvního názoru začne armagedonský .ooj, když spoj6né náboženské &

,

politické mocnosti země zsčnou svůj pc)sledni útok: proti ostatkům Božího

lidu .
I když se tyto dva názory na prvni pohled navzájem vylučují, ve skutečnosti maji mioho společného.
Zast`ímci c)bou názoi`ů `na Armagedon se všec)becně shodují v těchto bodech:

ž : gm?ge::%jJ:e!:Ě:`::níngoÉ o:3z:g,Sšgů:u;ÍÉ:? Ťv,e|ji:tě V budoucnosti.
3. "V81ká řek& Eufrates" představuje lídi.
4. Tři ''nečistí duchové" (v.13) představuji papežství, odpadlý .protest&ntismus a spiritismus (nebo pohanství)`.
5, Tito tři "duchovó" jsou nástrojem, který podnítí národy do boj©.

6. Shromžáujici činitelé -"tři nečistí duchové" ~ jsou svou povahou
náboženští, zstimco shromážděné síly jsou politické a vojenskéo
7. Připr`ava na boj se děje v šesi;é ráně, ale'boj sám s© odehraje v sed-

mé ráně.
8. V jedné fázi bude skutečný boj mezi skutečnými lidmi používajícími skutečné zbraně®

9. Nastane krveprolévání, Éké nemá v dějinách obdc)by.
10. Do boje budou zapojeny všechny`nái.ody zómě.

-

iž: ž:::c:aš:::: ::Š:í8:Ěígžt:hámot#É:::: :|ge::í2;s:gpz; nezúčastní.
Základní rozdíl mgzi tě.r`.: .o dvěmá názory spočívá v nejasnosti, zda tři
v,ýrazy -Eufr&tes, "kTálc}vé od vÝ'chodu" a AÍ'masedon ~ Si ponechávají urŠmysluj nebo je tř`eba je chápat úplně

š:fá:ngíršodd:sl;ř:á::;.záž:::ég:
vj'rznam. I)ruhý názQr tvrdí, že je Íř::ap;:myvyzíáá:šá:;áio;liiz:n:%:::glos,ti 13. a 19. lca,pitoly. 0 různých bodech podobnosti a i.c)zdílnc)si;i těchi;o
`
dvou názorů se dozvíme v dalších poznáinkách k v. 12-19. Srovnej pozn. k .
Dan

11,36-40.

Jak. je možno očekávat, něk*eří adventri.i vykladači zastávaji s určitjhi
odch.ylkami .riebo úpr.avami i;yto dva hlavni názory. Rámec tc)hoi;o pojeůnáni
nám nedc)voluje jejich důkladnější průzkum. 0 dávnějši diskusi týkajici
se názoru, že
amagedc>nskÝ boj je boj mezi Kristem a bezbožnými národy
při druhém příchodu,

píše James 1!`.hite v č8.sopis® RevieÝ? and Herald, 21.

1edna,1862, str. 61.0 armagedonském boji psal později Uriah Smith ve svém
díle The Prophecies of Daniel and the Revelation, str. 691-701 (vyd. z roku 1944), ve kterém zastává názor, že aramgedonský boj ze.hrnuje také politické a vc)jenské s;,ř:f`tnuti národů země v Palestině.

Velikou řeku Eufrates. Viz pozn. ke Zj 9,14. Zastáťnci prvního í druhého
názoru souhlasi v tom, že Jari zde nemysli na skui:ečnou řeku jako řeku,
e.1e na iv-yschnuti její skui;ečné vody. Vše®becně se i:aké soirilasí, že vody řeky Eufrates.zde představují lidi (viz Zj 17,15,). Avšak podl8 pr`vniho názoru Eufrates představuje dá.vnou Otomanskou řiši, ki;©r`ou tato řeka

protékala, a od pádu oné říše na konei druhé světové války představuje
jejihc) dnešního nástupce -Turecko. Podle tohoto názoru, i když se pojem
Eufrates nevztahuje na doslovnou řeku jako řeku, přece Ši ponechává urči`
tctu míru doslovného zeměpisného významu, takže předst&vuje zeměpisné úze-

843, 844
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mí, kterým řeL-a protékal&, ],;ezopotánské údolí. Po více než tisíc lei;
tiitc> ctblast spravovali Sa.r'&céni a Turci a dr.es pÉitři lrá,ku.

::d::jg:ug:i;|%áz;JT:ug:ěp:!::áE::;|:tšy:Í%:n:d3:d:g::iggsí:ás?u,$1ivic:eÉ3u:gÉ3ie:Zéá:.B::;:3::cl(%e:3:Tiži:g:6;řgái:nÉaĚ-:k:eEiuf:á::L:ř:aBŠ:bylonii., "volkého města" (viz pozn. ke Zj 17,18), EuÍ`rates by zde byl'
úplně zbaven svého předešlého dc)slc)vného, zem.ěpísného významu a chápal t)y se v přodstavě svého průvodniho symbolu, tajemného Bat)yl6na.
Vody Eufrai;u by se tím sŤ&ly "mohými v.odaini" ze Zj 17,1-3.15, na k+e-

:#os#sÍ:±,:mTžjB#Ť:;n+í:jž,„ :3ťš:á:;:8::ZŠ:á,fberé napájí „víh"
Jí][ĚE±±gjL Tvar slovesa v řoč.tině nazna.čuje i;Úto skutečncx5t jako dějovš

;:j:::::o:;i:;:l;:;:j:i:ío::;;i::;ái:s#p;E::`i!::j%;g:ř:š:íař:šie:;`:::j::vá:epíš3m:á3:;ái::::e3áb#S:Lm:ášl::g:mEš::::urkáno;eiv:2d:;ššg3:n.
k "velká. řeka Eufrates", viz pozn. ke Zj 16,.14.16.17.19; grovhej s lz
44,26 až 45,2). Zasi;ánci tohoto názoru nacházejí výsledky vysušeni symbolicky popsané ve Zj 16,|8-19; 17,15-18 a doslovně v GC, str. 654 `až
656,.

J±`oL!±i Viz pozn. ke Zj 17,1.15.

gi-#v3:á:e zE::É:oontng:á:šk:c:žš3 Fví:ů:ý;S ;J;,2::d: g:;:gůia" , .
:3:::a;r::-;:#3á:;`|':rc|eit:: 3:g:. " Éř::r:Y:ž?|á. f;y: ,i:;š gž:;:3:S:|Pgpodle prvního názoru 2ieměpisný a vojenský charaktor, pc>dle druhého názc+
ru má ráz iriravní a .duchovni
Cesta. Řec. hodos = cesta, chodník, ulice. V souvislosti veršů 12~16 je
to "cgsta.", kterou Ěufratem procházejí ."]ffálové" a jejich &rrqády k bojo-

vému si:řetnuti s nepřáteli. Podle prvníhci názoru by tato "cesta" vedla
zemšpisně přes mezipotámské údolí, kdysi území Otom&nské říše. Pod.le

druhého názor.u j© "cesta" .obrazná L' "cesta", kterou je na zemi připravena sii:uůce, &by Krist`us a jeho n©beské zástupy zvítč`./;ily nad Babylonem
(v.19) a "králi země" (v.14).

_:`.__L

chodu

Viz pozn., k© Zj 7,2. V souladu se zeměpisným významem,

který zastánci prvnihc) názoru připisují "velké řece Eufrates", by měli

"králové od východu" v z©měpisném smyslu znamehat národy ležíci východně
od tohoto zeměpísného údoli.

Podle dr'uhého náz.oru "králové od východu" přeástavují Krista a ty, ki;eří ho provázejí. Tento názor vychází při výkladu "lcrálů od východu" já-

:3čaivíť:Žsgv:y3:álÉ:áý:%n:žr3z:o:áá:jí:á,,;:;p:šťĚ:Íoš:;řÉÓuÍÉáů;tži:lÝT
do rodné země.
13. řiděl jiseEE._ Viz pozn. ke Zj 1,1.

Z úst. Usta jsou nástrojem řeči. "l'ři nečisti duchové" vycházejici z
úst "draka", "šelmy" a "Í`alešného proroka" předst&vují takový postiip,

ř::rřezž:sE;jž :::ctuot,?::n::oÉ:á;:5:á ?€:2.žS::f: ::ož:níá, :4r:;:g.j;
I)raFa. Vi8 pozn. ke Zj 12,3; D,1. Za prvního člena této trojnásobné
náboženské mie se všeobecně pokládá buá spii.itismus nebo pohansi;ví

~ 206 ~

844, 845

16,13ol4

-:::iší3í:;:á;!;ád::::n::uo:;í:fí::m:y;::::Í:o3á:::`:t:ííř3s!ais:;c;.eg:mích.
ž±±p]L Viz pozn. ke Zj 13,1;

17,3®8.

ž#oĚgašožnio:t:.sž:i;1:t::átš?á;o:Ě:gmšrvážěšéí::h:uv,.:el::oze
a která divy, které smí konat v pří+-omosti šelmy (vo 12-14), svádi lídi
1`-. tc)mu, aby zhotovilí "obraz" šelmě. první.

(Srovnej se Zj 19,20;

20,10)'

Tř i nečísti duchc)vé. Z8.stánci c)bou názorů se shodují v tom, ž@ v symbolech
"draka" , "šelmy" a "falešného pŤoroka'' vidi dnešni spiritismus (GC, str.

588, , nG,bo Pohánství, Papežsi;Ví a odpadlý Protesi,8.ntismus (Viz Zj 13,4.
1.4.15; 19,20; 20,10). "Tři nečistí duchové" zřsjmě buá Bymboiizují nebo

3::ř%::á; jív:žž O„ ::E±;zša3;řš::t;:sE:ááísá :Éž O Íž:s 58:E3T:ů::8: Íé ; kt::á
pozn.

ke

Zj

16,19;

17,5,).

Podobni žabáJna Tomuto přirovnáni n©ní snad třebe.

připisove.t žádný zvláštiií význam3 jde pravdě podobně o zvýr8.zněni kr&jni odpor.r`.osti těch-to "tří
nečistých dtu3l)ů" před pánem.
/
i4. Duchové ááb©išti. V evangelijích

uživá s výrazem
2}

srovnej

s

rraŘai"

5T,

str.

ge výr.az "nečistý duch" záměnně po(viz-Lhr-i,27.34; 3,ii,i5; 6,7 atd.). Viz Zj 18,

47L2.473.

ěinťLdiH= Anebo "dá ají znamení (sěrreia)". tj. divy z hlediske jejich ce+
ny jako dívů prá.vople.tných a.net)o potvrzujicich moc s autoritu i;oho, kdo
je koná (viz 5BC, str. 2C8)a 0 těchto divech se také hovoří ve Zj 13,].j.
14; 19.20. N8.dpřírozené projevy různých druhů jsou prostředkem, kterým sá~
i:an, působíci v různých lidech, úspěšně pokračuje ve E3jednocování Švěts
pro svůj zámšr škodit těm„ kteři jsc>u jedinou př©kážkou jeho zjev.r`óho ovlá-

dání lidsi;va.
}/:ezi krále zemské. Podle názoru textové kritiky je možno slova "zemské a"
v,ynec.h.at. "Král.ové" 5sou pc`litické mocnosti země na rozdíl od trojnásobné
iiáboženské jednoty z-v.1-3 (viz tam), ki;erá podněcujs náTody země, aby se
sjednotily k odbciji proti Božímu lidu a pro jeho z;ničsní (9`T, str. 16í, C-C,
sbr. 562, 624). .Toto všeo`oocné nábožensko-politické spojeiní (viz pozn. ke
Zj 17,3) se snaží ovládnoi`Lt svět. Podle prvniho vidění tito "králové" přgdstavují národy Západu na rozdíl od "králů východu" (Zj 16,12), národy
oi`ientá,lní. Podle druhého názoru slova "mezi krále zemské s. všeho okršlku
světa" zafirnují národy V-ýchodu a Západu (vi.z pozn. k v.12). 0 totožnosti
"králů země" a doč8.sném úspěchu tohoto spojeni mluví dále Zj 17,2.12.14;
viz

fl

pozn.

k v.12;

si.ovr`.ej

se

7T,

str.182.

e shromáždili. Podle prvního názoru toto shromažáctvání spočívá v po1itických a vc)jenských. přípra.vách ze streny "králů zemských a všehc) okrš|1.cu svěí;a". Podíe dr'ihéh`o n-ázoru jde o symbolíku úsilí, které vynakládá i;oi;o *rojná.so`oné nát)ožeriské spojsní, aby si zajisi:ilo jednotný postup ze
strany poiitických mocncstí země se zájněrem bojov&t proti ostattfim Božího
lidu ®

±Sug]i Zsstá.r`.ci obou názorů souhlasí v tom, že růzfé aspekty téhož boje
jsou

popsány

ve

Zj

14,14-20;

16,12-19;

17„14-17;

1.9,11-21;

srovn.

s

6T,

str. 4C6. Podle prvního názoru je to boj předr`_ě políticko-vojenský, který
se odehraje mezi Východem a Zá.padem ve skui;ečném údc)1í Megiddo (víz pozn.

ke Zj 16,12.i3). Podle druhého názoru tento boj je t>oje, ve kterém se národy spojuji a js i;c> tedy předně riábož6nský spor.
';`jD drii Božiho hněvu (viz pozn. k v.l). Viz pozn. k
K tctmu velikému dni.
Iz

2,12

- 2.Clrl

845, 846
Boha. všemohouciho. Viz pozn.

-

16,14-16

ke Zj 1,8.

15. 4L Nebo "Podívej se!"

přicházimĚ
3,10;

srovnej

Mai:

Tj. na bezbožné (viz pozri_. k 1 Tes 5,2.4; 2 Petr
24,43; Luk 21,35).

|1ahoshvený. Nebo "šč&stný (viz pozn. k Mát 5,3).

-#epl?piíJĚUM::k:4žÉ2;áě:ťiií maJí být ostražltí' aby nebyll SveOstříhá rouchďsvéhQ. Tj. zůstává neochvějný ve víře, má nopodplatitelný
charalller a je úplně věrný Bohu. Viz pozii. k Ďút 22,11
nah ne'chodil. Tj. aby nezij-i.atil roucho charakteru úsi;upom ze Štanovis-

ka víry. Porwnej so Zj 17,16.
`neviděli hanb
Tj. aby n©viděli, že svou víru zaprodal; I když

;:kf;Í:::š;::;#=::;á;;,:,,;;::iáě::Síoi:g:í;:sep#:;u:`.:o:át2:á:liár::T
16. _S_hr_Ópéž!iL Původní řecký výraz je možno přeiožit buá "s.hromáždiii"
n©bg "shromáždil". Při použití množného čísla může jít o tři. nečistó duchy z v. 13. a 14. a v jednotném čisle může jít o anděle z vt 12. Toxtová souvislost je přiznivější spíše množnému čísiu. 0 shrom&žáování viz
pozn.

k v.14.

Z&stánci obou názorů se shodují v tom, že toto shrcmažaování se děj® v
šesté ráně, ale že boj sám se odehrává v sedHié ráně (víz Smith, cit. dilo,
str. 702; Viz pozn. ke Zj 16,12-17).

#d:É.vgš±:t3::SEéúáoří ]íÁ€;í:ásL: ::::Í:: Bázg;ťí::j::ížépsí:y ze:;.:2 ,.
:á:3:e:r*f:op:ž::r:ojž:u|#:ř; , :egž:ín3:ože3; ,Z.S?-mážděni duchom @
}`'fístc>.

Řec.

topos = misi;o, má různé použiti od mista zeměpisného, přes

Ífli:j:j,gíží2:geg:ri*ni:,:!::;Í,;;®#!n#ť:Íř#!eť:##;i,áilíígiddo, rovina Ezqralon v sever. Palestině (viz pozn. ke Zj 16,12.14)`. Po-

:flž-L±EÍ::Pž:ertiš=vaT::ÍJXZ:oť#Í:?viF;aí:Í:í#g#:iř#::;:4#;rst
17 , 13 ) .

židovBkv. Jan chtěl timi:o praváěpodobně usmšrnit čtenáře k tomu, aby zkoumali Armagedon jako hebrejslqý výraz, jakož i hebrejské 9ějiny, čiby pochc)pi1i tc)t;o }a.yci jinéno.

é=g!ageqgpp± ř\ec. Harmagoádon, což je přepis `z hebrejštiny, jak to vysvětluje Jan. Te3ctová kritika uvádí tyto možnosti ětoní: Harm8,geddon, Armeigedon, Armaged6, Mageč`don a dalši. Z hlediska skuteěnosti, že podle dnošních vědomostí se žádné mísi;o tak nejmenov&1o, `význam tohoto výrazu neni
ok8.mžitě zřejmý. Liší se i názory pa sJnysl tohoto hebrejského slova nebo

j3hátš:r;gcšr#pmisůžávmííí:ag=ffřd3nmg:t:k;liábi:6p:::áěgeť::áíg#:h-slov,
h&r = vi`ch. .Avšak, jak je známe, někt;eré staré rukopisy vynochávají první
slabiku ar -net>o haz'.

;:#Í#:ií:;á-:%:::;3:;e::ž#t;mio#;;ié#ákci#;Lř*ff;ř:#l*

846, 8/+7
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16,16-18

ilc)rstva do údc\li Je2r,reel na severu a severovýchcidě (2 Pa~r 35,22) , a k Ci-

;g:t:áí:o:dh:á::L;ýr:ž:9;%+:á,kř`:=žýE,:3t:ť`ás::`:5:íž:::[:.u:ív=Lm;š`3:S::ně
k

c)značení

"shromáždění

"shromá.ždění"

zástup",

(2

}.{oj

přípa.dii_ě

27,21.;

"misto

28,43;

29,4.10.11.JO.32)

shrom,áždění"

(P|áč

1,15;

jaliož,

2,6).

i

Prv+

ii^í n.ožnost spojuje složené jméno Armagedc)n se zeměpisným a historickým
okolím starého }`,'=egidda, zatír!i.co druhá tixiznsčuje možnou souvíslost s velkým c;porem mezi Kristem a, satanem.

V lzl4,13, kde har-mo'ed se překládá výrazem "hoi`a shromáždění" , nebo
"vi'ch setkáni se" a označuje vrchol, na ktorém si;ál šalorriounův chrám, se-

í:r:Ěc 3db;: a:ž::oJš::áa:::?|,|.:::#:i áác gĚe::::v;:zá:kl: Í;ní4rl:TÝ 5::::nej výraz "stánek úmluvy"

(2 Moj 33,7 atd.).

ZastáJic,i prvniho názoru na Armagedon vidi v tomto výrazu hebrejskc)u složeninu har-megiddo = vrch }v[egiddo a vykl.ádaji toto jpéno podle použití
ve Zj 16,16 v zeměpisnč.
a hi,Storické sowi.slosti s davným městem. Megiddo.
Zastánci druhého názoru chápou prvni odvozeninu obráceně, tj. v souvislosti historických událostí si;a.rozákonriícli dějin kolem starého Megidda (viz
Soud 4,4.5.31,

obzvláště

5,31;

6,33-37,

25;

1 Král

18,36-40;

Z 83;

porov-

:;žnám:i:i35;;:::4l,v?:ži.bžl=a:.;ž::::č:eczáp::,:6d:rkpmí:3::::ní:,:ě:isný
har-mo ed, obrazně, a to na základě použití tohoto výrazu ve kni2,e lz 14,
13, s významem velkého sporu mezi Krístem a satanem (víz Zj 12,7-9.17;
17,14;
19,lL-2l).

17o ígimý enděl. 0 významu ěisla sedm mluví Zj l,1T`.

±±ari±Ěi Viz pozn. k v.8. Účinek té.to ráii.y se zdá být všeobecnj;-.
E±ag±±±Éá Zřejmě hlas Boži. Si`ovnej Zj 1,10. Vi.z..qc, str. 635,636;
str. 3531354..

1ff

.i

Z chrímu n.ebeské,ho. Podle některých rukopisů je možno číst "z chrámu" nebo ''z nebe"

Z trůnu

Výrok je oficiálním ú}.hlá.šením Vládce vesmiru .(,víz .pozn. ke. Zj

4 ,2-5 ) .
\

SL`alo s6. Stejná slova m4ji být vyslovena ještě jednou, při stvořeni nové
ze.T,ě (Zj 21,6) Podobná slova -"dokonáno je" -vyřkl náš Pán na kříži

TJ-á; ig;3ó); když zákončii svou obětní s.iužbu a zajistil tím.úspěch piánu vykoupení. Toto.dramatické -v.yhlášení znamená okainžik, kdy se dokoná

zjeveni tajemství nepravostí, kdy bude odhalen pravý charakter všeobecnélm ná,božensko~politického sjednocení podle v.13.14.19 (viz pozn. k uved.
veršům

i

k v.1).

Bůh dovoluje, aby mocnosti 7.1a dospěly až ke zdánlivému úspěchu ve svém

:::n::r?fmi::zvš::::ii ::ií ) 1:diež€:Ínžšgš ::S?ž3S|:::É1:e:::n:š:gá,vgg;vyh.ubili svaté -(GC, str. 63i,635; HV, str. 283,285), je
"Stalo se." Tímto prohlášení:m končí dot)a Jákobova souženi
v.1`5), začíná vys+o`oozeni Í3vatých .-. všechno vrctiolí v
str. 36.37,282-285;'GC, str. 635.636; lT, str. 353.354

se

Zj

ráně (E\-',

4,5: 8,5; 11,19. Co yyjadřiijí!hlasy",
podobat vyhlášení ze Zj 11,15 (viz GC, str. 640)

i8.

Zvukové. Srovnej

sš©t Boži hlas;
viz pozn. k

může

Hrc)mot)itía N6bo dunění hromu.

Elýskání. Podlejiných rukopisů toto slovo předchází výrazy "zvukové" a
! ' hr omc>b it i ''

se
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847
•Z;emě třesení veliké. Jde

16,18-20

o si`ui;ečné zemětřesoní, jak vyplývá ze souvislosviz v. t; srov. v. 20.2l),.aie i ot)razné zemětřesení, kte-

ti t.ohoto v6rše

Í:čí:ří;;Í;;Ji:i:m:g;::r°:::#i::;Íii;:*i;;Í;Í::,::;!;!:Í:í::#áíg;;;:n
až

22).

Jakéhož n©bvlo. Doslovně i obrazně.

o veliké město. Tj. tajeuiný Babylon (viz pozn. ke Zj 17,5.18; 18,10).
'l`a.jem.ý Babyi6n posledních dní tvoří papežství,
Roztrhlo se na i;ři strsn
odpadlý protestanti.smus a dnešní spíritismus (viz pozn. k v.13.14). Na Boží
hlas (Zj 16.,17; 17,17) toto ti`o.jnásobné spcijeni odpadlých .náboženských orgánizscí ztrácí `svou soudržnos-t, jednotu a akční schopnost (srov. Abb 3,3-16).
}v.:šsta národů. Po` obraze zemětřesení

které stihlo skuteěri.é město, Ja.n. podobným obrazem pokračuje.v líčení politických organizací země představených.
"králi zemskými" ve v. 13. a 14. 0 výstižnosti symbolu "města" prcy zobraze-

:il:ť::#1`,S:á::Ěs3:ký:::v:T3=É:ai: 2:m_žl:8'''mí;il8?akožto Symbolu J0Jich
Padla. Politické síly z©mě ztrácejí -také jednotný záměr, ktoi`ý je v ,šesté
==8|Éromáždil (`viž 'pozn..k v.14.1f); 17,13.17). Mezi nimi nastává st;ra,šné
probuzení, když Boží hlas vysvobozuje věřící z rukc)u jejich nepřátel (viz
GC, str. 636.63í.654). Ně*dejši siožky světové nábožensko-politické unie zé

35mL:íLá,:L4tg::É:gííB:g;±á::jo7:Ezm.;3žn:eE3uz:,Eg,f;,Ť:ůáožůng3a:g,:2;::p;o
země obraceji nyní proti svýn vůdcům i proti sobě vzájomě ty zbraně, kt.e-

É,::p::říti, vš:š3i:es.šů:Íe!:šzt%í :t=víg?tigc;o::?.k:5íj.lz:ggi. Je boj a
Když se zjeví Kristus, tehdy utich.no` řinčení zbrani i hukot. pozemskéhó boje

:É:::;:;:;á:::;ě:éŤ#::#:ix:§::#:§í::Ě;:i:::::;:d:;:::§Í;:i::ids#§:=áš657). 0 tomi;o boji.vice mluví pozn. ke Z`j 17,14; 19,11-21; srovnej m:Í,
sti'.. 282,290; GC, str. 656.657. Srovnej obdivuhodné pc>dobné popisy u Joz
10,7-14; Soud 7,19-23; 1rsam 14.,19.20; 2 Par 20,22-24; Iz 19,2; 34.,8-10;
51,21-23?

_i

63-,1-6;

1on velik

Jer

25,12-15.29-38;

Viz po.Zn. ke Zj 14,8;

Ez,

38,14-23;

Agg 2,22;

Zac'i.14,13.

17,|.5n

vÉ3žž:ánš.l;áuziž1:ó3 : |g ; É3 2oE yžř:g4:í::::ž:-,Vgš:z, :?jájí-

Přišel na

cí příchod hodiny

#ži=±j:g;r ;=:V2;jí;::š3. Pr°r°ků7 týkaJící se skui;eěného měsi;a Babyiona
ša|iÉÉ=, Je to obvyklý biblický +ýraz .k označeni `utrpení a soudů (viz Ž 11,
6;

75,8;

Iz

51,17.22.23;

Jer

25,15-17.28;

49,12!

hht

26,39).

0 kalíchu,

ze

kt;erého má nyní pít tajemný Babylbn, mlu,ví pozn. ke Zj 17,16,; 18,5-8; srov.
pozn.

ke

Zj

14,10.

J[ÉĚ±a= Viz pozn. ke Zj 14,10;

Prchl ivosti

srov. Zj 17,2'.

Viz poz.ri. k v.l.

svého. Viz pozn. 'ke Zj 14,10; 16,1.
20. Všickni oEtrovové. Zde nazňačené křeče země jsou výsledkem zemětřesení
z v. 18. Srovnej Zj 6,L4.

Egr]L Srovnej Zj 6,i4.
/

C-Á,6,

982
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16,21

21. Fioppy v_e±±±ét 0 krupobiti, kt®ré postihlo L`6.ypt, !ť.luví pozn. ke 2 hioj

: , ;g|-c32 ; 3.::ů3:c:.áá:ovn;::::á|:í:_;žá!|3gE13:ží::uíě::zs:oi::Áu:3 :2,žá; 13
18;

30,30>

Ez

38,22i

Zj

C ěntnéř ové . Pravděpodobně

11,19.

a.si 33 kg (viz lBC, str.164).

Fiouhali se Bj2±j± Ihnam,i posi;íženi zlořeěili už potřotí Bohu, čímž ogvěSěili krajní pohrdání Bc)hem, & to i pod tíží jeho r`_ejprudších Soudů (viz pozno
k

v.1.9.11).

Z DÍLA J3.

G. Vt~HITEOvti KE}

ZJ 16

svědkem hrůz osledních ůní.
h.tat 24
(Z
13-17.. ž 46
J8,n. „ byl sv.ědkem strašnýc,h scén,ki;eré se odehraji jako zn&rrieni lcristova
příchodu. Viděl armády připre.vující ae k boji i sti`&chem zděšeAh.é. lidská
srdce. Viděl zemi pohnutou z6 svého mistg, vrchy zvrácené do moře, jeho
1-21

i.ozzuřené, hučící vlny i. chvějíci Se horstva. Pozoroval dopad ran Božího
hněvu v podobě moru, hladu a smri:í, které stihly obyvatel6 zeně (RH, 11.1.
1887 ) o

13-14
13-16
13 .14
ř.íchod arma edonského bo e. Na světě

ozn.

EGliJ .ke

jsou jen dvě strany

Blí__z_k.Ý-

Z

ti, kteří jsou

Bohu věrní, a ti, kt;eří jsou pod zási;avou knížeto temnostio Sat&n a jeho
andělé sestoupí s.`ff,ocí a-znameními, dívy budou svádět obyvatele země a,

pc)kud se dá, i vyvolené. Pi.c»házíme právě touto kritíckou chvílí. lťiá to

:.:=Sk:S:::;}tž§í.::t:Í§ž'vři:ř;rz::;Í Pravdu? Je Vlív mc)cností svoh tak
Armgedonský boj brzy začne. Ten, na jehož rouchu je napsáno jméno "Král
i`=ráli°` a Pán pá.nů" vede nebeské zástupy n8. bílých koních oděné v jemném',
čistóm a

bílém

lněném r.ouše

(iJS

172,1899).

I[a..ždá Í`orma zla se má` prúdce zaki;ivizovat; Zlí andělé sjgdnocují ůvé sí1y se zlými lidmí, protože t>yli ve stálém odt)oji a získali určíté zkú,šeiic)eti v tom,.]ak nejlépe svádšt a.bojovat; a že se jejich moc roználha.1a
po celá staletí, 9epovoli v poálednírE veikém boji bez zoufalého zápasu.
Celý svět bude bud na je`.`ino nebo ná druhé straně tohoL.o 8poru. Amag®-

donský boj se odehraje a onen den nesmi nikoho z nás přistihnout jako
spiciho. Musíme bdít jako i.ozu.rTiné panny a mít dej v lampách i nádobách ....
}\íusí nás prová,dět moc svŠ;tóho Ducha 8. Velitel Hospodinových zastupů bude
v čele net>eskýc.h andělů usměrňovat boj. Před námi jsou ještě významné udá-

1ostí. Znít bude jedna troub.a za druhou a ri`a obyvatele země bude vylita
jedna čiše za druhou. ILrajně závažfié scény jsou právě před námi (Dopis
lc9'

1890).

rotikladné mcx3ností.
ozn. .ECŘ.,; ke Z
14.-16
V posleďriim velkém boji jsou ukázány dvš velké protikladné mocnosti.

.:T:r#én::::n:03:oÍ:čŠ§ťoš::::ugů::ííjš:%ě;řžÉ2há:±:]#.8áÉuí§ošt::nj:ho
stoji kriiže `temností s těmi, lťteři se rc>zhodlí pro odpadnui;í a odboj (FH,
7 . 5 .1901 ) .

Přítoimost je pro
oáledni bo
iA.nděié
jsou
už
připrsveiii
a čskaji ri.a Bocirkev významou a vážnou dobou.
ží příka-z, aby mohli vylít p_a svět kalichy hněvu. Andělé povolani k této
(zj

12,12)

Satm

© své s

zhoubnó službě zah8.jují dilo pc)mst}', protože Duch Boží pom&1u odcházi ze
země. Satan také příprevuje své ,9íly zl&, chodi ke Králům zeinským a všeho

okr,šlku svěi;a", aby je shromáždil pod svůj prapor a vycvičil k "boji, k
k tomu velikému dni Boha všeimohouoího"o Sata.n vynaloží největší úsilí

m taktiku v poslei'`ním velkém. sporu. Půjde o základní z;ásady a rozhodnui;í

(J..d9, 983

-2il -

17,1.

postoje vůši nim. Všuds vládne pochybovačnost. Rozmáhá s© bezbožncst. Vír& jednotliv.ých členů církve bude vyzkoušen&. jakoby na světě nebylo ni.kohc> jiného (ns ia, i390).
14-17

_(Z,_i

18]1)

ovládnou

Boží zástu

ole. Musíme zkoum&t

vylití sed-

mého kalichů. Mocnosti.zla neusi;ciupi bez t)oje. V armagedonEikém boji má však

slovo Boži prozřet81nost. Když bude země cysvícem slávou snděla ze Z.j 18,

pro.citnou ze spánku náboženské`živlý, dobro i zlo, fi pole ovládnou zástuppy

živého

BohEi

(lis

175,1899).

16. 1.ťapitola
i6

7Bc 982: 1m`,' i20,276,28i (SR 404); GC 627-30; 5'T 212 (2" 67)i.
|iM 446

í6 ,L,

Z3g :gá;4ím5.,;6íŠ44í:3;6ž;Ě.,Zí#á,33á]2áé235í;6á]:í2:g2:ž:2403L

1.6,1..2

GC 627-8

16,2

Eh'ť-64-5i GC 445,448-50

16,3

GC 628.

16,4-7

GC 628

16,5

",í 432

16,8-9
16,1o.11
16,1.2-16

16,13.14

GC 628,649
mv 64-5,289
.

6T 4CX5

(3TT 33)

7E8 §83; gLí::Š;Eá\:526oFDi5:á;;4á:h%#3.TF[[:ť 2sM 2",5i

16,17

16,18
16,18-21

hfli 308;

GC 56+2

±8;Iš
16,17.18
16,17-21

(SR 415

7BC 96.7-8,982,3;

CT 418; HH63; PP 357;.,509; SI) 343; 7I`235
CG 560; EW' 272
?P9.,982_,.T`i,,_290

132); "i[ 445-6i
1S 66; PP 110;
3SG82

}6,19

,SR 415,i

GC

636-8

(WL 344,,

657,

iT .354

(iTT

1T 60

FE 363; GC.637,653

16,20-21

PP 110

16,21

GC.637j

pp 509

17. KAPITCH.A

1. Jeden z sodmi andělů. Viz pozn. ke Zj 1.,11; si.ovnej Zj 21,9. Ztotožriění
toi)oto anděla s jédním ze sedmi ze Zj 15. a 16 naznašuje, že to, co se Jan
v dalším dozví, souviši se sed`mi poslednim.i ranami. Tento vzi;ah je pc)tvrzen

skutečností, že oznámený obsah této kapitoly ~ "odsouzení nevěstky veliké"se děje v sedmé ráně (viz Z$ 16,19). '

Koflíků. Viz pozn'. k9 Zj 15,7;

16,,1

lňika ke mně. ňecké slovo "so" (meta) je možno chápat jako výraz úzkého v7.tahu.
mezi Janem a andělem. Anděl pravděpodobně osl.ovil Ja.na dř.íve než byl
ve vytržení duchovního viděni (viz pozn. ke Zj 1,2.10).

ĚPĚí .Tento írýraz má n&léhavost rozkazovacího způsobu. Viz pozn; k v. 3.

ukážiť. viz pozn. ke Zj 1,2; 4,1.
Odsouzení. Řec. krima = soudní spor, procss, souzení, i`c)zsudek, oásouzení,
zd3 ve smyslu nebeského Bc)udu nad "nevěstkou velikou" za jeji zločinné skutky (vi.z p-ozn. v. 4-6í srov. pozn. ke Zj 18,10). Povšimněme sí, žó anděl ne-

ukazuje Janovi na vykonání rozsudku, jinak by b7l použil slovo krisis, slovo, ki;er.é se ve Zj 18,10 překládá výrazem "soud". Anděl mu o něm jen říká.

