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17,1.

postoje vůči niín. Všud© vládne pochybovačnost. Rozmáhá se bezbožnost. Víra jednotliv.ých členů církve bude vyzkoušen&. jakoby na světě nebylo ni.koho

jiného

(ns. iB,1390).

14-17 ízám

ovládnou

Boží zástu

ole. Musime zkoum&t

vylii;í sed-

:fl::ok3:žžhg;ožtřog?:Eál#aKá;žSÉ:ágiz::g:S!:áex&aš:ávgeošo::EÍ:ab2jiz.:á|š;.ak
pro.citnou zG spánku nábožénské\živly, dobro i zlo, ci pole ovládnciu záí3tu.Dpy

živého

Bohe.

(}/S

175,1899).

16. !.[Eipitola
i6

7Bc 982, ffi``r i20,27Ó,28i (SR 404); GC 627-30;
1'M 446

i6 9í'

z3g igá;4E;',;6Íá44í:?;6žgč..Z#ÍJ3gá}2áá2žáí;6i,:í2:82!ž324°3L

16,1.2
16,2

GC 627-8
m'ť-64,5; Gc`445,448-5o

16,3

GC 628.

16,4~7

GC 628

16,5

5'T 212 (2m 67);.

.-

16,8-9
.
16,10.11
16,1.2-16 .
16,13.14
16,14.

"i432
GC
mN
7BC
GC

628,649
64-5,289 (sR415
96.7-8,982-3; hflj 308;
561-2

7;BC 983;

CW.lžoř

6T 4C6

Ev:.í `59;

(3TT 33)

GC 556,624;'hů 3CP;

Mwl 14;

2SM 21,49,51

16,i5
16,17
16,17.18

7BC 986; colj 3i9;
CT 418; FE 36J;
Cq 560; É:W 272

í6Jí7-2í

Z38):8ii{Z'Á'5?§,0 (SR 415)í GC 636ú (hH 344); 657; iT.3?4 (iTT

16,18
16,18-21
}6,19

1S 66; PP 110; 1T 60
3SG82
FE 363;

16,20-21
16,21

Cm: 1Ó0; i)A 635; 6T 406 (3TT 13)
PP 357;`.509; SD 343; 7T`235

GC.637,653

,

Ppllo
GC-637;

PP 509
\

17. KAPITCLA

1. Jeden z sodmi andělů. Viz pozn. la± Zj 1.,11; src)vne5 Zj 2].,9. Ztotožhění
tohoto anděla s jédnín ze sedmi ze Zj 15. a 16 naznaěuje, že to, oo se Jan
v dalším dozví, souviši se sedmi poslednimi ranami. Teni;o vztar. je potvi`zen

skutečností, že oznámený obsah této Lapitoly -"odsouzení nevěstky veliké" se děje v sedmé ráně (viz ZÚ 16,19). '

Koflíků. Viz pozn. ke Zj 15,7;

16.,1

:ÍŘka ke mě. Řecké slovo "so" (meta,) je možno chápai; jako výraz úzkého wztahu.
mezi Janem a andělem. Anděl pravděpodobně oslovil Jana dříve než byl
ve vy-

i;ržení duchovního vidění (viz pozn. ke Zj 1,2.10).

±± 'Tento Výraz má ns.1éhavost rozkazovacího způsobu. Viz pozn; k v. 3.

Ukážíť. Viz pozn. ke Zj 1,2; 4,1.
Odsouzení. Řec. krima = soudní spor, proces, souzeni, r`ozÉ)udgk, odsouzeni,
zd3 ve smyslu nebeského Eioudu nad ''nevěstkou velikou" za její zločinné sl`mt-

fžaí:jg 3áz:;iv;a4:;ío:rá:ž. r32::ák:: 3Ín:ii3 )úy:oš::Z:imsIS;á Éís:S:1s:::
vo, které se .ve Zj 18,10 překládá výrazem "soud". Anděl mu o něm jen řiká.

C}49,650

_ 2i2

_

17,1.2

ňeck.ý výra.z krisis může n&značovat buá vyšei,řování nějakého případu nebó
vynesení

rozsudku.

Viz

pozn.

ke

Zj

16,19;

18,5;

19,2;

srovnej

17,

23,11.

Setdmnáctá. k:apitc)la sestává ze dvou odlišných částí; 1. symbcjlické viděrií
ve v. 3-6, lcteré Jai: viděl , e. 2. to, co mu bylo řečeno (vo7) jako vygvět1eni zazr`.amenané ve v. 8~18. V první části .s©. nluví -o zločinech B8.bylona,

je to tedy nebeská obžalob&, na základě které má bj-t nad nin vynesen rozsud©k (viz pozn. ,k v,6). Ve óruhé části je rozsud6k i způsob jeho piv`evedení.
Zločinnost Bat]ylonu dosshuje vrcholu v šesté ráně (viz pozn. ke Zj 16,12 až
16), zatímco vynesený rozsudek je prot7eden v s©dmé (viz pozn. ke Zj 16,17
`3.ž

19;

17,13117;

18,4.8;

19,2).

Podle

i;oho

se

tsdy

první

čáj3t

c>bzvláště

tý-

ká událostí ze šesté rány a část druhá `události rány 3edmé. Sedmnáctá, kapitola `je tedy náčrteni poslední kriz6, kdy se satan Einaži vynaložit krajní
úsilí, aby zničil Boži ,lid (Zj 12,17), i když proti němu si;oji všechny
n`ocnc>si,i zdmě (srovnoj C;C, strD .634). Bůh dovoluje, aby s6 satanovi a jeho

spojencům téměř zdařily jejich zhoubné záměry vůči svatým. Bůh však zasáhne a vysvcbodi,svť`j lid ve chvíli, kdy ho má s.t;ihnout niěivý úder. Zástupy
zla, z&sb8,vené právě ve chvili, kdy ho má stihnou`, ničivj; úder. Zástupy zle.,

š;::::á:É®p:fv:8žev;:ž:t; , (#ž Sg:i[ž,ryh::;tn#n,i ; S:::í2áí:ž8;:uágT sBtoší
635-636; IS 117). Není se tedy co divit,
že Jan byl zděšen při pohledu m
vyvTcholení velkého dram&tu tajemstvi nepr&vosti (viz pozn, ke Zj 17,6) .
E±±[šEÉJgi:. Řec. porn5 = prostitutka,..smilnice.. Výr&.z porna = prcjstitutka,
smilnice. Výraz porn5 poc})ázi pravděpodcjbně ze slova známenajícího "pro~
dat" nebo ."vyvážet na prodej" i`a trh oti.oky. V Řecl`=u byly prosi;itutkamí ob-

vykle koupené otrokyně. ' Starozákonni proroci často pcmovnávaji odpadlý
lzrael, který opětovně "smilnil" s po.hanskými božstvy (Ez 23,39; srovn©j
Iz 23,17; viz pozrh k Ez 16,15) ke smilnicím. 0 tajemném Bat)ylonu jako o

.

sii.[ilnici mliiví pctzn. ks Zj 1`/,5 (.srov. v. 2.4; Zj 19,2). Starozákonní i;ex~
i;y,
.ichž myšlenka nebo slov`a se podobají výrazům z.e ZŮ 17,, uvádi pozn.
k lz 47,1; Jer 25r,12; 50,li Ez 26,13.

Sedi na vodách mnoh

Tj.

dEtspoticky

ovládá "1idi"

a

"nárc)dy"

(viz

v.15).

|:3-:::iýk:::: :o::: ods:;v::am:cřáč ::,:: :I:3d:Í:::geu;řá:š.ů:6 :mÉ:::c::a:gl.Íě : :;
Babylon stá.lo nad řekou Eufrates (viz pozn. k Jer 50,12.38). a `obrazně "sedě-

;g , ž3 , Tn::Ěc:ev:dá::;áin3::yl::e šře í:::v3: i:|.c:3 iog:::ť lše:i:Ísia|4ág o:3:|h^
áemě

a

c)vláó;ijí,ci

milnili. R ec.

je

(srov.

porneutt,

pozn.

ke

Zj

16,12).

přisl.ušný slovesný tvar od...poi.n6. (viz: pQzn.

}= v.

Tc)to slovo je ekvivalentem stai`ozákcimího výrázu "dopustit se -smilstv&
(srov. Ez 23,30i Oz 4,12).. V obrazném použití, ako např. v tomto případě,
v;ÍLiadřuje nepřipustné spolčování se vyznavačů
esĚQrísi;ví s `něk;h jirih než
jg Kristus, v tomtc) přípEidě nábožensko-politickým blokem odpadlé církv.e
(viz

pozn.

ke

Králové země

Zj

17,5)

a

národy

země.

Srov.

Iz

23,15.17;.

Tj. polítické mocnosti země (viz pozn. k v.12), !cteří podřídi~

:: ::::žag-i::i::k:tg!::3estx:1žím;:i::l:;;-|ížénž, c::gh:oÉ:žiÉovi:á! iv:2,TS;zn.

'}t v.6.`14) a ovládnout "bydlitele země"

(srovn. v. 8); ''Králové země" ji ve

zločinu pomáhají.
ZDili se. Tjo byli úplně opojeni. Normální rc)zumové a úsudlcové schopnosti
byly ochromeny a duchovní vnímp.vost otupena. Srovnej Jer 51,7; 2 T6s 2,9.
10;

Zj`

13,3.4.7.18;

14,8;

18,3.23;

19,20.

Zde

si

můžeme

všimout,

že

opoj9-

::mo:y=á:i :á::.s3abií3:mí:gj=: ;3::Š: ;r%Šgž:3::::;:ms|Pqoá:3íz:á:í aBg:g::se získ6.t nadvládu nad i;ěmi obyvateli země, Lleří se mu dosud dobrovc>lně ne-

850

-213 -

17,2.3

podřidili. Vládcové i poddani jsou stejně svedeni (GC, str. 624).

ťjÉ%é:g. s*:aímp:ín:ía,á::[: ::_:á:fádů: žť::as=ť:ísžůg:g Í3=t:ktzgí:á±yTá_
jir:iž

svou t8.ktíku proga.zuje

Slúlství

ího.

Anebo

(srov.

`Zj

13,13.14;

18,23;

19.20).

"(cc]

stva a politických mocností :3ič,J#:ž%:!;:s:::ááo5!oj;:.á.Tgs::d:Sg?'=šás!%:h::
vedeníJ,i.

9}2á[![±j;É±éi Obyvateié země jsou vlivem. svých vůdců svedeni (si`ovnoj pozn. k
v. 8) ke spo].upřáci podle i;aktilqr "nevěstky veliké" (srov. Zj 13,8).
3. Odvedl mne. Poc±t pc)h-ybu měl Janovi nepochybně pomoci myijlenkově přejít

z právě prožívaného času a irista do. situac® vidění (srov. Ez 3,12-14; 8,3;
4C),2.3;

Zj

21,10).

V duchu.

členu v ř:š31::8ZáůrkeazzÉJ:'11SÍ1:::Váeg: Sá?áh:1t3:; ž:3š:E3g:::t určitého
Na poušť. Řec. er5mcs = pusi:é místo (viz pozn.`ke Zj 12,6). Příslušné slo-

:3;oťíg:uí:::ťz:p::íť#*:F#ž;:p*:Í;5;±ť#:[#;gť;;,;;žge#í:;oš#á
;avdn*uíFu:*ů:%ážžk::dF::á:On:ekbtb:Zrě"íu::j:;r=yvdí;::g:8mzšíĚž:ťí:ř:_

á%žÍE:dzi:i:e:jfš:?:Zji"Ngř=:*js®itu::iíg*3uč::á#dasTe*3:p:;:+ž,,
v řečtiné jasně naznačuje kvalitai;ivnost a popisnost tohoto výražu...Jinak
řečeno: tento výraz spíše určuje stav než nějaké zvláštni místo.
Z hlediska skutečnos'ti, že Zj 17 se zřejmě obzvlášť zabývá dobou.Sedmi posl.edních ran (viz po.zn. k v,1), usuzuji někteří, že zde vzpomínaná. "pouštní"

:ťá:a:;,Lg::i:u::t:#e:ť®žJB**:|;Í::'o:ék3;Eyáe:333oťpsiťmí/c:it=::n;:.pti
Ženu. Starozákonní proroci opěĚovně představují odpadlý lid jako nečisi:ou
ženu Osrovnsj s Ez 16,15-58; 23.2-21; Oz 2,5i

3,18td.).

TatD

''žena"

-

"nevěst',<a v6iiká" (Zj 17,1) nebo tajemný "volký Babylon" (v. 5) -se pro-

vi[-iil .tcrvi`.., všoch zmordovaných na zemi"

(Zj 18,24), zřejmě v průběhu dě~

Úin. .1`ajemý Bat)ylán tvoří organizoyanou nábc)ženskou opozici vůči .Božímu

:;ř:ŠĚPŤ:ž:ě::::?n:ce°žjz:;;:Ť: časui ale Zde, h& samém konci., ji tvoří ob_
Sedicí. Tvar zde použitého slovesa nELznačuje trv&1ou činnost. V6 v.l je
"nevěE3tka, veliká"

představena jakg taková, která jednotlivě ovládá lidi

nát]ožensky, a v torito verši usměrňuje taftiku vlády občanské (viz pozn.
k v.18). Por' odpadlé křesťanstvi byla vžay příznačná snaha o sjednocení
církve a si;ái;u, aby ss nábo.žens}cá nadvláda nad veřejnou správou konsolidovala (srovnej 4BC, str. 837). Porovnej 8 prohlášením naš`eho Pána, že "jeho

královstvi není z tohoto světa" (Jan 18,36)o
Brunátné. V biblickém prc)rcH3tví še-1my obv]rkl9 představují polii;ícké mocnos=r{i5==7,3-7.17; 6,3.5.20.21; sróvnej qe Zj 12,3; i3,i). Barva této š6imy
může naznačovat, že je symbolem zla, jako zase jména rouhání, která so jí

:::5:;I:ÍÍ,s:as::š:gá'pi;o::::áesl=2:it;to:u;o::;::k:o::cž::T:::m:š::,hm3::o
bách, které se podřídily jeho nadvládě.
V některých směrech se tato šelma podobá velkému ryšavému draku ze Zj 12,3
a v jiných šelině s výrazem leoparda zo Zj 13,] .2 (víz tamtéž). Ze souvís1ostí vyplývá, že tento druhý vz.,ah je užší. Hlavní rozdíl mezi šelmou ze

851,852
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Zj 13 a še.l_mou ze Zj 17 gpc)čívá v tom,

17 ' 3-5`
že u šolmy z l`ap.13, kterou ztc)-

Ložňujeme s papežstvím, nerozlišujemé mezi náboženskýrr,i a politickj;-mi a.spekty pa.pežské moci, zat;imco u šelmy z817. lcap. tyto dva asep'dy jsou
odlišné -šeijna píV`edstavuje polii;ickc)u moc a žena náboženskou moc.

E±j±éí Odpaánuti a c)dboj proti Bohu jsou úplné.

Jmen rouhání. Víz pozn.

k lvJLar 2,7;

7,22). Ve Zj 13,1 (viz poznámku tam)

isou jména na sedmi hlavách; tis` jáou po celé šelmě. Tato jména na.zn8,čuji
povahu šelmy -nárokuje si absc>1utní moc t)ožství, To, že je "plná" rouhavých jmen, naznačuje, že úplně sleduje tento záměr.. Srovnej s lz 14,13.14;
Jer`

50,29.31;

I)an 7,8.11.20.25;

11,36.37.

Sedm hlav. Viz pozn. k v. 9-11. 0 sedmihl&vých šolmách ve staré mytologíi
mluví pc)známka k lz 27,1.

I)eset rc)hů. Viz pozn.

k v. 12-14.17.

4. Ž±±g± Viz pozno k v. 3.

Šarlatem a brimátn m rouchem.Srovne j Ez 27,r7;

Zj

18,8.12.16,17.19.

Všechno

c)zn. k Mat 27,28), ki;eré si tato "žena" při;:&:Ě:`íl=Ť::::Ě:jbž:vž8`,Ť,;: arlat je možno i;a.ké pc)klád&t za b&rvu hříchu
a smilnicm (viz pozn. ke Zj 17,3). Tato smilnice, odpadiá náboženská organizace, vylíčená v celé své svůdnos'ti, je kř`iklavě obleč©na a neslušně přikrytá. Křiklavě se vyjimá `-..roti "nevěstě"Berá.n`.cově, ki;erou Jan viděl oblečeT
'nou do čisi;ého a nádherného kmsntu (viz Zj 19,7.8; sróvnej lT, str.136;
Ed,

str..

248).

Viz

i)ozn.

k..Liúr`

16,19.

Tj. "nečistých skutků, totiž nečisi;osmilstva s
ty proj©vujicí se jejim Emilstvim". Zlatý pohár svádí lidi k n6správné
Ohavnosi;í a nečistot

představě o povaze 8 jeho obsahu. Viz pozn. k v. 2.

5. fiJí|1BjejÉPLí Chsrakter, který vyjadřuje jméno "Bst>ylon" ,. oapQvídáipřo+
myšlené volbě ženy. Je možrio im vyvodit 2;e skutečncůti, že tolm jméno se objevuje na jejím čelea Srovnej s pozn. ke Zj 13,16.
Spiše "stcJjí napsáno jménc)", tj. b}Jlc) tam napsário v minulos-

ti a zůstává ta.Ti. Toi;o jméno je výrazem. cha.rakteru.

:±aLigp!S±±íi Toto slovo je popisem názvu, ne jeho části; proto j© výstižný
název "tajemný Babylon" (viz pozn. ke Zj 1,20).
Bab 1on velik

I když je možno v určitém smyslu poklád&t tajemný Babyl6Ln.

za představitele odpadlických náboženských systémů v c©1ých dějinách, "velký Babylon" ve Zjevení označuje ve zvláštnim smyslu spojené odpadlická náboženství na k.ongi času (via pozn. ke Zj 14,8; 16,13.14; 18,24). Ve Zj 17,
18 i:ajepiý Babylon se nazývá "to v61iké město" (srovnsj Zj 16,19; 18,18).
0 Ba<bylonu jako o "velikém" se zde nepochybně mluví prc}i;o, že tato k8,pito~

1a obzvláště pojednává o satanově vel*ém závěrečném úsili ziskat pomocí náboženství podporu lidí. "Veliký B&bylon" -jg jméno, kterým inspirova.né Slovc) vystihuje ono veliké trojité náboženské spcijení papežství, odpadlého prc)testantismu a, spiritísmu (viz pozn. ks Zj 16,13.18.19; srovnej pozn. ke Zj
14,8;

18,2;

porovnej

C-C,

str.

588;

I)an

4,30;

Zaoh

10,2.3;

11,3-9).

Výraz

"Babylon" se vztahuje na samoi;né oi.ganizace a na j©jich vůdce & n6 t8,k na

jejich členy. 0 těch. se mluví jako o "mnobých vodách" (Zj 17,1.15) a jal`=o
o "obyvai;elich země" (v. 2; srovn©j v. 8).

Mátě smilstva. Jak jsme už poz.r}amenali, "veliký Babylon" sestává z odpa.dléhc> protestantis mu v imčii;ém období. Dcerf`mi této matky jsou představena růz+

ná náboženská společenství, k-berá tvoří odpadlý protestantísmus
- `

ostí.

Viz pozn.

k vo 4.

852,853

-215 -

17,6i3

6. 9pj±p}± Viz pozn. k v. 2. I)oslovně "v trvalém stavu opojoní". 0 Babyl6nL` je všec>becně možno říci, ž® je "opilý" krví mučedníků všoch dob (viz

Zj 18,24), ale v bezpi`ostřednějším smyslu kriú mučedniků a budoucích martýrů v závěrečnýcii. scénách pozemských dějir„ Babylón je Bohu zodpovč,'dný `za

si:? čžát^ : Éášy,1::ái]J-ekús:.:: i;p?:3n j:Ín:.:ý:y:;p?g!:.Iá:ž3Í:op:;:::Í:d!*ÉÍGgt„
tých (viz pgzn. k Dan 7,25; híat 24,21; srov. Zj 6,9-11; 18,24) a výhle'em,
že`brzy se jeho ki.vavá úloha dovrši (viz pozn. ke Zj 16,6.; ].7,14; srovnej
GC, str. 628).
K=][ÉjL Viz pozn. ke Zj i6,6.
§_vatÉch. Viz pozn. ke Sk 9,13; Řím 1,7.

Muč edlníků . Řec. martyres ě svědkové (vi7, pozri. ke Zj 2,13). Srovnej lz
47,6; Jer 51,49; viz pozn. ke Zj 18,24.

:::á:3vsýc#spr|awTgi?TpaoE-ní:`:gz=3ť=':i*o:ř:mn:::iB;Iíde#í:::iíšoí:,vytrvale svědčili o Ježíši & jeho pra`vdě a zůstali věrni jeho jménu i za cenu vlasi:níh`o života.

][iÉš][Li| Není .jasné, zda se `to vztahuje na všechno, co Jan viděl ve v. 3.

:Š. 6riáě::+:á *;o::áúíííď=švínuípdívzt :: ;; =oíná:u#v5#e#n:eťích zíočí_
T.. :;et řócká n&podobe.nina přiznačného hebrejem se divením velik
(.3kého idiomaiického výrazu. Anděl .vyzval Jana za svědka při vyřčení rozsud-

• ku nad Babylc)nem, ná'ooženskou smilnicí (v.l), a apoštol pravděpodobně cče.~
kával obraz úplného zničerií a pcyníž,ení. A1© mísim toho vidí ženu oděnou pře.. pychovým, skvbstným rouch.em ve stavu opoje.ní sedíci na stra.šné šelmě. Andě].

ážv:ěů;|ř,3Ě:íJ:r.ág:i:.:é::rz:á ':ž::;ž !|á;zizá.:Íi?; c:6J:3.::!i: ::S|3Z:á Ě:-

` vrcholným údivem, který přesahuje vš'echno, co vůbec ve Zjeveni napsal[

Zločiny tajemného B&byl6na podló andělova náznaku je možno Bořadit .takto
i. Sváó:'!ai. Svádí kr'áie zemň, a

se s ní nepřipusi;ně spcijiLi, aby mohia.

dé.1e uskuJúečňov&t. své tajeiiin !y záměry

(viz pozn. k v.2;

Zj 18,3).

2. Tyranský útl&k. Sedic n& "mohých vodách" -ui;l&čuje národy zeriě (viz pozn.
ke

Zj

17,1).

3. NapomáJiá ke `zločinnosti. T`im, že opájí lidi země -kromč svatých -vínem

své politické tatciiky, zatahuje je do vlastnich zlcčinných záměrů (viz
pozn..k v.

2).

Svým

"smilsi;vem

...

porušila

zemí"

(Zj

19,2).

4. Opilsi;ví. "Opílá krví svatých", lsteří ji ura2iili tim, že odmítli pít
z jejího odporného nápoje bludu nebo uznat její ctižádostivý nái'ok na ovlá~

dáni světa.
5. Vraždění a snaha `rraždit. Tato žena hodlala zavi`aždit Kristovu nevěEitu,
"ž`nu"

ze

Zj

12

(viz

pozn.

ke' Zj

17,6.14;

18,24).

7. !é_tobě povím. V řeě. je zájmeno důrazné: "já.sám ti povím". Zbyi;ek. ka~

pitoly je Janův výklad "tajemství" nebo symboliks/ vidění z v. 3-6. Výklad
šelmy nacházime ve v. 8-17; výklad "ženy" ve v.18.
8. Šelm8.

kteroužs viděl. Tj. z v. 3. Ja.n neviděl šelmu , }cterá. "byla" ani

jako -ěakovou, která "není", ale ožilou když pominulo o`odobi ''není". Andě.l.
však stručně připoíriíná minulé působeni téim strašné obludy tím, že ji ztoi;ož~
ňuje se šelni,ou, jak ji úděl Jan (viz pozn. k v. 8-11).
V úvodu k víděni (v-.l.2-) a ve vidění sain.é-` (v. 3-6) Janova pc)zornost byla
usměrněna .éměř výlučně k ženě a o šelmě je zmínka téměř 5en náhodná. V ře-

853,854

_ 2i6 ~
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clém zněni v.1-6, podle Nestleho vydání, se ženy tj;.kaji 102 slov& a šelmy so
týká jen 12 slov. 'Ale ve výkladu (v. 7-18) e.nděl s6 zniiňuje Eéměř

:Írlščn:|á:nt;kžež:áý,áeíí5l,B!|`::Vš3`]m;.rů:É::.p:zš:ůik::n;,e;t::dž:rágz;'-t:děrLím a jeho v,'klad©m může naznačovat, žg i když jde o oznámený Boží výrok
nad tajemným Babyl6nom, a i 'když Babylon se osvšdčuje jako vedoucí síla v `
udá.1ostech vylič6nýcEi ve vídčtní, 5elio krátké vítězství a náhlý pád je mož~
no pochopit jen pcyzorným zkoumánim podílu šelm.y na jeho dóěasn6m úspěchu,

jakož i na j®ho konečné porážceo

:::ť±áá:±9:;jLa:e:.:;p:Ě::ek::sÉo=cř::íás:Lzž:::á{ep::O:í:e]:tík;:::m:{oř%Íg;._
jí období "byla" s obdcibím pohans`céhó ňíma a dobu "není" s int6rvale!r, .i:ezi

:=ol::e;É:ěg::n;?::::yl:Í,yz:m::r:;gt::-:::É"?:,::žt5e:o3:p;:;:líi:ég:o#í:o::doPodle jiných obdobi ''byla" je ti..eba z'i,otc>`žait s dobou, k-terou představuje`

:3á::l:1á;;íállo::;:.rl::ašáli;S::Éol,ie®km,;:?:nÉ"„É;ŤP:;STo:B:#illJgeš:d3::fněnír.

:Í i:á::r; e :ggí.žžuť:e:ág.?: S:f# Y:;:á:ms " 33gš.:i; `Íá.kakL 3šíz;a:2t;V:.:Íí!:.::2::ia:nLů; cgsuh€:án:áz2á3r:žň:;gíěš3::;u:Íeá. š`elmu podobnou pardovi ze ZJ 13 a
j!iéíj[]!gjig!2pj:±i Anděl mluví s-tále o pťisobgní ,.`5elmy před jejím vysi:oupením
z "propasti". V době, k;dy Ja.ri viděl tui,o šelmu ve vidění, už vyšla "z propasti". Protožei vj;.raz "byla, a není" ss opakuje na `,concí v. 8, pak je na.

#:šÝ::°dY:;#á#;::Í;Í;::;:?;:š:ii:Í;it:Í;;°í%;§;S;:::;g!i;:':„r=#.
Ve v. 8 šeima jde "na žáhynutí", když předtím vystoupiia ''z propa.sti" a .

působila po blíže neurčený časový úsek "ten osmý".
Když šglma exigtuje opět jako "i;en osmý", budou se "divití by.dlítelé zem.ě,

6i, ;derýchž jména nejsou mpsána v knize živcita od ustanoveni světa,) vidouce tu šelmu,,kteráž byla, a není,. a všal: jest". Náp,3.dně podo`oriý výraz
nacl`,ázime ve Zj 13,3.8 (srovnej v. 4), o pc)stoji světa vůči šelmě i;éi;o ka~

pii;oly, když její smrtelná rám byla uzd,ravena: "Tedy divivši se všecka země, šla za tou šelnou... všickni, kteříž přobývají na zemi, jejichžto jména
nejsou napsána v kníze živoLa Beránka, toho zabitébo od počátku svět&."

z;gšž :iítíg::i otžJm|;ťí ) osst:g:áa:2,í.::::`t,mJ:,š2 íz:y:3 á3Éi::`, 2mp: :S:: b ;ráťžj
17,8;

srovnej

Zj

20,3.7).

Podobně

slova

"ož,ila

zase'`"

(Zj.13,14)

je

r\.tož~

:tgnztůiáš;iz: #;;,nc:3 bžšiĚnJ:;::nž " ,,n:ť"Í::: 3:mž:č`!?J( ž,,EŠ;:ái lzTa-to v,šochno t)y mělo svou obdobu v zahrnutém ,`estupu "šelmy" do "pi'opa.sti"

Á::t:7á:iiy: 2áe-:Jeígíél;;:;b:šs:Ěas:;::::át-: fígío;:š:řas:á:év:lá#Š,:;1my s })1avou pa,psžstvi (viz pozn, t:`e Zj 17,9HIO). Avšak -t;ato podobnost ješi;ě
nutně neznamená i;otožnost. 0 vz`:;ahu šelmy ze Zj 17 k šelmě ze Zj 13 .T.1uvi

pozn.

ke

Zj

17,3.

#;=oÍ%:í:i:izd;bí!:;;á;#;;:;:,Í;Lg::::o:#í;2;iá:!::;:§:'!::š:;i::Í::
v.c>.používá k označení pcxisvětí, tj. řiše mrtvých, obvykle nazývané H8.des
(vi7, pozn. k Mat 11,23;. srovnej g pozn. k@ 2 Sam 12,23; Přísl 15,11; Iz
14,9). Sestup do "abyssu" by tedy výs.tižně předsi,8.Voval smrt šelmy' která

se objevila jako zabitá.

854,855
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Ea_zahvnui;í. ňec. ap61oia = úplné zničení, vyhubení (viz pozn. k Jan i7,i2).
To naznačuje dófinitivni kcm©c šeln\y (srovnej se Zj 17,11; viz pozn. ke Zj
19'20;

2010,.

Diviti se bud Ou® Řec. tha.umazó = být udiven, divii; so.(\riz pozn. k v. 6).
Obyvai,elé země byli nadmiru udiveni nad návratem šelmy a jejím pokračováním

ťepš3d:Ítí ší3:%:i:ip::Ífš:Jži( :i2ěž; f;:jíz.g:|;?:;f?SÍ;,., !:áogáé ]šJ:3::ípodporují v jejích rouh&vých plánech. 0 vztahu šelmy ze Zj 17 k šelmě ze Zj
13 í.iluvi pozn. ke Zj 17,3.

dlii;elé. T j. ti, na ktei.;-ch "nevěstka... sedi" (v.1) a "kterí s.e zpílí vínem smilství jejiho" (v. 2). Srovf.8j se Zj L3,3.4.7.8.12.l.4; viz-pozn. ke Zj
17,l.2o

s ána , Tj. nejsou uvedeni mezi těmi, které Bůh přijímá jako ka.ndidáty svého království
v iL<nize

živc)tEL.

Viz pozn. k Fil 4,3.

0Íi ustanovení Bvět a . Původní řecký text je možn.o cháp&t v tom smyslu,,že
jmém v .biize života byla napsána ''od ustanovení světa", nebo, že jen lcniha.
e:{istuje od té doby. Jde tu zř.ejmě o tento druhý význam. Srovnej s pozn. ke
Zj

13,8.

±i#e:L9ťí: Fi#e:ýsgo:gř;;,+:ů ''má být" nebo "má přijit". Viz pozn.
9. ,Totoť
est sm sl a máĚ moudrost. S ro.vgej Zj 13,18. Zde anděl uvá.dí
svůj vj;-klad "šelmy která byla, a není, a mát vystoupití" ze Zj 17,8. Co

Jan viděl, .oylo "tajcmství" (srovnoj v. 7; viz pozn. k v.
skui;ečnost byla z&střena symt)olickou řečí, a postihnout za
nost si vyžaduje "moudrc)st". I když tento výrok &nděla se
vzts.huje předevšim na záhadu z v. 8, a tím obzvláště na
pl&-tí *aké n8, c®1é vicl`ění,a body i na výklad z v.10-18

5) ve smyslu, že
obra.zem skutečpr&vděpodobně
výklad vo v. 9.10,

jak:o na celek.

S:9±a!±±g!L Ty pre.vděpodot)nš pře.-lste,vují se(lm větších politických mocností,
pomoci jic.hž se sata.n s.r.ažil zničit Boží lid a j6ho dílo na.zBmi (viz pozi`h

k v. 2.3.6.10\. Zda íiispirované slovo mínilo tyto hlavy ztotožnít se zvláši;-

ii:šensimiš|::#,nh:3báo::;v::nÉíŠ:::;,v;::::ž:vr3:!:::n_ÍsmžjčÉ:::.):esmsš::to
ladu s i;ím viděli něk*9ří v symbolice hlav představenou všechnu politickou
opozici vůči Bo.žímu lidu a dilu na zemi v celých dějinách bez bližšího urč©ní sedmi zvláštních národů.

Podle ná2;oru jiných modnosti předstayené sedmi hlavami musí znamenat sedm

;;mz::::zÉ:;inš:og5ý:"icé::řÉh:eřzg::řjsv?:gl31D:nzíe:e;Í.pÍ5:I:iJ5r::Íýh:;;
z Dan 7 a s a šelma podobná pardovi ze Zj 13, šestou je mocnost představená
v-e Zj 11,7 a sedmou js dvourohá šel`ma ze Zj 13,1.1. Podle tohotowkladačské-

ls`:e?řÉg:,::: igmmácgá;=ísgĚ:?s§3š:3á :rš:á::upái:v::&ť;m:.#yb;:bž::;íSg:žI`rancie a Spojené stát:/, ne7bo Spojené Státy jako světová organizace, případně Spojené stó.ty 8. obnovené p&pÓžství.

Další možný výklad vidi v sedmi hlavách symbol větších pronásledov&telskýóh.

:li;#,?:;:;:::Ím::;í:l:ct;;3?d:á:;:::í:Í:ž;á::;ýííg:;,:ot::ii:::j;;::ÍázijJa
rie ve vzi;ahu k. Izra61i v rámci starozái.conních dějin a pi.oroctvi. Poukazu-

ÍÍ Sááe7.::č:tásš:Sřjí:Í ::::ns:tiá šsžrš3ÍS; šř.Í:áá.t3 :.:.::ád:toc:3Ě:íoá:ig:.%ži-

855,856
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;::so;;i;Íá:g;í;Í::Í;í::E::;:::5ia3ž:::;::::::láí#;,,:;;;!ág;#:i:ů:;
ko za Antiocba Epi±`ana,ul Makat).1,20-64; 3,42;4;i8:§á-;4Í:6:'.?úT:,;z3.př`::následování Židů a kř6sťEinů, I)an 8,9~12.24.25; h'Ia.t 24,15o2l; Li`k 21,20=24; .

Zj

2,10.13

a

7.

papežstvi

v

celých

svých

dějinách,

Da.n 7,21.25.:

8,24;

11,

33 .35 .

Jelikož inspirované Slovo nena.značilo, zda sedm hlav je i;řeba chápat jako
sedm zvláštnich národů, a neurčilo dobu, od ki;eré je třeba je počít&t, za` stávaji autoři i;ohoto komentiře názor, že důkazy nejsou postačující, ab}Í

se z nich dalo vyvodit nějaké dogamtickó ztotožnění těchto mocnosi;i. Ve
Zj 17 jde hlavně o šelmu v období "a však jest", kdy bude "tim osmým."

(viz

pozri. k v. 8.11), a výklad z;ákladního poselsi;vi této kapitoly neápočívá na
určení totožnosi:i sedmi hlav.

Bgi Obvyklý prorocký symbol , zna.m6.nající polii;ícké nebo náboženskchpoli-

`

Í;:fíí:§;§;Ít§:í;:*:L:ý:::;i;;§u::Í;i:Í:;2Íim;::::;a:íH,::3;ZÍ:;ii:±:;~ái!ÍL
(Horatius: Carmen Saeculare 7; Virgilius: Aeneid VI, 782-784;. Georgica 11,

;;í;š;::;:i§::;:Í:;;\:E:::§Tíi::Ío::+;:Í:;i:§:!á;;ižá§o;Í;=iti:#á;;É=Í;:%Ý:iiř:ažd:gaí:b;ě,:.#a±::Ío:á`:týgžyč:::g:iŘž:gládni:dÉ:a::.?::1:::gécEdš:_
žich, ,přicházejících na toto město. Z hlediska histc>i`ického vztahu starého

.

E:Íy:::aJEh:ošíg[áhli:uk:::řáÉáEo::í"Sá3glEž,t: obzvláště výstižné, označit
Ta žena sedí. Anděl Se zde zmiňuje o "ženě", která sedí na sedmi "hlavách",
zatímco ve v. 3 se mluví o tom,

ž© sedí na. "šelmč;"

(viz pozn. i;amtéž). Se-

dět na sediri hl&vách je tedy zřejmě i;otéž jako sedět na šelmě. Podle toho
neni velk:ý rozdíl mozi šelmou a jejími hlavar`-ii. Nejpravděpodobnější je, že
se zde nemá dělat žádný rozdíl.
10. A králů sedm ©si;.1`ito "králové" nej3ou dodatkem ke ''hlavárm" q "horám",
a.le pravděpodobně jejich další symbc>l.ikou. Neni jasné, do jak-é ri`íi.y -a zda
vůbec, se zde má dělat rQzdíl nezi `rcráli a horami.

:#;E:Ía::s!:š#;:3:::::áĚ;::i:ťm;Š::e;íiliá:išo:;:hř.::í;;|:Šdvzhleddm 1: naznaěenému času: 1. Podle výkladu, který v sedni hlavách vidí
všechny mocnosti, které odporovaly Božimu lidu a dílu na zemi bez ohledu na
počet -by tento výro'.c jednoduše znam?nal, že většina mocností zd© předsta-

:S:ř:: š:rs::; Lůegk:; jáž% gc::šá ž:ťv:: , s=tášíz:::í:hž gěj.š:::vt::áíovpgů,oy_
m.ocností padlo v době smrtelné rány, lcterá byla nakonec zasazena v papežské

žÁ|:ťšžĚ:::ysrÉg;:3:m:ví:zýrp:z?.B:`3yEgn:i;3éí:ií3ág:ékš::ř:as:ž:Í:ř:i:oil:"
že do`oa naznačená ve v. 10 je Je.nove. doba, kdy bylo dáno vidění (viz pozn.
k v. 9).

.±ÉéÉ±|±E|i Podle druhého názoru

;á:rá Éž:

`

o Francii nebo o Spojené si;áty po r.
doby Janovy (viz výše pozn. k "pět jich

::::;„ť:dle i;řetího názoru
±i±í= Podle prvního názoru jde o menšinu politiokých mocnosi;í, které mají
ještš př.ijít; podle drLU`ého názoru jde o Spojené státy nebo nějakou svěi;ovou

organizací jako Společe.ristvi národů netio Spojené národy; podle třetího názcL

a56,857

-2ig -

17,10~12

ru jde o pápežství (vj.z výše pozn.k "pět jich padio"). Povšiiměme si, že

když událostí předpověděné ve Zj 17 jsou částečriě totožné s událostmi
Zj 13 (viz pozn. ke Zj 17,3.8), potom papežská hiav&
možno označit ?,de .uvedeným výrazem "jin.Ý-".

ja jediriým;

Na malou chvili. Ř ec. 01igos se v }Jovém zákoné používá 34lrá.t ve smyslu
"málo", "brcx)hu", "malý" k oznaěení množství a ěkrá.t k oznaěer.í ěas-u. (viz
pozn. ke Zj i2,i2). Větu je možpo přeložit buá ''musí trochu zůsi;at", nebo
''musí i;rochu potci.ačovat", ,snad ve smyslu.''c)LTiezeného času" na. rozdíl od

''ěasu neomezeného". Ve Zj 12,12 ogigo,s se vztahuje na ''krátkou dobu" vyme-

zonou satanovi po jeho porážce na kříži (srovnej I)A, str. 758,761; GC,
str. 503). Snad zde anděl znovu ujišťuj© Jana, že satan & obzvláště mc)c
(nebo mocnosti) představená sedm,ou hlavou nikdy nemohou plně dosáhnout

svého cíle, nebo že jej`ich viastnici;ví bylo přísně vymezeno. Někteří .be- `
rou slovo oligos doslovně jako krátký časový úsek.
11.

A šelma

kteráž b

Viz pozn. k v. 8.

%%řisĚ:=S# Í:i: opg::yu:ž;ylg. Ěg|Tapg;DÍ:báěiae:ž3E j3s ::á o:on:g::S#ejedině papežstvi, podle druhých osmá moc představuje s&tgns. Zastánci tohoto drihého názoru poukazují na to, že v čase zde naanaěoném satan se snaži zosobnít {Crista (via pozn. k 2 Tes 2,8).
Z těch g` dmi. šelm sama - "i;en osmý" - byla podlo všeho toui;éž selmou s®

sedmi.hlavami (porovnej se Zj 13,11-.12). NepřitomcBt určitého členu v řečtině před slovem "osmý" naznačuje, že .šelma saina `oyla skutečným autoríta,tivním pozadím sedmi hl8.v a že je tedy více než jen jínou hlavou, osmou
v sérii. Ona. je jejich souhrnem. a vyvrcholením -šelmou samoÉ, V řečtíně
slovo "osmý" je v mužském rodu a némůžo ss tedy vztahovat na hlavu, která
má é;ramat. rod ženský.

Z8hiz±!Lu±i Viz pozn. k v. 8.
12.

I)esei;

rc>hů, Srovnej Dan 7,24;

12 ,3 .
Ještě království n®

Zj

12,3;

13,1;

viz pozn.

k I)an 7,7;

Zj

\
řii±i Podle někt©rých imčuje číslo "deset" cles©t

zvláštnich ''ki.álů" n6bo nároáů. Pc>dle jíhých "deset" vyjadřuje zadkrouhlené číslo a jako takové znamená všechny mocr.osti, o ktorých se inliwí jako .
o "rozích" bez ohledu na jejích přesný počei;. `T&kové použití je obvyklé i

jinde`v Písmu (viz pozn. ke Zj 12,3). Někteří v těchi;o desetí rozích vídí
těch desot mocností, ki;eré uvádí I)aniel á začátek Zjevení. Jiní ns základě

::Í`:;i;;Í;:;1::t::;:;e;;Íř:áz:oms:oť;ž:1thšl:::n;::níá::á;ťk:3::up:vš:::á;í'

gffi:ůSÍ#'ř;cá6:gr:e=pS:r=:Édůo:;ía:::í:gás,?k::žŠ:;gf:nd`n=ír:#::nlá-o
připady podobného překladu nacházíme u Ma.b 18,1; Jan 16,2.4.25; 1 Jen 2,18;
Zj 14,15. Výra.z h6i`a se různě překládá u )iLn.r 6,35; Luk 2,38; 2 Kor 7,8; Fá1em 15; 1 Tes 2,17; Řím 13,11 a :Ailar 11,11. Význam slova h6ra určuje v daném

případě souvislctst.
}Těk±8ří pokládají výraz "jedna, hodine," z© Zj 17,12 za údaj prorockého čaBu
odpovídajíci asi dvěm, skutečným{ týdnům. Zdá se však, že gouvíslost míní něco jiného. Je všeobecně uznávanou skutečností, že Zj ls podává podrobnější
výklad události popsaných ve Zj 17,12-17. AIÓ časový úsek oznaěoný jako
"jeden důn" ve Zj 18,8 se také nazývá "jednou hodinou" ve v.10.16.19 se

zřejmým záměrem inspirovaného Slova naznačit krátký ěasový úsek bez vyme2i,ení jeho přesné dé.1ky. Podle toho je tedy nejlepší chápat výraz "jedné

857
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Zj l7,12-14

hodíny" ve Zj 17,12 v tomi;éž smyslu jako nýznak krátkého al6 nemčeného
úseku "času".

čaBové úseky, o kterých se zmiňují prorocké stati Písm8., neznamenaji vždy

::;:b3;:.;=nhigč::°::gý(Ía;[;jNaE:á5=:fT,r:go3::d:'čtkyty:=:65ř:%Lgv::Í:vž=
předpověděného ve 4 Mc)j 14,34. Totéž je možno říci c) čtyřecJr, stech let
z 1 i/ío,j 15,13, o seómdesáti letecL, z Jer 25,12; 29,10 a tisíci letech
20'4 .

ze

Zj

Krátká "hodina" ze Zj 17,12 j6 svědkem vyvrcholení satanského plámu na spcL
jení světa sjednocením c)dpadlých náboženských organizací země, představených
ženou, s politíckými inocnostmi zémě, představenými šelmou (viz pozn. ke.Zj
16,13.14; 17,3.). Právě po dobu této krátké "hodiny" viděl Jan "ženu" posa~

zenou na."šelmě" na vrcholu její kai`iéry, "opilou" krvi svatých a Jeěíšových mučedníků (v. 3-6).

13. EaL±± ňec. gn6mg = smýšlení, rr,inění, úsudetc, pórozuměhí, souhlaB, roz~
riod.n.utí, záměr, výnos. Ve Ý.17 se výraz gn6m6 používá dv8.krát` V prvním

připadě ho náš překlada,tel přetlumočil výrazem " vůl6` " a ve driJhém případě
slovem "sjednotit se". "Vůl.e" národů země se diametrálně liší od 'Lvůle" '
Boží. Národy země, předsta.vené deseti rohy se zd6 hodlají spojii; Be ''šelmou" (viz pozn. k v.3), aby přinutily o`oyvatele země pit 8 "vína" Babyl6na

(viz pozn. k v. 2), tj. snaží se sjednotit svět pod její vládu a vyhubit

.

š:3;2álží'Ggiešír:dgí;:jí4,32::pEÍ;o:::.`(žiz.,53;?.5Ě'vá:ž!.2ž;':g:ío:i:,;:4,
pozn.

ke

Zj

16,12-16.

tomi:o připadě jde
dynamis = síla, noc, schopnctst,
o schc)pnost uskutečnit urěité rozhodnutí. ggí:.áb::°siážž dosáhnout svého .'
záJr.ěru prostřednictvim svých deseti rohů.

EÉ±.Řec.

I;!:,::oŠ;; ; 3:;š:i:a: :;Éž:áě:žo?;:: i:2:?ak)ÍLn:Cž:Eg,sŘííe:::Í Lmůgitsá::,
slovně zni: "Tito m8.jí jeden záhěr, totiž odevzdají svou způsobilost jedr.at a a,utorii;u šelmě." Tento ,jednomyslný souhlas národů se dosahuje prostřednictvím i;ří "zlých duchů" (viz pozn. ke Zj 16,13.14). Tledy po skon~
ěení doby milosti Bůh dovoluje světošíré nát)ožensko-politické sjedriocení,
jehož cílem j6 vyhubení jeho lidu. Tomuto plánu Bůh. drž`el uzdu od dob Ba-

:g::3:n::i:už:z?žJk|; ,|f,; ::átf;o:n= 2é4:; pgí :g;:! Lal;a:Ě:Éez;g:%áe3::u
sjediiocení, velký soulad, sdružení satanských sil. .. V bojí posledních dní
budou proti Božímu lidu jednotriě stát všechny zvrhlé mocnosti, které opustily a zradilí Boží zákon"

(Ecffií, I)odat. Ě)ozn. ke Zj 17,13.14).

P?Éí| Viz výše pod "},{oc''.

budou- Tj. zapojí se lo t]oje. Nyni začíná pc]slední stadium
odvěT.€ého `ooje, proti Kristu a jeho lidu pod vedením "šelmy" z v. 3.8.11 a
ve sjednoceni světa (viz pozn. ke Zj 16.12-16; 17,13)`. 0 tomto úseku sporu,
14. Bo ovai:i

:Šzž;nig,:E:Í:m(::žop:3:řé:ám::3)Yšům;:S:3í:Zn:o:g"k:ZÍ,:6i±í;r::yd::átti:to boj (viz pozn. ke Zj 16,12-16), který se odehrává v ráně. sedmé.
Viz pozn. ke Zj 5,6.

#=#í=sťEÉ±2::Íííř;r,:3,;:E5,ť*::ýv;:t:gožF:=pĚ:y:eTSE=anHye:;,P;št:5á_
r.em pánů a Králem králů", zjeví svou mocnou ruku a sáir[ bude obha,jovat svou
věc (viz pozn. ke Zj 11,15.17; 18,20; 19,2.11~21), Krisi;us zasahuje ve chví1i, kdy mc)cnosti zla zautošily na sv&té na zaěátku sedmé rány (viz C-C, str.
635-636;

viz

pozn.

ke

Zj

16,17).

857,858
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|7,14~|7

Pán pánů. Názsv`"Pán páJiů a Král králů" se v Písmu použivá o Kristu, kter}'Í pří svém návratu na zem zvítězí nad zástupy zla a vysvobódí svůj všrný
lid (viz 1 Tim 6,15;
^,7 Árr\
ci i ,, J \
427-428,
613.614).

Zj

19,16;

srovnej

s

Ma.t

25,31;

Zj

1,5;

17,14;

GC,

8tr.

D| Řec. m©ta (viz pozn. k v.1), zde znarnoná "spolu s''.

Eovoianí
pozn.

Doslovně "pozvaní", tj. v }ÍZ, aby dostali věčné spasení. (viz

k Mat

22,3.14).

±ri!e±s±i Tj. "vybraní". Ne všichní "povolaní" se osvědčí jako "vyvolení".
0 rozdílu inezi "povolanými" a "vyvolenýmí" mluví pozn. }c Hat 22,14; srov.

pozn. k Jan 1,12.

šš:*vgíáí ,,,, Š:31:á:i:É:ťi ,,,, oíž;dí:řá,,, ; :iýžFtiJ:řÉřgg:; :gyv::áíi"áýmtu:š zi:" ,
tj. s Kristem. Slovo "vě.:`ní "nazriačuje, ž6 .nestačí být "Po`ol&ným" a "vyvo-

1eným". Jinak řeěeno: ti, kteří víi`ou okusili milost Kristovu, musí ''zůstat" v rilosti, když mají být vyvoleni pro vstup do království slávy (vig
::Z3;. E8:;Z;3#=29: Ef í,4.5; s]`ovnej s pc,zn. k L Kor 3,í5; porovnej Ez
15eŘekl mi. Viz pc>zn. ke Zj 17,1.

řg±iL Viz pozn. k v. 1. V pozn. k iz 8,7 a i)an 7,2 jsou uvedány daiší přír
klady vody jako symbolu lídí.

gáenť:SÍ: ;gev:n:íťL3ří3:ž3Šzá:,t.ů:t:gT.víděí ve v. 3ú v časovém úseku
16. Desei;. rohů. Viz

p.ozn.

k v.12.

lNa šelmě .

(i šeima) Rohy i šeima se zúčasťní božského rozsudku nad Bábylánem.. 0 totc>žnosti šelmy mluví pozn. k v.3.

V nenávist

To`přódstavuje určitou změnu postoje "šolmy" a, "rc)hů"
Podle něk`b erých tento postoj deseti rohů zna.mená postoj některých národů

západ[ií Evropy vůči papežství od dob refoí.mace; podle názc)ru jiných se .
i;ato slova naplní v budoucnc)sti. Předtím r.ohy podporovaly ta]ctíku obhajovanou "ťienou"

(vig pozn. r. v. 3.9.13),

obzvláš`tě sn&hu vyhubit svaté (viz

pozn. k v.14). Když j6 však Kristus přemůže (v.14), obrái;í se na. ni, uvědomí si, že je ori.a svědla (viz pozn. k v. 2), Viz GC, str. 654-656.
Nevěstkuo Viz pc)zn. k v.

1.

Učiní

erěmo6 = zpustnout,

uštěnou. Řec..

obrátit v poušš (viz pozn. k

Tvar` tohoto řec. slova naznačuje, že "nevěstka" Jždy zůstan8 "opušt.ěná" (viz pozn. ke Zj i8,2i). O stavú ápuštěné n'evěstky sá úpi;8-ji v;5á-ářuje

Zj

18,22.23.

Nahou, Tj. zba,ví c)zdobného roucha (v. 3.4), a tím bud6 Éanechána ve zmatku
a hqnbě (viz GC, str. 655.656; srovnej Ez 23,29; Zj 16,15).

Eš±e= Doslovně "kusy maBa", čímž j6 zvýrazněna úplnost zničení. Jako dravec

trhá. svou kořist, tak má být i "nevěsi;ka" dravě, nelítogtně z;ničona právě
těmi silami, které ji předtím podporovaly (viz výše pozn. k ''v nenávist vezmou" ) .

iti budou. 'I)oslovně "úplně ji.spálí". Srovnej se Zj 18,8, kde čteme:
±iÉ
"dým zapáleťií jeho." Obrazná žena má být, jistě, spálena-obrazně. Viz pozn.
ke

Zj

18,8.9;

srovnej Ez

28,17-19.

17. Dal Bůh. Bůh zmocnil "deset rohů" a "šelmu" (viz pozn. k v.16), aby
konaly božský "soud", nebo "rozsudok", vyřčený nad "Babylonem" za jeho zlc)činy (viz pozr`.. ke Zj 17,1; srovnej pc)zn. k 1 SaJn 16,14-; 2 Par 18,18; 2 Tes

858,859, 983
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17,17.18

2,11). Zj 17,16.17 tedy tvoři vyvrchc>1ení .kapitoly, když představuje "oddouzení (vyn©sení rozsudku) velké nevěstky", pc]dle slov anděla z v.1.
Všecti.no c)st&tni je úvodem a vysvětlením zpráw o odpl&tě "velkého Babylona". V. 2-6 jsou určibým seznamem jejich zločinů (viz pozn. k v. 6), a tíiTi
`/ysvětlením, proě t)yl nad nim vyřčsn rozsudek, zatímco v; 8-18 vysvětluji
způBob, jak se rozsudelc vykoná (viz pozn. k v.1). Babylon bude tímto roz-.
sudken postižen v sedmé ráně (viz Zj 16,19; srovnej pozn. ke Zj 1.6,19; 18,
5.21;

19,2).

Jíj=4±gJÍ2jÉÉL Tj. do jejich myE]lí.
Tj., 8.by provedli jeho záměr, rozhodnuti (viz pozn.
Abv činili vůli
k v. 13
19;

nebeského soudu ohledně "i:é nevěstky veliké" (viz pc>zn. ke Zj 16,

17,1)

ses ednom

slnilí.

Viz

pozn.

k

v.13o

A královBtví své šelmě dali. V.iz pozn. k v.13.
konáma. Tj.

dokud nebude proveden rozsudek. Sjednocené
odpadlé náboženské organizace ,světa (viz pozr. ke Zj 16,13) spolu se svt'mi

žůd: ;t ;aťše::gg::tnáš :!ŠÍ::oí;=:žů: :kgcÉo=i:é e6;:iž E:2:-:žže p2:íEá :icš, s#n5) se stává nástrojem v Božích rukou, kter;'m bude potrestána, í nábožeriská
si;ránka

tohoto sjednocení

(grovnej

iáT1:izJ::z2:'::.ž:i:;2;9'9-15.29-il;
18. Žens.

lz

10,5;

13,4-9;

14,4.6;

28,17-22;

5i,49; Ez 26'3, D" 11,45,

47,

Zach 11'

Viz pozno k v. 3,.

b-rěsto i;c> veiiké. S k::3č3gh;:%Z:Í:
pc)zn. k I)an 4).

žž:: :;::i:Ís:šsš3:y:;:nsý:nĚ:|!:i 3r3:::: ;-

Od

Úaného odboje vůči Božím záměrům na zemi (viz pozn. k 1 Moj 11,4-6; Zj 14,

8).. Město je vysoce organizované a integrované společenství lidí. "Ve)1iký
Babylon" je tedy výstižným prorock.ým symbolem všeobecné, odp'adlé náboženské c)rganizace.
Z DÍLA E.

G. V.,-HITEOVÉ Zffl ZJ 17,

2Ies T2'_7-1?)-. Svůdce.všech národů. V 17. kapít o1e Zjevení je pr6dp ověáěno zničení všech církví, které se poskvrnily modlářskou odevzdaností službě papežství, těch, kteří pili z vína. hněvu jejího
11-17

srrLilství

(Zj

17,1~4).

•i`ak je představena papežská moc, kt;erá vš :m svodc!rn nespravedlnosti, vnějším

půvabem a pompézní okázalostí svádí všechny národy slibujíc, jakc> kdysy sate,n našim prvnim rodičům, všechno dobré;` i;ěm, kteří přijmou jeho znamení, a
všechno zlo těm, ki;eři .odolávají jeho svodům. Mocnost vnitřnš nejporušenější bude n&venek nejokáz&1ejši a bude mit nejsvůdnější znamení moci. Písi-iio

Í:;:Ěn:í#én:::námrHi:T#:k:Év;Lá`ť#Í||:Ý:ViíE€š)e,:EŠož3#.oáE;Náeiíž#i"
Kdo odevzdává své království této moci? Protesta.ritism.us, moc, která při
všem projevu bor`é.nčí mirnosti a olcá.zalém spojení s nebem mluví hlasem draka.. Podněcuje ho moc zdola (Dopís 2J2,1899).
,

13-16)
Sdružení satansk c+1 Sil.
(čti Zj 17,13-14)
"Tiť jeíinu radu mají." Nastane všeobecná jednota, velký soulad, sdružení

13 . 14

sf~ite.nských sil. "A oílu i noc svou šelmě dádi." .{'ím s© projeví tatáž svévolná, utl8.ěovatelská moc proti náboženské svobodě, svc)bodné bohoslužbě

33:::.sť;:o#ář:osáá3šáži::o5edmv:::.::p=ž::ž:ás|::yšbža:;n:13S::m:::gář`ien:

983, 86o
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18,1.2

V boji, který.se má odehjiát v posledních dnech, se spojí. proi;i Božímu
lidu všechny zvr`hle' mocmosti, kter.é se zpronevěřily Božímu liduo Vel~
ký boj se odehraje o sobotu čtvrtého přiicázání, pJfotože přikázáním o
sobotě se Siavný Zál{onodárce představuje jako Si;vořitel nebe a země
(MS

24,1891)..

áíáígáígzť3žÉ5#a;ggggg-gsEEsgEÍSžá#Éeg:lécmbEž|F::#se::::v::y2:š::
praví lid na pc>slední zkoušku, na konci zápasu velkého Bporu (RH, 29.
11®

1892)®

17o kaDitola
17

GC 381-90

17,1 -7

7BC

17,2

Gc 382,388-9o,536-7;

1784

Ev 247;

17,5

7BC 983; CG 540i Ev 365;

983i

GC

6T 317

(2" 36J),
362.),

381H3

49~50

117

(Ev

i sM 495; " 6i

(OM 48;

(2ncp 362)

2TT 536)

GCL 65; " 20,23,36-7 (2H 355), 41

(2" 355-6),

53,56

(2" 360),

58-9;61

(`2IP

197)

17'5-6
17'6
17,13-14

7BO9

17,14

AA 371;

17,15

GC 440
GC 382~3;

17,`18

.

COL 421i MB 108; PK 721i `5I 223;

61406

(3" 13)

PP 167

18. ImpII0I'A
lo Pc)toma Po-t;o "potom" se týká pořadí, v jakóm `byly Janovi zjeTeny ka~

pít5IýiŤ. a 18.a ne pořadí v těchto lcapitolách zaznamenanýcha Jan qe~
říká, že udáiosti ze Zj 18.se odehráiy po všech udáiostech ze Zj 17.
Viz pozno lce Zj 4ol. '

#gá;g-íŠÍ%žg3Ífi=gš±3}Ío::ní1:ozge í4#it Zes3:|á7á :::t2v3::á;e ssv3Í,á-

BožÍ poslední poselsi;ví (Fv'r, si;ro277)g jeho poselství je opakováflíi.ii
zvěsti. druhého anděia ze Zj 14,8 (GC, str.603).

S nebea Anděl je tu představen jako sestupující z nebe od BožÍ přítom-.
ň6šĚi~še zviáštním posiáním při sestupováfll' na zem v době, kdy ho Jají:i

viděl.
Moca Řec. exousia = aiitorii;a (viz pozn. ke Zj 17,13)a Pento aliděl vijrchá-

žÍ~ž trůmí sínš vesmíru a má zvěstova,t BožÍ poslední poseisi;ví a va3ioH
vat obyvatele země před blízkou odpl.atou{ která stihne "velký Babylo.Ti"3

gsĚÉůgí-í33Ššů#Š|g=Vgo::ě:::|:ns;:sági;Ía::ghí::-žšglžngo|ct:=io?:a-`Ji
4-5 . 9 ) .

§±árFi Ěec. doxa (viz pozn. k Jan i,i4; Řír,i 3,23). Výraz "siáva" můž,eH
me pokiádat za s
ol Božího charakteru (porovo 2 Moj 33jl8-196 3J'r:
6-7)8 zde obzvlá
tak, jak j? zjevený v piánu spasenío
``````

ácizšĚš:c5#:šaÉ33±ĚÍš§:iáháb#žá:!u;;`e::-gše:táěEůs::g:vÉt::635-:8`:-:6
614`~615,653), a proto zasluhuje pozomó studium.

861
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18, 2-4

5á3Iá ?:zm:o:3t ž#,:ÍÍ:št=i ;3r:í::fá.Zzt| ;, ž?Ížž?ií 1 ;;?O,::C5:ť:É
Y9±l_CÉ.PeĚH±9Pí Viz po`zn. ke Zj

14,8;

i7,5.

Ěáž;±iv:žzp:oz?.klecFzir|;:;3á.;,Z:1:=Šr::?y:3žá.J::#,|ž?:3Ě4;Tťás:=ág:to zviáštní zni.Ínka o dmešním spiŤitismu (viz pozn. ke Zj
13~143

porov.

EW,

stro

273-274;

P99-±9_±E:š±E±É±9i Viz Pozn.

GC,

strl.

13,13j 16,

558,588,624).

k Mar i,23®

:É?s:gg=:9š;Ě:glJ2=:fiigg#EÉ±-3áp:áá:;ímš:;;ů::aTeÉ:z:,e:ráruhní±:r:áŤgfríz;.
odráží strukturu dávne' hebrejské poesie (viz 3BC, stro 23).
3. Z vína hnčvu Smilstva. Viz pozn. ke Zj 14,8.
Yž±9Fg±_Ě:_á=9ÉgYÉi Viz pozno ke Zj 17,2Ó
I_tr_álgYÉ_33nLlšíÉI Viz pozn. ke Zj

16'14;

17'2.10.12.

§F±±±±±±i Viz pozn. ke Zá i7,2.

gilE:žáýŘ:ůžyám?%:o:as::#áe:3:* 3íš :::\Í:É3: , t:::::?níá:. t#gj::cupci" jsou skuteční anebo obrazní. ].iložnó je cjbojío V případě, že jde o
"kupce" obr€Lzné, potom by mohli znaJr.enat obhájce uěení a jednání ''velkého Ba,bylona," (poróva lz 47,11-15), tj. zboží, ltteré má na odiv a na
prodej lidem světa, jež má oklamat (viz poznů ke Zj 18,11)®
Z zboží® Řeco dimamis = moc, zde pravděpodobně ve smyslu ''vlivu''. Po-

ř5ůěJ-fozn. ke Zj 5,12.
Rozkoš'e. Řeco str;nos = hýřivosi;j přepych (porovo pozn. k v.7)®

4o !±3}É.±±es± Z řeckého textu vyplývá, že jde o jiiiý anděiský hiaso.

gg.'ťÉšáá-Zěgšgůálzř:uágíl;žas;:y=Í:ozk::;3-n:ž:ešÉáyf::g.=3:Éůgj83šÉžÍ výzvu k Božímu lidu ve star-ozákonní době, aby uniklí ze slcui;ečného

2:bg::::ěá::g :#áág: ::; Š:,:áhž,tf.áí:!ód:aicgr:gg:;m::žía:Ligevyw;,:1
zván dnešní BožÍ iid, aby vyšel z tajemne'hp Babylcina a byl zapoěíi;amý
mezi ty, kteří mohou vejít do nove'ho Jeruzalóma, Zřed.mě všichni s}[uH

tečně věrní z jeho iidu uposiechnou jeho hiasu a budou dbát na. jeho
výzvu (viz pozn. k Mat 7g21H27j i)or`ov, Jan lo,4-5)ř Peni;o ''hlas" c)pau
kuje výzvu driuióho ailděl.a ze Zj 14,8 (viz GC, str. 390,603; EW, stro

277)o Bezprostřední důvody této př.ikázane' výzwu.-jsou uvedeny v další
části tohoto ver.šeo

S:gg#gg393g%šE.5Éá , FůÍ: ±:ežž=É záčg::gugžvío[3ž.c#árzggb;íco:g: j ;:É; z
zřejmě za r~ě do určité míry zodpovědní (por.ov. Jer 51,6).

:ĚÉggiž5Íž§ÍL3Í'ár|žůoi;Z:áge:n#1:ev#71;u:-ÍghŤtílžt;š.Í:ť|ILi:ť6;Tádáá
Zj 18` je Babylon před soudeiii BožÍ spr`avedlnosti obžalovaný z pěti bodů: 1® pýcha a opovážiivost, 2. ziskuchtivost a h}fr-ivosi;, 3. cizoicižH
ství, 4, svádšní, 5. pronásledováií (viz v. 2-3.5.7o23o24)o

36áíg9Žš`Š.FĚ,:]:v=zt;43žíť,k]ectž:ý,#9],faí[7Tín;,í;ť;\d%É=aá=z:::ž:gx=::en
je

stručně

vylíčená ve

Zj

16,19;

17,16;

18,8021.

Věi;šÍ

čási;

18`

1capi-

toly tvořií názomý, aie icrajnš obrazný a nepřj:riiý popis těchto '!ran't.

861, 862
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18, 4-7

:gá:ž : ěÉa3|:1g:::i-P:gl:1iÉ3: Ša:b#3;gg žšágnizTa, ;:r; -ž?3ŤÍ2 ;P:1u:%tá3::#íseg::y±`oá:3,tá:žn3:žn:dE:dž#6:Íg;ž:##í%5gag:š:áírzá:Š,
je přípr`avou tohoto trestuo
5o gĚíg±9Té.Ís±9ů Víz pozna ke Zj T8,45 Porovnej ďer 50,T4o

Dosáhlia Řec. !coliaa - pevně spojovat, siepovat. Hříchy Ba.byloha jsou
ŮÍZ8áňý áako hor`ský masív sahající do výšicy, uvnitř pevně slepený a
spojenýo

K nebi. Jako obr8,zná ho]fa proniká oblaka, i;ak zločiny ''velkého Babylo~
fic=ff|ťí;z pozn. ke Zj 17,6) sahají k Bohu a volají pa odplatě (Zj 16,
19;

porovnej

1

r`'Ioj.11,4-5;

18,20-21;

Ez

9,6i

Jer

51,9;

I)an

5926L27}

{:nM::2};,gT:d Se Zde Jedná o Skrytou narážku na babyionskou věž

g33gig;:E5ás;Ío|:3ší,::Zv:::::s:ebž;y,č,f:g;:g|::ge":gž;:min=use:a:řipispvane' Bohui obvyk|e znamená, že je připraven, aby odp|a,ti| |idem
za jejich zviáštní
š-dobré nébo`zié (+iz Ť Moá. 8,i; .2 iv{oj
2,24;-Ž

105,42

:Tgž:Ígš?ggží5gí:|g:ik,g:;ý::š3h3o5:3E:žnšo:ic:tžcgz:aáůái:h|?:S:efláLť'kpitole

(viz

pozno

lce

Zj

17,6;

18,6-7).

:Ígg:ižáš5Í3ggík3og::=Šn::diáí2 g:z:: ů:{rž: ";4;:?i;:; ; :á.dgs::glš|nou odplatu za své z|é skutky. Ve své absoiutní spravedlnosi;i ji nebe
nezadrží ani část trestu. Odpiata určená BEibyionu a.e struč;ně popsána
ve Zj

17,16~17 a ve větším rozsahu ve Zj

18. Poifoi7.nej Jer 51,6.

Ja.kož i on dával vám. Doslc)vně "podle jeho skutlců". Odpla,ta mu bude
aáí=á-šĚai.á6úlTilň6Íť-Ťrest bud.e odpovídat ziočinug tj. bude mu úuěru
ný.

Poromej

lz

47,33

Jer

50,15929;

51,24o

?3ií:#:Ť=g=É=á§9!í Dejte mu dvoJitou nlíru (Porov® Iz 4Q'2; Jer ,6,
Jeho skutků, Jeho za.oházerií s jinými má být normoug mírou, podle kte~

ř3~Ěťů`6a5Iátí jemu.
Y_*9f±ÉLCí Viz Pom. ke Zj

14,10;

i7,4.

Iťrg:Í±3I#Éogo;::L=::=mí#:j::žáhž:::asn=ámsE3:Íuářv=uÉ:eĚ:mv:jít
ji

(Zj

14j8;

17,4;

porovnej

Jer

50,15o29).

7. P,hohoo Míru zloěinu stíhne míra i;r.estuo Jeho ui;rpení a trápení bude
úmč=8|gho předešle' pýše a zpustle'mu životu.
gšĚgE±iá=62EL±ŠEášg;r=-olžpššsí|?Štž::šž.Í:|1:.:3S:03žÍŠ.ž#ákkvš;šem-:
mar`nivosti. Tiioul'aiá sebedůvěra ho vedia k seljevědomé jistotě úspěchu
v úsilí o zniěení ostatlti Božího iídu a dosažení svr`chované vlády
nacl. světem. Pyšný je na své bohai;ství, popuiarii;u a moc. Porovnej lz
47..6-10;
I`Ýlukó

Ez

28,2®4.5dl6o

Porovnej

poznó

Zj

`17,16.;

18,40

862, 863
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18, 7.8

g:ái:Š":jfo:ř"::;kgiášt:řffýáEá:eanálsc:;c:#:m(#;i, í?.4 L ktere' ho budou
ž5gž?Sš5Ígílp5EríriggšíÉ:3b:a::=v3řÉo::|SťšímEž:i"uÍ:áč:nž,:bšáb#š|gsžl
a potom v 6. ráně (viz pozn. ke Zj 17,1). iNezřízená toiha lio vedia k

bezmezné sebedůvěře ve vlastní pláfly na ovládnui;í světa. Snaria vést ji~
né vyústila v krajní sebeklam. lTejenom, že "opojil" jine', ale i ori sám
byl opojen (viz pozna lce Zj

17,206).

Sedím královnao Po.všimnšme si přítomého času (viz v3ršší pozn. k
*___-=-T---=--.-."v srdci svóm praví"). Pravá církev je v Písmu předsíavenLá

ako "čisJ

tá pamia" (víz pozn. ke 2 Koru 11,2), Kr.istova nevěsta (viz ozn. k Ef

5,23~32;

por`omej

pozn.

lce

Zj

12,1;

19,7-8)a

Velk`á

smilnice

se

Éřed-.

si;avuje jako Kr`istova nevěsta obyvatelůni země, ki;erle' si chce v jeho
jme'm předst-avit. Je všalc falešnou t'kr`áloviiou" (víz lz 47,6-10)a Je to
smilnice, která nikdy neriiěla zákonii;e'ho muže, a přeoe se chlubí sv}'mi
úspěchy. Nečeicají na ni "kr.álové" a ''lmížata ze.mská" (Zj `18,9.23)?

Nejsou otroky její vůie a nástroji áejích nebiahých plá]iů? Viz pozn.
ke

Zj

17,2.

::,±:á:Í.gsgš:Bšp:::]o.a:V::V::y:gt:::ě:=m:Ťd::]±:vzšgo:ŽtíE: 8::g:avení a
nejniéně oč;ekává, jistě na ni přijde (viz pozn. k lz

:áz5|:ÉgůžšulÉáš:žop:eáÉc:a:mág:ilá3Éc:u6pg::žE:#šg#'p:gEiž;S::né vůli BožÍ.

g][ásg§g6,É3±Éogá=t5Šáí: ;::ý:±dÉup:::3:[cíduá:důžáug evžá;gs: áe:::§:ůá_
::g3gístt:#,t::7;:jáťjÉOB::*ůž,oo]Eg=Lážťšs3Lh3ásá;;cÁ:ojá:3k::Lžš#:,e.
diska skuteěnosti, že ta, samá udál.osi; se má stái; edné hodiny" (v.10.
17.19), zdá se b}ft druhe` vysvětiení přijateinější viz poznq ke Zj 17,

i2; po]fovnej Jer 5o,29;3i). iTavíc řeó. tůat= sioJ přeiožeňých áako í'deri'.' .
a ''hodina" (Zj 18,10) naznačuje spÍš ěasový okamžík než úsek, ěírAž.

ja.koby potvizovai náhiost a neočekávaimt víc, než t]fvání. P.orovnej
lz

47,9.11;

Jer

50,31;

51,S.

E_±F.Íe±9t Viz pozn. k v. 4.
Smj:-`to Konečný důsledek "jeho rcm" je uveden na prvníjii ii.iístě (viz poz;n.`..
Ě-Ť:-21 ) .
Eíáší Víz pozn. k vo 7.

Hlado Ve čtvrté r.áně jde o s!cuteěný hla,d (Zj i6,8-9), který poc-Ítí ..
ř;řížaivci Babylon,a (poro"ej v.1-2). j^ivša2c soud Babylofla jako or`ganizace se děje v sedme' ráně (v.18.19) a zde vzpoi~.nínaný hlad a.e nepochybně obrazriý, protože se t5'Í.ká s}mbolickóho, ta.jeimého Babylona a zmínka
je c> něm v souvislosti krajně poeticlcého a obr.azného charakteru celó

kapitoly.

Sgr[á±3E=.gž#Íoí:Š::zTÍŠožg_:áj8%ĚyE:r7[á;bí;n:=:.Zíí2;o%±žš3ž:.„]st:áž;ní;,
16). Osucl Babylona. je popisován zceia, jinýin obrazem ve Zj
0 i;čchto uci.áiostech hovoří více GC, str.653-657<

18,21.

863, S64
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18,

8-10

0hnšm. Porovnej Jer 50,32; 51, 24.-25 o 37Ú

Babyionem podie viastní vůie (porovneá Zj

;#ÉŤ.T], má moc naLožLt s
rukopisů ''soudil''. Soud vyřčený nad Babylo-

?glÉcimp3iE;,nígtá:Ér?i o něm hovoří jako o dolconaném (viz poznů
ke

Zj

16,19;

17,1,17;

19,2).

Oo

ho

sti]me;

není

náhoda,

ale

osvóbozuáíH

cÍ BožÍ čino
V předtuše neodvíai;né odplaty budou ''}ffálove'" a

:i'tu:5=:±#::T59ž:]:S:!šp 01u neutišite]nš želet a naříkat nad pyšsným Ba~
bylonem„ který se nyní zmltá v ohni. I)ramaticlc;; úěinek v.9-20, který

popisuje neodvratnou zkázu velké smíhi'ce, je umocněný exotiglcou orientální literámí forinou ~ poetickou šířkou a názomou c)brazotvoJmosi;Í.
Výzva ze Za. 18. je přednš cítová, aie zdůr.azněná neodvřathou logikou.
a`i,1cteří uposlechnou BožÍ vý-zvu, aby unikli budoucímu hněvu (v.4), se
mohou zacb.fánii; před přicházející záhubou.
Symbolismus tohoto charakteru je skoro výhradně čerpán ze SZ, jak i;o
vyplývá z mohých zř`ejmých narážek (viz Dodat. po2ma na konci ka.po).

Pozome' studium těchto sta.rozákon]iích textů v souvisiosti s historickými událosi;mi zde zmíněnými veilcou měrou obsahuje vrcholně symbolickou
obraznost této lcapitolyo Ve Zj 17ol6 im jsou lffáiové zemš (porovnej
pozno v.12), kteří pustoší Babylono Zde jsou.zobrazeni v pláči nad

následky i;ohoto ěinu, snad v zarmucujícím vědomí, že je saJné si;ÍJme po~
dobná odpiai;a, která stihia Babylon (porovnej lz 47,13-15).

Kvílít. ŘecB kopt5, dosiova ''bít se (v prsa)", "Fcrájet (si i;ěio)" v zár-

Éů3Ěúť*.-é±9T§_Zi3qš± Viz .pozn. ke Zá

i69i4oi6S

i7,2.i2-i4o

§_EÉE_E!9±±E±±±i Viz pozn. ke Zj i7j2o

B9É*9Ě.*š±±i Viz pozn. ic v.7o

?#i?:-#:Píě!§E9J P°r°mej IZ 13m Jer 50,32; viz pozno ke zj i4m
::+azgeš%g5§±3ÉÉ[:ts`čvííTžp::gyťn:p::uv:d:%j,pž3h::ErT3h::í€ž:áy::o=:3ga_
měli spc)1u s iiím snášet jeho "rány" (v.4). Uvědomují sí, že jejich c>sucl..-

je nevyh_utelně spo.jený. s odplatou Babylona. Nedbali na, BožÍ výzvu, aby

"vyšli z něho" (v.4), a. brzy musí sami snášet jeho úděi. Porovnej Ez 27g
33.35®

gšígá-:šÉ±i:Í;kÉ:;:iáýžqeB:gš:Š:3:.mů;íšt::á|:og; `ž3 ::±g, :3iín::r::á:
ně jalco "královiia" a žeg když se lc ní přídajíg jejich vláda bude neko~
neěná (viz pozn.1ce Zj 17,2)o Příliš pozdě si u.věcTc,rr;iii nestálosi; i;ohoto

plánu a nyní pr.c)jevují kra.jní zármutek.

g5±±:{Líěg:ŠÉ3±v:±Zk:S := ú akj:o %í t:; gk:Zá 5áágáí:r:á7ť.ermĚ.ežír=:n;: 5řížá=g=
ta 5eho nárc)ků je nyní úplně zjevná, ''nebo siiný jest PáJi, kterýž jej
potupí"

(v`8).

E!gpr±9±i Viz pozn. ke Zj i7,5.i8„

999PÉ_±9g±r| Viz Pozn,. lce Zj

17,12;

i8,8a

Odsudek. ňeco l'Tisis, odsouzení anebo vykonání soudu, na ro2!díl od k]úma,
ř6žšúaÉů (viz pozil.a }c€} Zj

1781).

Zatímco Zj

17. iio,jednává předflě o rozsud-

- 228 -

864

18,

10-13

ku pr.oi;i Babylonu; kůpitola 18. se zabývá výkonem tohoto i`ozsudku.

tit elíEE§ášt::gi3 á38:3E: :ý;C::árká::? ;:::cÍ|k:Í:á:č:řu:eí:8:#áp;,Š8S::r.a veikou`měr`ou příspěia k přepychu, iesku a úspěchu velkého Babylona
(viz pozn. k v.7.12-15)a Podle jiného výkladu jsc>u i;ito obr`azní "kupcí"

předstcwující pouliční obchodníky s duchovním zbožím Babylona i;i, lc`teří prodávali svc' učení a ta,ktikú králům a národům země (viz pozn.. ke
Zj

16,13hl4;

17,2.4;

viz

pozna

níže

ke

"lcoupi")t

Ve

Zj

18,23

se

o

těoh~

to "kupcích" hovoí'.í, že jsou to 'lknížata zemská"o Porovnej lz 23,2.8.
17-18;

47,13.15.

=±%Lcg±±.g=l.CÝÉ±±±±: Viz pozn. k v.96 -

g:33ĚáéĚ3 c;ýí::ů: , b;oi:ímg;rb:ý3všĚů:Éš:áflž:-áe šE:Šíťý:3S|:; =rgcí::
druhéhc>, obrazného výkladu, učení a jednáií i;ajemého J3abylona, o kte~

:á:až:ýj ::::aE:::vřžj j?g: :vÍ2h3ož:Ínž"v#zuš:,giolsc:ňz!e l Eé2|; d=#;š
výklad (viz vij.šší pozn. k výra,zu "kupcí"). I'o zníčení Babylona je konec šl^řeiií škodlivého zboží, 1cterý se i]rodával a, šířil v jeho jme'nu

a kter:h sváděi svět.
ršígř,ř±,:žgĚágl5CgpsggÉĚg:Íá3=sl:á:;žs,ngm?árj:Ígm::Tě|žS2;'Ť#aE=2,6:,;:T8.
12. I{c)u73ě zlata. Snah@ utřídit 28 druhů zboží, o kterém je zmínka ve
.
v.12=Ť5'-c=-ů`ač[It z nšho skrytý význam, nemá žádnou vykladačskou hc>dno|
tu. Krajnš rozviáčný a poetický charakter 18o 1capitoly naznaěuje,. že -.
úěelem tohoto seznamu je osvětiii; rozsah obchodjiích zájmů Babylcina., abychom se přidrželi prvního vzpomínanéno výkl€.du v pozn® k v..11, amebo
podle druhého vyciciadu, zdůraznii; r~ozsah jeho porušených nauk a praktik
(viz

poz}n.

ke

Zj.16,13L14;

17,2o4).

Podobný

seznm

''zboží"

uvádí Ez

27,

3-25®33,

gĚs#±±Ěžž%:.Ígoiř:o::ůž:žoťř3Ěa:Éěs:,:ž:"' tti dřevo, ki,eré se pro svc,Z_Pšg±i Spíše ''z bronzu"

(viz pozn. k 2 P,`Ioj 25,3).

±ááLř:PPú.8±_ÝšSÉí Pj. koření získávaného z voňave, rostLíny rostoucí v
Masti.h Řec. inuJ" = myrha (viz pozn. lc Mat 2,11).
Ese:±±g±ei Viz pozn, k A.iat 2,ii.

Vína. V někter.3fch rukopi.sech se toi;o slovo nevyskytuje.

2:žgÉIĚC=ť Žág. jštš::td3Sgá3ÉngvÉž:5:, a :f:káo:3žžzáos;:g::k' tažná i nosná

nEů3ĚlíAŠ:3.u:-:á::iia;5;ž:ťípií::g3'hzvz::|š.Íin5árí|ai:,:3.k#:Ě::n%ék:|:`:Íeg:
nosti neznameiiá voz}r, ale čtyřlcolové. cestovní koč;áry. Použití..i;ohoto slova ve Zjeůení mznačua.e, že auto]f žii v Ma.1é Asii a znal v}''ra-z běžný v
tomto prostřecT±o

Služebri.íkůo I)oslovně "těla" (porov. ňím 8,11 atd.). Jako v pródejnóm

sÍ-áňĚůi;8Íá zd.e z,nar.ier?.ají "otroky".
2:šágEá9i:±{Í'á`Sřm:p:-ůÍ:o:'#ds:L8:g?g:3::Í":vřz`D;:ž:oSL=oZo,:':Tč;"Mš.%Sf8,28,.

864, 865
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18,,13-17

Poromej ''iidí stcitisl'c osob"; (viz též Ez 27,13). Podie áěkterých ''iidsH
lcých duš'Í" znať.^[ená duchovní podstatu zde vzpomínaných lidí.
14o 0voce. ňeo® apara. = ovoc€ č`.nebo přesněji "sezo'na zralého ovoce" v
pozdíiz2Ti-Ič;tě amebo začj:najl'cím podzimu. ETůže tu jít o symboliku času,
kter`ý smilnice očekávala, aby se mohia i;ěšit ze zraiýoh plod.ů sve' roz~.
lcoše

(viz

pozn.

ke

Zj

17,4o6i

žádostivá duš.i i;ve',. Znameflá:

18,7).

'7tvé i;ouhy". Siovo "duše" se často řomá

ašaÉňíňiTžáiňaaů|ťriz pozn. ic ž i6,io; Mat io,283 zj i8,i3)a
Všecko tučne' a krásne'. I)oslomě ''tučné včci a skvěle' věci", i;o.o všechno,
a6-Éříší;ÍSáíaHii|5í3ňú rozkošnému a mamivému životu (viz pozn. lc va7) o

gíšg±SE2T±-žš-gšgíůgg±$3gáĚáb:=1:±:v:3Eo53 s:iugg: š::;Ío:ttiá ::gg::n
puje do"zclli3mutí"popisovaného ve Zj 17,8.11 a nikdy už nepovstanea Po.romej

Jer

51.26;

Ez

26,21;

27,36;

28,19.

±Eí_E9ESí±í Viz pozn. k v.ii.
Y_±9rii+C±Pš±±±í Viz v.12-13o

Jím zbohatlío I'artnerství s Ba,bylonem b}rlo mohonásobně prospěšnó (poiióv-J
ňgi_Ťž_žŤ?337.
3:g3±31_Cg_E!±eggEi Víz pozn. k v.io.

E:±9šÉ8&_`g.l_crÉ±É9!i Viz pozn. k v.9.
16. 9Ššg|_Eš±gi Viz pozn. k v.10.
DJš=±9_Ýg±±LCÉi Viz i)c>zn.

k v.io.

9gÉE9i Viz PC>Zn. ke Zá i7j4.

gES±±3Pi Porovnej pozn. ke Zj 19,8.
š±š±ci±3g_±.E5±±±é±gíe_=9gs±sg± Viz pozri. ke zj

i7j4o

9398.E!9±9i Viz .Pozn. ke Zj i7,4.
Y_!5:gpB_±9É±±Ei Viz Pozn. ke Zj

17,1Ž618fsa

Z_±Eg±g± I)oslomě "zpusi;1o" (viz pozn. ke Zj 17,16)o

lak veliká bohatství. Jinak "všecho toto bohatství'Í. Viz pozn. k vo7o
ŤŤ=Ta'o------------.-.-.--.

17. Marináiv`o Řec. kuÉerfl5těs = kom.ideinílt s významen našeho "kapítána"
bez 5fiíěaů~žda je současně najiteiem lodi anebo ne (poromej Sl{ 27,11).
Krajně symboli.ckÉ.ii jazykem (viz pozn. ke Zj 18,9) Jaťi dále rozvíjí obraz,
který začal "lcupci" a jejich zbožím (v.11-15).

±Ě3:tc:-:ff:gíg-ťÉ#gÉ;J-icšffšší;iEň:#É?9ůšťátgjůý:šžž|ůžžešgocÉáp3:a:Íj:::.
ko pi'`Íste.vek ke slo`-u "kormidelník" a celá souvísiost by potom zněl€F
"Každý volítel locTě, tj.1caždý, kdo se plcwí nL`. uJfčité místo". Je zde
zobrazen}f velitel 1odě, který se pia.vÍ z jednoho do druhého míste., aby

se dostal na trh.
ž:žř:š~:cc:±É6gĚ2:l-šÉyE-?g|Í?p:6nLISšíůg3ěÉávg;.Í::ácžct:Ěís:|3h:ižÉ-p:a.;:n,n;a-

#áí:::á-i5=1|ímT3SÉ..b;#Ě:,,á:zc:ož::e|::.u;:oŤg;cř;t.ri:cžštiegeElz=tž#.ise
27 , 26.-32c

865,
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866

i8'

17-21

8g±±9±3.f!±8iJ9±i Viz Poziih k v.|0:

18. A zkřiimoua Skutečná siněs hiasů, l:dyž zaznívají výkřiky těch, o
který6fi|5-ř68-ve Zj 17.
P3Ígť32-L'á±9#É_á3±9i Viz pozn. ic v.9.

55±S=É.EH±9± Stai.ý Babylon byl jedinečným městem (viz 480, str.794u79`9).
E9g9E!±S'.F.šE±B.`±9!|1P±92

Viz

Pozn.

ke

Zj

14,8;

17,5,18;

|8,io.

:9ž±:g5ř=B?á=ž=g§žá.J|ecť:9;:ag3:oím-lš;aÉží2;71;g8?v=zb3oznfm:tĚáii:?.tu
#ř±š9±±_PEg9LLi Viz pozno k v.isc

E:±9šÉf!S.3_±YÉ±Éggi Viz pozn. k v,9.
E!š±Ši~Pšg9± Viz Pozna k v.10.

Í!P9±3±±±i Viz poZ:ió k v.15o
rš±9±_L±í_]_C±9řÉ_tjš±±_±9g±_z_[±.59ř±± Víz pozfla

]c vo í 7o

g:5gá?rgíí9ž%ážz, bgbx:3:=1cíě:ýžáT3áii a přep}rchu bohatli tí' kteří mu
H9Ě9.É§±]JÉ~±9Š!±Eir| Viz Pozn. ke Zj

17,12;

18,8.

Z8#:ž6y:;;P%Znž6],C:7#7]T.6. P°r°mej IZ 13jl9-22; 47" ďer 5om

:gé cEŠSš`Ía;5á|::l;3Ěná 3g:S:oĚs:Íí::?y;::3,ápš.žl;áíít:Ítžz:tEÉb;|::gůs: 6
zaznamenána ve Zj 19,1~6 a siavnost, př.i kteřó se jásá nad vítězstvím
Božího liclu, je popsaná ve Zj 19,7~9.

gžž]:áegb5WateLé r_ebe se budou prv]íí radovat z vítězství Kr`ísta a jeho

gř%±šř:Ě:š:%:Í± :'í-::}E:t:::řS: ůg::b:Š:g:tavitele' novozákomí doby a itsva_
Proroci. Snad prc>roci všeobecně, í když zde ásou míněni sna.d proroci

;Eář6žárcomí (viz pozn. k Ef 2,2o).
Pc).mstilĚ vás Bůh nad nímo I)osloTmě ''soudii v8'š soud", ve v!íznmu "pro$5al-aáE~ř6žšúaěrcTí=-ĚTa,i;řlon u::čii Božímu iici`u smr~t (vi7. zj i3, i5; viz
pozn. ke Zj 17,6), ale nyní sám musí s.n.č;`šet utrpení, kter.é připravoval.
věřícíi~4. I'o]ioi.Tnej osucl. ufiF.ana (Est 7,10) o

0 prosi;ředk`Ji, kterým se vylcoh
]`:e

Zj

17,1.16.17.

:á.á:3:Íš3zgá:|?l:ť;:3dvB:gř,:gn:.mmřoT2ří|-::?19l; poromej Zj

Tato

19,2)®

21. §±i=i:_2i:.€š.|~ .,.. ]oí].C>`.mě "jeden silný :úldělL"Ú

E3=:%ž:`LZ:'S:±i;:ÉůrJ::=cŤ::Ík:€d}Í:.:];c.Í=]:,::Ínž:±í:.{:#_š±j„i]:i:L":tgn#r°dámataha-

fůc:-il5iíIĚ3;i3alfgš:á:o:2`H?;:|g;rž:iř#g):bš:3J|Íg|:.:um:;::šÍE3i|:a:gr::::u
záplavy ii.o,c!iázíi.tie

v

lz

8,7.8;

Jer`

50j9;

51,27.42}

Ez

26,3~4.

Prudcoc 'iToto siovc, rjc>i-`žíva.jí lc označení bojové]io útoku. anebo prudlcého
ř;ř`Í=Íi;i.í i3ci`T?,,;.rtč:.,. T,re Si.c 14,5 se pcdobnó siov.o r,řei[iádá výrazerii "útolc".

Ml};nský :-ár.rt'-}i jc JŮ`?.kt? prudce vržen do mořeó 9 konečnou platrLostí (viz
po2:n. :r=e Zj

10.,1LL) pč;rine 3abylon do zapoiiienútí,

8)®

LTei4

Poiiovne3

51,4:,'o64;

Ez

26;3bl9;

27:32,3/-.

Í'clo zatracení"

(Zj

179

.

866, 867
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ls, 21-24

#§::5Ť;á;:5Í:Í:á§:§§5Í:§§:síÍ:2r::;:j;::.;Í]::o,]:;:=;#;Í;Í:;n#::§;::
tinou v tó době (viz pozn. k lz 13,19.).
22. Hlas. Ve]fše 22-23 jsou živým a krajně obrazným popisem zpustošene'ho
Babyí6fiá-(viz pozn, k v.ig). Por..ovnej iz 24,8; Ez 26,u

#=#§gĚí=::Í§Íž§;v;:Í;Ě:C:[;:žÍ]Í§;:až#:Í:::]:.;jgg::Í;:áv,;ťí§íť:Í;:
str. . 34-3 7 ) .

E±ž±9±i Pj. hr`ad.Ících na fle'tně. Viz 380, str.37~38.

ťžŤgs:řgÉá:5ÝĚžgž§;:5gĚígí Umění a zábaw pomínouo víz pozm ke zj í8,

žá::ÉÍšsgf.g:gÉ,tcá® vyhynuli řemeslníci' odborní a umělečtí pracovníci`
23. Svíce. I)oslovně "iampa" (viz i)ozn. l.B Zj 1,12). Úplná temota nooi

výstízá8-fiaznačuj e nepřítomost jaice'hokoii názfla,ku života.
Ě3E±9±3i Skoněíl Společenský i rodimý život (porovnej J:er 25,10).
EBpg±-±Ygá±± Vi.z pozno k vall.
#Éš±±±_Zi3EgLCÉi P0r.Ovnej IZ 23,8; Ez 26,17;

27g8;

Zj 6,15.

3gágí±ž:É.á Tiízp2:v:g?: 4:t:g: | Z;.b7;:žo?ě::Zv;.:án:bxe zž;ki; , žŤí3gř.gg;
Iz

47,9.12-13).

24. Er_.ĚT± Viz pozn, lce Zj i6,6;

i7,6®

=59ř9±8í Viz pozn. k v.2o.

gg?ágÉ3gťůšžgggžÉ:±Ée`2:eTEř8?a#,5;-:dÉťg:Ejžjoí3:d:é,:Íbs:;:áá:áa:Í

hlavně o vyvrcholení odpadnutí na konci časuo Pedy ve všeobecme'm smyslu
"všichni zmordovčmí" mohou výsi;ižně představovat mučednílu všech dc)b,

:::ěÉ:Š:gmj:o #et:c:gd;:|:3ž: c:ggřš :gzíyáošž3|Ěíasg:mž:vs:a:::5g#:ŠV
i ty, ki;eJré Ba,bylon chce zabít, ale kteró mu Boží zásah vyhubit iiedovo~
lil (viz poz!i. ke Zj 17,6; poromej lz 47,6; Jer 51547~49).
DODAI1{ovÁ
pozNjh,m m zďEVEI\TÍ 18.
_-_------------------________

TaáeHhý Babyion lu:aa.e větší úiohu ve Zj 14 :.ž ig9 obzviášš v icap.17

a 18. Z hlediskcl skutečnosti, že o.ora,znost Zjevení se jeví být z vštší

čási;i odvozeiiá z hísi;orických souvislostí starozákormích (víz 7J30, str.
725) a obzviáš'ř proto, že ta..ermý Babyion je s;T.iboiickým rjroti*iadem

]:á_:tršg:o#:t:č:g,í.L%t:Š3žá.k:_áE±#fr%:žtáv:Íeíí::%.č:L:tg§n:4ág;a:2í5,ák]gí:e
který tajemému Babylonú přípisuje inspíro.v-cme' sio~ý.oo
Obraz tajeme'ho Babylona je ve Zjevení vell" mírou překreslením tolio,
co nám podává lz 13;

14; 47; Jer 25; 50;

51; Ez 26 -28., Rozborem těch-

to starozákomích textů se podrobněji za.býrvají pc)známky 1{ Iz 47,1; Jer
25,12; 50,1; Ez 26,13, V uvedenó po]:ovnáva.cÍ ta..Dulce uvádíme vlevo vý-

roky Zjevení i;ýka,jící se ta.jemnó.ho Babyloiiaů Vi)r.avo jsou u-tredeny významnější stc".ozákomí i;e]cty pojednávající o stč`.r`ó.-.Í[ Babyionu. Povšijměme si
jedine' výjir!iky.. bod 5„ kde je zmínlca Ó Jeruz€Liéi-iu-
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867

"ďEmTÍ

BA]3yl,OIT

T!ajemý Ba.b}-lon ve zjevení

Sta.rozákomí paralely

JEHO T'Oq]0žNOST A POVAHA

iápgĚzgg#`g:3Éa;.iám:;vž;1Šag;ÍÉ:
veliký"
pozn.

(17,5 poromej

ke

Zj

14,8;

17,7;

viz

17,5).

1, ':Protož nazváno jest jméno.
jeho Bábel"
nej
k

(1 Moj

10,9LIO;

11,9; porov~

11,1-9;

viz

po2in.

1134H9).

"kteró byio podobné městu tomui;o

"Ba.b:.1on velil,tý'' (I)an 4,27; po-

velike'mu

rovnej

16,19;

viz

"

(18,18;. porovr.ej

17,5ol8;

pozn,

k

14,8;

18,2.10.16,21;

17,18)o

lz

13,19;

14,4).

"Byl m pohledění větš`Í než jiní'i

(DaL]i

Poi-.oviiej

7,20)o

lz

23,8;

Ez

26,17;

2rl } 32 .

::1gÉEc;.*šn:ĚE3Fťzg?9ámál;r?Vš::icgtva"

(Zj

17,1-3o5i

17,6.7.18;

1S,4;

poro"ej

14-,8á

19,2).

2. ''Pahí k]iáiovství" (Iz 47,5)..
"Ba.byloflští. o o poškvmili ji
smilstv=rti svri (Ez 23,17; porovnej
lz

23,15á

Nri

3;agE:=áág:EEĚ,3gíg:-3gg=3gíířcg=a
učiněn 5est příbytkem áábiů a
stráží všeiilcého ptactva nečistého
a

ohyzdne'ho"

(18,2;

14,8)®

"Neboš dosáhli hříchové jeho až'
lc nebi"

Ez

16,15i38.44;

23,2.3;

3,4)o

?ii "Padl, pa4l Babylon" (Iz 21,9;
poi.`oviiej Jer 51,8).
''Prioti Babylonu..o nebo hřešil

pr.oti Hospodinu" (Jer 50,14; poiioviiej

50,24.29.31.32;

51,6).

`'Až k nebi dosahá soud jeho" (Jer

(18,5).

51,9)o

"šelrr.aiiii naplflěr.i budou" (Iz 13,
21).

€áo#3#gšgž9ĚSSEP8ĚĚr3Í±á6ÉÍP8=

ž5ůiaěl".

4.

"Babylon,` ně:kdy ozdobz} lcr.č?'`1ovs-

tví ct. okrasa důstod.iiosti Kaldejske''í
(Iz

13,,9).

.

''Odínc) bs/-lo kmentem a šarlatem a,

brunái;ným iqouchem a ozdobené bylo zlatem a lcamením clrah}'m. i per.lčmi"

(18,7.163

porovnej

17g4)®

l':,ťl5řůžtl:ád:šr: gž::gí;, ,'7 tíEz z# ;::,
8)a

"Dyclitěiií po :latě" (IZ 14,4).
''I,Iáš mziožství, poklad.ů"

(Jer 51,

13)®

Porovne,i

Ez

27:7.16.25;

28,2o5ól3.

17o

:én!;;ů#::ÍĚ:l:TÉdám,,i,T,Iíž-1t:,g;ťikó,

5o "Hc)spodín„ o vijvolí zase Jeruzaiém''

(Zclch

2,12).

''V teii čas iiazývati .oudou Jieruzalóm
sl;01icí Ílospodinovout' (Jer 3,17).

867, 868
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6. Vláda. nad světem. "NeboĚ v srd~

::j§ĚÉŠ-ŠĚigj:'ž5:|fŤČFÍ:ůž::áo#
(18,7). Vládne ''nad králi země" a

Íád:ApšÍž::a:ŘÍ|?:gy:o:2ác:as::g
Já jscm a není k]fomě mne žádne'; ne~

budu vdovou, aniž zvím o sirobě"
(Iz

;:#;íl:c;?;fi,i:;##i;;::=:;-.
7. Zničit svatéo '7A viděi jsem žeH

m 5ú-5i;II5ů-iiřŤÍ sva,i;ých a k]wÍ
mučednílai Ježíšových'' (17g6).

"Ale v něm nalezena jest krev proroků `a svatých i všech zmordovan
nýoh na zemio"

47,7~8i

pcirovnej

v.10).

tío icráii Babyionské'm„. iiásilnílc't.

'(']ižs#:ÉŤ: lidí v prchlivosti"
7. ''Ano i Bab}rlon padnouti musí,

o' zbití lzraelovi" (Jer 51,49).
"Habuchodonozor, král. Babylonský
kc>sti jeho poi;řelí` (Iz 47,6).
Porovnej
Jer

Ezdii

50,11i

5,12;

51B25;

Iz

I)an

14,4.6;
7,21a25;

8,24.
JEHO POMOCNÍCI

:íÍEl;::::!,ag:Ěá:ItŤ8;,gŤ?ylon.®.

8. ''O lc]fáli Babylonském", ''Iiuci~
feře" (Iz 14,4.12; viz Ez 28,12).

"Při neěi.stí duchové", ''duchove'
áábeiští"

(i6,i3-14).

9. Velke' mocností zeměa "Šelma

9. ''Podobná lvuo..o křídla orliěl'

bruaaĚilaff|T7?3?-55ř5ůej i g,
19-20 ) ®

T;ťa::AjD= í;€2.p:3;:v:3ÉěD?ga3JI.

:ÍeaLm:ášk#::gĚ;i=g;1,'tožglge:tne-

tě z těch skal a obrátím tš v horu

:;Tfá:, ;,Y?stoupiti z propasi,i"

lz 2'2).

1one),. horo, kteri hubíš„Ó svalír.i
spálenou" (Jer 51,25; viz Í)ozn. lc

:'gááŤltt;?;ilč;evTzh;:žá."kiážů
17, 9-10) .

±gáůťš:gggĚ:Ěárť3ggát„fáá=á,p]=tce_
říž„. přijmou moc jako kráiové
jednó hodiny spolu s Šelmou" (17,
12; i)orovnej v,3.7.16).
"Krále země" (16,14; porovnej
2;

10. ''Rohů deset" (Dan 7,7; porovn
nej v.24), Porovnej Dan 2,43; viz
pozn.

lce

Zj

17,

893.9)®

''Ti

jednu radu riia.jí't, "Aby se
sjednomyslnili" (17,13.17) ,

:"1ffát3§§r:ÍišE:á#9t?#C;=9=g-Pg±3eggl
"Falešný

i)rorokl7

(19,20;

20,10).

''Uděla,li o'oraz tc' šelmě, kteráž
měla ránu od mečc, a,ie ožila za:-`
se.''

(13,14)®

11.

Viz ě.

2ó

17,128

868
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á}?úařĚg|9Éřžáš3`Tíám:EágcŤ|gť23Ť

i2. ''Kteř-Íž spatřují hvězdy, á
oznamují na lcaždý měsíc„. což

porovnej v.3.11.15).
"1 všeiiky` me.]:ináiv-, i všecko

přijíti má na tě", "takĚ se stane

množství ličIÍ, kteříž jsou na lo~
dech, i plavci, a lcteřížkolí svou

měsi;-l=návala"

živnost na moř.i mí}jí" (1S,17; po~
romej v.'19).

i lcupcůn tvým,' jimiž jsi se za(Iz

47,13al5).

"Pr`oi;i lýru, jehož lcupci jsou

`

jako kníževta a kranáři jeho z.nar!ienii;Í iia zeEii" (Iz 23,8).
%i,ršecimy iodi mořské i plavci jeH

jich", "ti, kteříž tě vesly táhlí",
:::L:žS:k:VS±íoí:ážE:ážc:=:wtTůžŤ"
27, 9 .26 , 27 ) o

13.

{?4 , 8L-ř-ů8ř57:]Pši "Všecky národyn
"Obývatelé země" (17,2; porovnej

''Se tršemi k]rálovstvími země

na okiilš'ku světa" (Iz 23,17; porovTnej

Jer

51,49).

v.-18)..

"Bydliteló

zemč"

(1:7,8).

ďEHo SpmTEGIE

14. "q`ýr, ale on navrátí se.zase

k h.e.věstčí mzdě sve' a smilniti bu-

;cíi;;Í;;;::::Ěj;:Šii:Í[i=:;IÍ:i:;,
''Sedm hlavn. na kterýchž ta žeL

de se všemi lcrálovstvími země na

na

Viz č.2Ó

sedí"

(17,3.7.9).

"Králové zeiiiě. „ s ním smilnili"
(18,9;

porovnej

17,2o4!

18,3).

"I'řijmou rrioc jako.1ffálové jedné

okršllcu Švěta" {Iz 23,17)a
.

.

hodiny spolu s šelmou, ti.„ sÍ~
1u i mc)c svou šelmě dadí"

(17,

12.13).

±:iižEcaží:#á±:ú3é9šsgí=pi;15?jící
ohavností a neěistoty smilstva
sve'ho"

(17,4).

"Vínem hněvu smilství sve'ho napá-

15. "Byltě koflíkem zlat:ft aabyH
lon v ruce HoSpódinově, opojujíH
cím všecku zemi; víno jeho pi|i

:oÍ3:3,XeiJgřo3::7;: Zbláznili ná-

i3}°iŤ:ž;kí8!,L3i:d}" (1488; porov"Porušila zemi smilstvem svým"
(19,2)t

Í,5;cg3š3Egžgš3š3rr:±##ggg±dí.
vir"

(16,14;

porovnej

13,13-14;

19, 20) .

"Tráveními tvýr.ii v blud uvedeni
byli všickní národové" (18,23).
"I)iw veliké'", "divy" (1.3,13ol4).
"I(oupÍ"

(18,11).

#:§Íiž:ÍÍ`:ti:áíí!:g#3ŠJ#]::: .,

rodove' a jazy!=ove" (17,lol5).

''Diviti se budou bydlitele' země...

vidouce še]mu" (17,8; poroviiej
13,13-14) .

16€

''J\Ta. množství kouzlů tvých (Ba-

b}rlona) a na velikou moc čári
tv}.ich" (Iz 47,9; porovnej 47,12.
13)`

Ar; n& někoiik máio výd.imek je
cllouhý seziiam ze Zj

18,12.13 uve~

aen}; v Ez 27,
17. "Bydlíš př`i vodách veliicých"
(Jer 51pl3; porovnej Ez 28,2).

''Všickni lide', národove' a jazy-

kové tř'ásli a báii se před ním"
(Dan 5..19 ) .

868, 869
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18a "Aj beru z riiky tve' kalich

i:.s:#~%áĚg:3#gá`3cgEř±3±Šřís::h

hrůzy i kvasnice kalicha prchli-

na. patiiěĚ před obličejem Božím, aby

vosti me', nebudeš ho píti více.
Aie dám jej do ruky těch, jenž tě
ssužují" (Iz 51,22-23),

dal jemu kalich vína prchlivostí
hně`vu

Švého"

(16,17.19;

por.oviiej

18' 5 ) o

"Odsouzení nevěstky velilce" (17j
1;

porovnej

"Kc)nečnč :, že píi;i musíte (Babylon)

19,2).

'tATebo siiný jest Pán, kterýž jej
potupí"

''Prestai;i budu na králi Babyionske'm
a. m tom národuo.. nepravost jejichf'
•.. nebudete bez trestu„.

Hospo~

dín S výsosti řváti bude a z přín .
bytku svatosti vydá hlás svůj"

(18,8).S

(Jer 25,12.28-30; porovnej Jer 50,
18.31). "Zěeti Bůh kr`áiovství tvé

a k konci je přivedl„. zvážen
jsi m váze a naiezen jsi iehkýt7
(I)an

5,26-27).

19. "Jl. uvedu na zemi tu (Babýlon)

á?áuE9#]ůáE3E9á:É9áůís;9gřá5Éi=3±5h, všecka slova svá, kteráž jsem
á6S-Einiii vůii jeho a a,by se sjed- mluvil o ní, všeoko, což Ésáno
nomyslniii a i±rálovství sve' šelmě
jest v lcnize této" (Jer 25,13).
"irubte troubou mezi náJfody, přiJ
dali, dc>kudž by nebyl& vylconána,
slova Bo.žÍo" (17,1
"Tiš jednu r[adu ma]

svou šélmě dadí."

sílu i moc
(17,13)

Shromáždii kráie země ''k boji, k
tomu velikému dni Boha všemohoun

:É:g"b:;Štáíi.budou s Beránkem a
Beránek svíi;Šzí riad nimi" (17,14).
''I)eset pak rohů" a "šelma" (viz

pozn.
znio`ii
nou a
dou a
16;

k 17,16) ''ti v nenávist venevěstku a učiní ji .opuštěnahou a tělo její jj:si;i bú~
ji páliti biidou ohriěm" (17,

poroviiej

18,19319!20).

''Protož v a.eden den přijdou rány

pra.v.te

proti němu ná±úody, svo~

1eji;e proti němu království", "vy~
lconáváno bude usouzení Hospodinovo
pr`'oti Baby|ori.u"

(Jer 51,27a29)i

'JJá vzbudím a. přivedu na Babyion.

slircůt.úžační -národů velikých" (Jer
50, 9 ) .

''Hlas a zvuF. lcrálovství a národů
shromážděných (proti Babylonu) :
Hospodin zástupů sbírá vojsko ic .

Ťži::ťíál:h:á't)áěstech jeho" (JeŤ
50' 32 ) ®

''Siiní Babylonši;Ío. ; zapálí příbyi;~
lčy jejich" (Jer 51,30).

jeho, srifft a 'piáč; i hlačL a, oliněm

spáien budej nebo silný jest Pán,
ki;erýž

jej

poi;upÍ.97

(|8,8).

23tiíĚ]±ůě3gášs:iť#-EE:éiá::n j ako žemov veliký a hodil a.ím do
moře, řica: a?ak prudcé uvrl`žen bude

Br3.bylon, to město velike' a nikoli
více nebude nalezeno"

(18,21).

''1 roztrhlo se to veiiké město

im i;ři stro.ny" (16,19j porovnej
13,2o4.11-15;

16,13i

(18,22-23).

''Pr:otož v jeden den příjdou rá]iy

jeho","jednc` hodin}."
porovnej l8gT7.19).

imožstvím vlnobití jeho př.i]cryi;
bu`de," "I{dyž pak do lconcB přeči;eš

knihu tuto, přivaž k nl lcámen a
li.oč( ji do prostř`ed. Eufrates."
í7A rci; Palc potopen biide Babylon
a Íi.epcvsi;Č}ii`e z toho zie'ho, ki;eréž
já uvedu iia iišj," (Jer 51,42o63,

19,20).

''Ji. hl@s na ha.rfy hr.ajících, a zpěválfi a pištců a trubačů„. nebude
v tobě více siyšáii"

20. "Vysi;oupÍ proti Ba.bylonu moře,

(18,8®10;

:žé ::Ěo=e:ř:;d:6i:oÍ?;p?íé:ááá4„
dne jednoiio, i sir.c]ba i vdovsiwí",

"piijde }ia tč zléa„ a připadne

n`T. tč; bída.,-k+er.éž nebudeš moci

se odžehiia.ti a přijde na tě lir:oz~
né zpii.štč.ní, iiež zvÍšQw aniž bu~

869
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cl.e, kdo by tě vysvobodil." (Iz
47,9.11.15;

porovnej

Jer

50,32i

51, 8.13,26.29) ,

''... rozděleno jest l{Tálovstvj:

tve'" (Dan 5,28i pciromej Zach
10,3;

11,8)o

"Vzat

bude

Babylon",

''obrátí zemi jeho v pustinu",
''nelJude v ní bydleno, ale velmi
spustne všeckoí.', Ítaniž bydiiti
`oiide v ní syn člověka" (Jer. 50,
2 .3 .13 o40) .

''A tak i)říi;rž učiním hlulm zpěvu

tv3;ch, a zvuku i;vých a, zvuku oi~

tar tvých a.by nebyio siýcháno
víceo"
19.21;

:iáu:e#3á5g3S8žgg8#áá±:3žgi3:á=
aáSál vám, a dejte jemu dvénásob
podle' skutlců jehoi v lcoí.lík, ki;e~
rý naiéva.1, nalíte jer!iu dvénásob.

Jakž se moho chlubil a zbůjněl
byl, talc moho dejte jenu mul.c a
piáčo."

(Zá

21.

(Bz

26,13i

poroviiej

27,32.34.36;

26,3.

28,19).

"Odplatím jim podlé skutlců

Ů.ejich a. podié ěinů riikou j?jich"
(Jef . 25,14) .

''Ale již odplatím Babylonu..; za
všechno bezpráví jejich, lcteřó
činilí Sionu před očima vašima"

tge;e;ái,,:4,,,ád;íc:?t:i;É::|áoá|š;ň-

i8,6-7).

::;±:kůěíáiti:!j:ž::*o{ďg:kšoíi5í29).

:Í.přák3Ěž9E39gá35ů±ĚÉ#řEš8ÍBÉpá
nad ním kráiové země, ki;eříž s
ním smilnili a svou rozlcoš niělí,
```

ž uzří dým zapáiení. jeho. Zdá~
a stojíce, pr:o báze[ř-muk jeho

a řlcouce:
10).

Běda,

"Kupci zemštíf',

běda..."

(Zj-18,9.

''zdalelca stanou

pro strach mulc jeho, ple.ěíce a
kvíl|'ce a řkouce: Běda,, běda",
''A sypouce prf.ch na hiav.y své",
"A zkř-iknou, vidouc@ d5'ri zapáieL

ní jeho, řkouce: ]{teré byio pc)-

ťz:nísť#5::g::;oTát=kémuť,

22. ''K-ý.ělte nad ním (Babylonem)"
( iTer 51, 8) .

''Usta'`váš s imožstvím rad svých.

l`?echaĚ se nyní postaví hvězdáří,

kteříž spai;řují hvězdy, a ozn"ují na ka.ždý měsíc a vysvobodí tě
:A;o:ůáocsše3šíjš::,máh:g 5ššá_

1Í je, nevychvátl' áni sami sebe
z pr.ucl.lcosti plamene„. Eak se sta~
iie i kupcům tvým, jiji.iiž 5si se za~

mčst`,mávala od mladosti sve'. Jedeíi kcLždý svou stranou půjde, aniž
bu`de, kdo by tě vysvobodil't (Iz.
47,13-15 ) o

"Každýt kdož půjde mímo Babylon,
uža,sne se, a. diviti se bucl.e nade
všei.iii ranaini jeJio" (Jer 50,13).
Po'r`ovi.riej
36;

;§{:fí;]:+ii8ÍÍ§:gísíž?:Ííi-Í§-ÍÍ:Í:±
i;i" (Zj 17,8; por`omej v.11).
'Íl uvrženi i-sou oba (šelma a.falešH

ný prorolc) za živa do jezera, oh~
nivého, hoříc±lio sirou" (Zj 19,
20;

porovflej

20,10)o

Ez

26,16-17;

27,29-32.

28319o

23. '.'Irebo shror.iáždím v,šecky národy
pr.oi;i Jeruzalóinu k boj.i't (Zach 14,
2; :.)orovnej Joel 3,2).

''jíebo rozepři má Hospodin s těrtii
nár`ody.„ 1. budou zbiti od ÍlospoH
dina v ten čas od konce země až do
]toiico

zer.č;n

(Jer

25,31.33),

"1 s Babylonem padnou zbiti' všÍ

zeriiě

je}io"

(Jer

51,49)c

869, 983

-ž37 -

::;án:É-::šicřá:š3ÍážÉ5:žl:ůE35g:árl21Pi
.tul:y její" (19;2; poromej 18,20).
•`{'if.duj se na.d :iim ncbe i svatí

24*

''l\Jebo ča.s bude pomsty Hos~

podinovy, sa'n odpla.tu dá jemu."
fi]wTe'oo Hospodin poplóiií Babylont'

(Jer`

`=ágšíť:í:ófl±cTí,=2á:cŤžjn:8:28;:StíLš

Jc)r`

51,6o55;

porovnej

lz

47,3;

50,15 ) ®

''1 budou pr.ozpěvovati nad Baby~
lojnem nebesa i země a cožkol.i v
nic!i jesi;, kd3íJž na něj od půlnoci přii;álmou i;i z_Tiouboovó" (Jer
51,48;

por-ovnej

lz

44,23j

49g

13)®

BŮH VhALRUJE SVŮJ ljlD

gáěfzgsšÉiááag3gLrš3g3|:u;,:3žlol:gak
nebe, majícího moc velilcou, c). ze~
mě osvícena bylL.. od sláiry jeho.

i z=r|V-iki siině hlasein velilcýmj
±`i|ca"

(18gl-2).

"Vyjděte z něho, lide můjj abysim
neobcovaii hříchů áeho a. abysi;e
nepřijali z jeho rm"(18,4)a

€áš :]'Tá::íysÉá:;io=g:Ěřž#Ě5Eíg
se"

(Za,ch

2,7)8

'iutecte z prostředku BabyloncL,
a, zachovejte jeden každuú živcit

svůj , abysi;e _ieby|i vyplóněni
v nepravosti jehoo Nebo čas bu~
de pciriisty Hospodinovy. 'i Wyjclě~

:ev}z,s3:3ggš-3d;c:dÉáhfcážá;dáu:1i"
svou ocl. pr:chlivostj. hiiěvu HosDodinova"
Iz]

(Jer

48,20;

51,6.45;

52,1,1;

Jer

porovne5
50;8;

51,

9).t
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i+3Í_i4±2=i2i.±E~2íl±í_y±3.P9_Ť9i_Bg-'ií.líE_SIC_3íl=42i.#gš±_39_ZÍ3y99É_1ei

:ř;ů:: SÍ:Éo z;o Š::::::Í ',i ;i:;` :::g"b:áy":gi=ušiTVžd::Š e?vž:::*, ťš:|t€É:,o
moc" a zem má být ''os`rícene'` od slá`h/ jeho". I)uch Páné tak milostivě.poL..

žermá posvěcene' 1idsF.é nástroje, že mužové~, ženy i děti budou chválit
PáJia, děkovat mu, plnit zem poznáním BOTia a jeho riepř`ekonatelnou slávou, jalco vocly plní moř'eo

li, kte:Y-Í zachovali počáte.k své důvěiťy pevriý až do konce, budou pror.išněni v dobš, l:cly se mocně zvěstuje i;řetí aLiidělské -poselství (RH,
13.

10.1904).
/+~17)o

áíšg±g,E_?íá4#giz-ggl:Í:#Sr,+IE3TZ

Pose].

g-ř±

PÉ3yEa9.±a

g:3:sš'É-dšžř-,::tz:::ái:;t:-ikš:g:e:iti:Í;ž:|!,§t_:|Íi::_:_=i::iT|=3i=ě:rg=šžĚž:fi
+_..`-J_^

Y__._J_III_,
1,
V.
_
tc>r.iuto
ěasu„______l
poseisi;vÍ,
které , }}}á'.1..,být přija.i;o,
kter'ó`:u ma.jí lidG' uvěřit
a pc)di? nšho žít. Pťi.sobivá je jer. pravdcl. a ne vri;ošlvé nápi..dy. Věišná

pravda, Siova oiJstoáí bez jaTfLýchkoiiv
v5;kiaci.ů:

svcdri_ých biudů a. spiritistíckých

bez vše3h ic.cLntastíck5;c!i_ poutf.čL°t a iá.i`=a.vých obr`azťh Poz:omost

Božího lidu buč.ou dciíravě pc`J.tat lžií a:=.e i?:r`a.vcla. má zůste.t ve svóiH

lc,Iírís::,:.-,,-uě|:sri|;Í-r-1.b:i?Lts::-žže::5o|T:u!úř:,::|?á:g}C:č::in-;ř,::r,asL-:v:á'Liíci:uÍ:::lá-Í;::;Í,
I\Temaj= se !io dc;tl'L.?ioL``t svody, kterými se se.tan sr.a.žÍ okl:pjiicit, kdyby to
bylo možne', i iriůrvolenóo

984, 985

-:?8 -

Zvěstování evangelia je jedin}'m pi`ostředke.r!i, lcde Bůh může použi't ii~
dí. jako svých nási;roáů pro záchranu hynoucích. Když budou mužové, ženy

a. děti zvěstovat eva.ngeliim, Pán otevř`e oči slepfi, aby viděli jeho
ustanovení a. na srdce skuteěnč kajícíoh napíše svůj zákon. Oživující
::clJleg:šÉ;sžÉ:;bígÉngrá:šš:d:5}:tT:gn:f|:Í,mžíg:ařšřÉgÉakat::gáo:Efa.ži,jeho přikázání -přliprcwujíc se už na tu pr.or.iěnu (RII, 13.10.1904)..

ág§5g]3:í8Ífi9#á2Éa±áá;n|2ÉÍ3Í6g8gggi8íá±Izf-ááá3±
_ __-_
1--___ v`_ --

).Osvěžení Bozdr.Ím
-' `,`+`,
J:,`JIJ++,\^lL+l+\J
u\Jfi6-Í56šígĚňi7ii6'~É6=

Jé?-T;a6bě Jákobova sou`žení", budou růs+-v Kristu a budou mít veikou '
mčrou podíl fla jeho I)uchu. {{dyž bucle třetí ancl.Šlske' poselství nal)ývat

síly lila.sitóho volání a když velká i:ioc a siávcl bude pjiovázet závěn
i`ečné dílo, věrin}; Boěí iid bude mít úč:a.st na oné slávě. Je i;o poslední
de'šĚ, který je posilnuje a oživuje, aby
prošli ěasem souženía Jejich
tváře .ouci.ou zářit slávo.u onoho světla„ které provází třetího andšla
(RH,

27.5..1862).

Í;:ŠÍÍ|:~I:`Íilj::Í"Íižížc#:gíci;Í3::Íž:Í::Íá;T:::|g:g;:;{::,:Íd;:3:ií-E|:;:::a
:3,p±=ž`,k]šžá3 sž=sůžb:::e. { ě5±eíž § : , í.Ť; : tc:řš ::{ngů=žr.buú;:m5ínžo±3[žÍS:íá.
vy

(Dopis

151,1897).

Zggšígš=Ěi7ÍsgůyánHÍ-SgžgĚžg5±3-:gšíaD:žazš:cá:gkžj::eá=Évšp::;::d:.Ígtip|Ť::S:
ta, hřích_y odpouši;ějícího Vylcupitele. Toto je 7,ačátek světla anděia, kJúek
re'hó sláva nrlpiní celou` zem (RII, 22.11D1892).

`

š,3gňr±r±n±[gÉfi3SiE±grH8gsš3:š±t°zsígg:Vá]iřšs.g:íťy==t[ÍLeDEž:SÍ::ag.Íg3iukgirí
zakončování díia pro tento svět; r!iým poselstvím je zvěst, že nci,še ..ediná jistota je v přípravě na nebeske' osvěžgní a připravování larip, kí;e~
r.é nám mají svíi;it v rukou (RH, 29.3.1892).

=ž:3í#:;±Í#zíÍ#;Í§Í:ÍĚ;:mĚtg8§:;ÍLš:,::Í:=2Í:#gí:3§Fj{8Í=:%áí§:H
by|o||a,, aby neuctívcrL|i še|r.,u á j.ájí ob|-.e.ž. č|oťš|ťÉ-Í;hú'' _`žt;ÍŠ |:oár|n_|

:réi::::::,ít:;z|€Íž3:ÍaHž-šŠ:ě;e,::ga.:0%:t:Í:ítšepg;:ž:i:ř:dž:::Ílh::p..:
Opatroval, vzdorujíc Bohu od.straLněnír,n. jeho p€u-áiátníku a iiastoleflím. .iie~
prf.vó sc>boty.

Když pr`avda 1]ude zvěstovaná jako svědelc všem nEtr:oclůnb každá e;{í~
stuji'cÍ r:ioc zlá`Dude podnícená lc čimiosti f, iidó budou` zmateni mol`i5`r.n
voláním: "Hie, tu je Kristus; hie, tar.i ť}e. Toto je pravda, já mám po.selství od Bolia, on mě i)oslal
s velk5.ň..i. světlem." Iehdy budou odsi;ra.nč§ne' mezníky €`~ virtialožená sp.aha ri.a zboí<ení sioupů naší víry. Vynalo:=í
se krajní úsilí o ir.rvýšení nespi~ámé sobottí- ci~ iia potupe~r.Í Boha. sar.ie'ho
náhJfado.ii dne, kter.ý požehiial cri. posvětii. Ii;`i;o }iepravou sobotu mo' .ýlv/-...
nucovat i;yr€an,sl[ý zákoii.

Satan a je!io í?.ncl.ěló bdí a irLtenzivně s celou silou a vi/trvalct`>t;.-í
působí skr`ze licli, aby prosadili i.eho zt{úněr. a z mysli lidí viLmazf.l_i
poznání Boha. Dok`úd všcll: satcm i)ůso.bí' svý...ii faieš.nými zázriaky, nap].`:ií
Se ve Z3.evení předpovězeiiý ěa.S c-j ritociiý a_ťiclěl, kte]f.í-. osvítj: zem si'oLi
slávou, oziiáiiií páci. Babyiona a, wvrzve J3ož± iid, a-Úy ho opustil (RH,
13 a 12 . 1892 ) .

985,`

869
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_ _ _ _ ` -' ------- _-v ` ...
`,
±,\+\+\^
€f
3i~ŠégE-gšE±9TP9.~±9gÉÉi qe třeba
Zvěstovats poseiství
pádu
oná=`-Ěazí-ÍiaHfi_á~čfiá5á5'údáiosti
související
a,nděiem,o.``,`-J+{/
který
_--__ -u--_
-_-_`^.`'-`'`+`,
_._~ ±
_ _
má svou
slávou
osvl'tit ceiý svšt, cl nocn:í:ii hiaser`i voie.t: "Padl, padi
veik}f Babyion." Siavne' události,1[te.fe' so Íiyní odehrávají, patří do

u
__ ___ _`` _u_,
r_`_Í`_± _
`__\ í+ _
, ,
`v -,
\,
. \.
sérle
událostí
v dějimém
,ř'etězu,
jehož p~Í
ělánek
je spojený

]|=í`jo." Bož.Í iid by se měi.připiiavit ncl i;o, co příohází na zem, s.
JN:Nej:ozvil.ž^ij používání pi.ostředků, sobectví, a bludy zotročíly svěi;j.

Satanskó iiásti4oje po cele' i;isíciietí pracovalyg Vzdají se snad právě
tecŤ bez boje..Í

(I'HS,

172,

1899)

-_--:i::--:----_---::------=----------`-----i-----i-----------

sobotu r.iísto soboi;y čtvrt-óho příkáz€ťií a op@koval i`ež, kterc)u na začátku ř®kl v ]fájí satGm Evě H přirozená nesmtelnost duše. Daleko-široko se rozneslo rmoho podobiiých biudů '.učíce učení, které 5sou při-

kázáúími lidí''.
Kd5rž Ježíš zFvpočal svou veřejnou činiiost, vyěistil chrám od svatok]fádežného zneuctění. P`Iezi jeho pc)siediiími činy` bylo druhé vyčistění
chrár.?u. Iak i v posiedním díle varování světa církve uslyší dvě oČ!`1išT
ne' výzvy. Poselsi;ví d]:uhého Emděicl zní: "Padi, padl Babylon; to město
veliké, nebo` vínem hněvu smílství svóho napájelo všecky nár.odyU A v

hla.sitém volání třetího anděla slyšíme z nebe: "Vy..děte z něho, lide

T±3;; 6:?ž::39ž;°bc°Vali hříQhům Jehop a abyste nepřijaii z jeho ranr

gĚŠ#:85ž±=É#ŤgĚ§gg.Sg3j±žšo:žĚ í#gš±g;ce,vgož;:€:=Í á=tíĚ:3gřžťo a. ít
:::ů:onál Z3šěv:Sš:c::`:mby=ůě:: s:Éůpri š|c|:?ů ?Cil::; , Z# á:ž,:; )moůoť:|Š;edstavuje zvěstováiní posiedního trojitóho poselství výstrahy světu. (.MS
52,

1900),

tůEĚu%`žizF8#%JEgnTnšíť3EášíL3#:žřEt=;šÉaĚTga?fi?gš±gšnÉgiEgž3g:Ég±É
`úiiině se mocnosti 'země odevzdáve.jí ziu, by riiěl ukázat těm, ki;eří přijalí
pr`ci,vclu, jak nebezpeěne' je vstupovat do tajn}Cch společností anebo nějak
se spolěovat s i;ěmi, kteří neeia.chovávají BožÍ přikázání (MS 135,1902).
2L=_Zi Viz Pozno EGV/. k 1

Jan 2,i8.

18. kapíi;ola
7BC 968,984;

Fhr 230;

GO 390;

Iis 412j

2SP?'[ 68

# ;fá; 68t8, ]85Žj 5 CE: áž#,:8;2;78Dí[j T2,:r,á;8; t#L78S,;2fš 8$5;2j
m

59,63!

pfl..,T

i85;

si>

2o7i

isi..i

76,ig2,235,363;

2sp.i

so,ii4;

§'§7ií;##!;)4í:i8;;;t;n:[;:í!i;;;8;;7;iz§o?ííiií;§š;;PTqpt[i
18,1 -2
1831-3

16,1 -4
18' 1-5

GC

'

611;

6T 60

I'S 412
Ev 234,559;

IIS 327; 2SM C3ln9,101nl8á 2I 449
7BC 968,979g983.5; E., 365,573H7; E..„ 26í;273_9 tsR 399_40í,;
GG' 603-4; 2SM 64,116,118a [:'120,23r'j6-7,41 (2" 363),45,
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870

isJi-5

19'1

{3ť599í;:i3356{É:3í:á,(2" 36oj,58~9,6i-2

18,1H6

t2" 362>„7

81118

•1.8`,1-8

7BC 980$985;

18,2

PP

1Sj2-.5

PK

18,3

124,458;
IL`8;

91110

GC' 536-7,653j

18,3-4

Ev 247.

18,3~7

7BCÍ 949

2SM 67-8

4913

(

(Ev

6T

9);

"1265

347),149

•`,('3! 2'H 536)i " 62 (2" 362)

1Sg4

i8,5-6

8gL2ií;jFgE5;33,;G8c383;39°8+64; PK 715j pp i67

1885HIO

G0

18

EW 276

653'

GC17

IM62

m 338; PP 102; ]e 24r

19. kapitola

-

§;#ž#ťiii'i:ž:i;i;:i::j;:#;:::jííí:*;st;:;áái;;ž§:;;!íc:p±:ií.
ke Zj 16,19; 17,1)j a tedy po scéně popsané ve Zj 17,16.17; 18.4-23. Podle
::L`áě;:ráeš::c*31ágáÉ:ut:3i:. cE:?::::ě:d::::t :e :g}2:tř3d:í žg ;og:ž::á|S#3kém pořadí, jak se to skute.čně. z}dá být, poi:om hymnus ze Zú 19,1~7 zni v těs-

né Souvislosti s událosi;mi při druhém příchodu Kristově, i když n©ní možno
s jistotou stanovit, zda zní současně nebo krátce předtím, čí poton. Ze souT
vilcSti je možno vyrozumět, že píBeň z&bnívá tč.isně před skut6čným Krí.st®`ým
př.íchodem

(srov.

v.11).

Ve_l_*ý É±ag= Viz pozno ke, ZÉ 11,15,.

Ve likého . zás t u

Obyvgtelé_ncbe a možná i vykoupení ze zgmě (srovnej Zj 18,

20) . Je možné,. že písen ze Zj i9,i-7 se zpivá jako odpověá na výzvu ze Zj
18'20.

g:„1S1#i±.(Rť:.p#::[ůužaioůj:ž3ji,Pž:P::oť:brEůísaLfé±°#a%íwu=ťťc;vgihž%Jt2á_
slovo ''amen"

;`±5á[3 ZaEáígřu;žngot:::e:g ;3ž;± g::,#::ý :::Š ::§#ěč#: případy

t oho-

to slova ve Zj 19 (v.1.3.406) jsou jediné příklady jeh-o pou-žití-v Ňov8m zá-

koně .
Verše 1-7 tvoří antífonickou chorá,lnvou sk+adbu složenou z dvou oslavných

šž:gEí šřfš::u:ž3:všSÉ; ::sťeavg;žáv:á3ín::S: žg33:ře#:: gag;E:n:sžtvs:uve„
Ší 4. "avířata" a, "staTci" souhle.sně odpoůídají. 3) Ve verši pátém nabádá
hlas od trůnu všechny c`b3Ívatel6 vesmiru, aby společně vyjádřilí pravdivost

3És:Í:u.„.. ]T:; oV;í5g:os :a`srpmgjšíseůe:g á:=:É=r:L:3tr:Šžj:dpžgř:z::Šá ž:ážg ř3,
10-19 ,

871, 872

-241 19 ,1-6

Motiv této antífonální hymny je podobpý obsahu ž 24, 7-10, který má podobné sic)žení. .I`ento odpovídající sbor poprvé zpíval pří vítězoslavném pochodu při návratu truhly smlouvy do Jeruzaléma (PP, stro 7C8) a o stalei;í později při vzkříšeni (EW, stro 187) a také při nanebevstoupení (DA, str® 833;
Evý,

stro

190-191).

Ěj2a59±± VšechrLi zde vzpomenutá podstatná jména, vztahující se na Boha, .ma-

jí v řeětině ur.čitý člen. Tím je vyjádřena platnost, vrchovatost každého
přívlastkuo "Spasení" ze Zj 12,10 (viz pc)zn. tam) je zvláště spasení (z.á-

§::;::iapř::z " :%::?nkŤ:ezj b#ĚÉ,,, ; 3ř:níds e ot;E:s::á á ' zg3h:;:g áo::#Foég:i
prvním ádventu, druhé toho, co se má dokonat při druhémo
Slávao Viz pozn. k Mat 6,13; Řiin 3,23a

ĚSS±.V některých rukopisech i;oto slovo chybi.
±±Pgí Viz Pozn. k Mat 6,13;

28al8o

±á±!i± V některi`Ích rukopisech `L-ento výraz .chybío
2.

Nebo íi._-protože .

Pra`vío `I`j.

V. 2® zdůvod;.uje osl.avný obsah v.1.

praví, skuteční, spolehlíví (viz pozn. ke Zj 15,3)o

gj2ravÉj±±i±í Tj. správní (viz pozn. ko Zú 15,3; 16,1o5j), Bůh se.ve sůých
soudech'nemýlío Zvažuje všechny okolnostio
ó oudové . Doslovně "souzení" (viz pozn. ke ZÚ 16,7), zde nepoghybně sedm
posledních ran všeobecně a soud nád tajemnýá BaÉy|ónem zv|ášť.v (Viz _;áž_n.
ke Zj 17;1; 18,4al.0).

9gsB!±±±L Řecký výraz vy,jadřuje děj dokonaný.

Nevěstku tu VeiikouD viz pozno ke Zj 17,l.5o
Porušil
Její zločimé jednání trvalo',.dlouhý čas. Viz pozno ke Zj 17,2o6,
SÉILS±Vep_SV.ÝT=r= Viz pozna ke Zj 17,2o
P omsi; íl ; Soud je pomstouo Viz po:n. ke Zj 18,6v20o

služebníků

Viz

í vstu oval o

pozn. .ke

Zj

6,9.10;

16,6;

17,6.

Viz pozn® ke Zj 18,8.9

Ea±Cš!S!Lrš±sL Viz pc>zno ke ZÉ i4,iio

4.. Padlo.

Srovnej,se Zj 4,10.

Starcůo Viz pozn. k.e Zj 4,4

Zvířatao Viz pozno ke Zj 4,6úo

g±QÉHi!±_na±=±±!± Viz pozn. ke .Zj 4,2o
±±s± Viz pozn. k Mat 5,1.8o
5o Z trůnua Buá to byl hlas Boha. samého,
viz poznc ke Zj 16,17)o

anebo někc)ho, kdo za něho hovořil

Chvalt e o Odpc>vědí na tuto výzvu jsou slóva sboru z va 6-7.

iri±±pLL viz Pozn. ke zj i,iD
A kteřío T'jo "vy, kteří sS bc)jíi;e'`', ted.v opět "jeho sluhové"a

1í i velici í Srovnej se Zj 11,18
6o éi±][š±± .i±epLí Srovr.ej pozno ke Z'ú i..2o
:|±±9Lí Tja

"CO bylo,

Podobalo Se jakooao"o

19 , 6-9
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872, 873

E±ag= Viz pozn. ke Zj i4,2

±±L±!sgJ}Lasi V řečtině je opět "hlas" jako v předcházejícím připadě.
J[eLd n}r}oh.Ý._ch. Srovnej se Zj i4,2.

EalÉl!i3± Viz Pozno k v. ia
E!:a±j2]mlLĚ= (Ujal se královsi;ví) I)cJslovně "vládl" ve smyslu, že "začal viádnout" . I(ristus dosi;ává svoje královstvi a začíná vládnoui; jako "Král králů"
na konci vyšetřujíciho soudu a předtím než opustí svatyni svatých" (EW,
str. 280; GC;, str. 428; porovnej s EVÍ, stro 55)c
Všemohoucí

Vig pozna k 2 Kc)r 6,18;

Zj 1,8.

7. E±É±±jpg±± Vnitřní zkušenost srdceo
Veselme

se. Vnější projev vnitřniho pocitu radostio

Přichází ?.C srdce překy-

pujícího ši;ěstím, ža Křistus ii.yní vi-ádne jako Král (srovnej s© Zj 1892-0).
...

:.-_

Vrcholný výraz vděčnosti a odevzdancx5i;i.

.` i

Přišlao Nebo "konečně přišla",

t-ji událost nastala. tehdy, když zazněia ta-

to slova (viz dále pozno ke "svatbe.", srovnej s pozn. k vo 1)o
Svatbao "Nevěstou manželkou Ber`ánkovou" je "to vellcé městoj svatý Jeruzalém" (Zj 21,2.9.10)® Nový Jer`uzalém má být hlavním městem Nové země a jako

takový r.eprezentuje království "tohoto světa", která se maji "stát královsi;vími Pána našeho a jeho l'rista" (Zj 11,15; 21,1-5; GC, str. 426). V novóm Jeruzalémě bude zahrčLda Eden., ve` které byl zachován si:rom života (viz
ZÉ. 22,lo2; srov. PP, stro 62; GC`, str; 299, 646-648)o Svai;ba, o které se

zde hovoří, spočivá v tom, že žú.j.stus přijme svó království představené
novým Jeruzalémem a je korunován na Krá.le králů a Pána pánů v nebi na lcon-

;ir.;,:Í:i:ií8::::;:pi:Í;b#i::Í#!:mč:a#FÍ',Svi:Íci:;í::Í;;;j3:;il:;iT
426.427,

srov.

s

Mat

25,1-lo)a

Beránkovao Víz pozn. ke Zá 5,6

Jan pokračuje ve své obrazné řeči líčenim staroorientální
svatbyo 0 zvycich při takové příiežitosti mluvi poznc k Mat 22,1-1,3; 25,
1-10; Jan 2,l-10o

i;i2ág3=:sÉ=#=7t:no3řáž:tažzí3:::ÍíJ3r:á::á:,s#mE:;:cb%|Éaš:i:::áá?u
Ě±gÉjíí I)oslova; skvělýg zářivý jako světlo lampy. Tentýž výraz se u Luk
23,11 překládá slovem "skvělý" c, ve Zj 22,16 "jasný"o

Kment stkvoucí. Je míněn spravedlivý charalster (srovo se Zj 3,5.; 6,11;
viz pozno ke Zú 3,18; srovnej s pozn. ke Zj 22,14)
r.avedlňová.nío Řec. di}caiůmat a = spravedliyé skui;ky,

ne dikaiosyně =

spravedlivý charakter (viz pozn. k M;t 5,6; Řím 3,2o')o Spr'avedlivé skutlqr
jsou přirozeným a nevyhnutelným výsledkem spraved5ivého charakteru.o I)ikai-omata se zvláště vztahuje na posvěcené skutky křestana, jeho vfiězný živoi;
rozvinutý milostí v srdci př`ebývajicího Kr`isi;a (viz pozno ke Gal 2,20; Jak
2,17.18.20)o Ve světebním rouchu v podobenství o muži bez svatebního roucha říká pc)zn. k iwTat 22,11;

srovo

s pozn. k I`.i`;at 5,48; viz C'OL,

317o

ga ĚgJg= rj`jo anděl z vo 10o

EiĚ= Viz pozn. kc zj l,2,1lo
j318,hoslavení.

"nebo "šťasi;ní"

\
(viz

pozno

k Mat

5,3).

str. ,315 až
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873

povoláni

19,9-11

Tj; pozváni na svatební hostinu (viz pozno k Mat 22,14; Řím

8 , 28 )
Kve ěeřio Řeco deípnon = v@černí jí.dlo, večeře. "Večeře sva,tby Bei`ánkovy"
se kóná na konci dlouhého pc)zemského dne. Viz pozno k.hbt 22,1-14.;

8S=é±!S9!ciL Viz pozn. ke Zj 5,6o

g± Tj. siova pozvání. E!:g±LáLÉJ±][aLí 1 c.E!1ovně věrná, spole.hliváo Pozváni je nanejvýš spoiehiívé;
je možno na ně spolehnoui;.

loo E±É1_.isg._m. Přiznačný oríentálni projev úcty a po]donyo Zde je výrazém

hlul]oké radosti a vděčnc)sti, protože svatební večeře je slavností vítězství nad silami nepřítele, které se snažily ůéto události zabránit. To
j® první příležitosi;, při které Jan takto odpovídal na poselstvi anděla
a vyjádřil hloubku. dojeti.
E±gL Srovnej se Sk io,26a
oluslužebník. Doslovně " spoluotrok, spolupo.ddaný". Jalá je to přednost,
že zbc)žní pracovníci na zemi mohou mit obecenství nebeských andělů a mcL
hc)u být jejich spolupracovníky!

Tj. spolusliiž,ebník tvých bratří®. Někteří v tom viděli důA brai;ří tv
kaz, že mluvící niusí být členem lidské rodiny, jako např. Enoch, Eliáš,
I`/`{ojžiš nebo někdo ze svatých, kteří povstali s Krisi;em při jeho vzkříše-

ní, avšak v Pismu n.eni přimý důkaz , že by někdo z proměněných lidí byl
vykonával úlohu anděla, jako i;u, aby zjevil pr&vdu svým spolubr'atřím,1idem (srovo s Ht(-, str. 231).

Svědectví Ježíšovc). Viz pozno ke Zj 1,2; 12,17o

roroctví'o V souvislosti se slovem " proroctvi"
rok" u Mat 11.,9. Duch svatý byl poslán, aby svěděil :r::z:jiv#3: |g?2% )
a jeho svědectví se rovná Ježí,šcivu osobnímu svědectví. I)uch proroci;ví je
jedním z darů Ducha (vig pozno k 1 Kor 12,10; Ef 4,11) . 0 projevu tohoto
d&ru mezi Božím lidem.v pos|edních dnech mluví Dc)dat. pozn. na konci kapitoly; viz pozn. ke Z;.12,17o
11o 0tevřené. Nebe b ylo otevřené,.když byla na za i;ku k němu obrác`ena
4,1;
11019;
15,5j).
Janova pozornc)st, a otevřeným zůstalo ( srovnej se
V doprovodu nebeských andělských zási;upců (Zj 19,1 ) vídět Krista sestupc>vat z nebe jako Krále králů (vo 16) v moci a slávěg aby vys-v.obodil

svůj všrný lid z moci těch, kteří uÉil.ovali o jeho zničeni (srovnej s

::i::á::í::i;T::Í::;3::i;:iJĚ:s:Í':;:í#:g,íF:1:r-img':::#h,v::l4L Srovnej s pozn. ke Zj 2i,5.

#Í#cž Ei:ž5ág:hvd3:Éářns: 5::ži:::Éí;3:ži:íTě:a:É1:i;ž. vz :3iikůF:bo
se óbvykle používá jako symbol boje (srovnej s 2 Moj 15,21; Iz 43,17;

:`;:b?i:iu:g ::áť3átz?::r::t:i,uz,v:ž ';:in?izepž:ná ,E; g:2: ,? ; i45Ílší:žrva
kcině vždy byli miláčky králů a vojevůdců. Kristus dostal právo vládnout
na zeri, jako Král ki`álů (viz pozn. ke .Zj 19,1.7) a nyní se objevuje
obrazně jako t)ojovník, jako V-ítěz m skvělém bílém koni, aby se uj&1

svého zákonitého vlastnici;ví a odvedl si svůj věrný lid "k veěeři svatby"

(v. 9;

víz pozna ke Zj 11,15). Src)vnej s lz 6391-6..

873, 874
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19,11-13

žš=n8ra(=gYíáz#Li3bsyc±h5TL8imatťJa5Íť;3;=:=t'íL#ípírí:anáviaí#h%hazvlá,ště představují v úloze vysvoboditele svého pronásledovaného lidu
na zemi. 0 Krostvě jménu v souvislosti s bojem ve Zj 19,llL2l jsou uve•deny čtyři výroky!

1. Kristus je nazván "věniý a PravdivvY (v. ll)j protože nyní přichází

:ofl:es*srťi::ááJ#iáá:í;o#:#ťosítps%ťť:±díJrl#5)]i::es:ě22Šž
ho "čekali" a orL je nyní přišel spasit (Iz 25,9; srovnej se Zjev 16,17)o

?imJ:éz#%#*e::žkžtžgriývy#áu::žn=nísí#o(Xátl:!ipš::::gL:Lťa#á:ť:ígpozn. ke Zj 16,1)® Při vykonáváni tohoto "podivného" díla (Iz 28,21) jed-

ná v úloze nové pro lidi i anděly.

;išiilÉů;:iáe##:i5ii#s:ťjg:;ti#:T#v#:#::i;á:ži:ťř:i=z
pozn.

k Jan 1,1-3;

Zj

19,15)..

áá#?isťa"#:třáT.ůá#5ági':L:.z:6i7::4Y:?::áíái:í:o?mz:l:ylát#gíigna do rukou (1 Kor 15,25). Satan se sobecky snažil dosáhnout tohoi;o vzne-.
šeného postavení, ktei`é bylo vyhrazeno Kristu, Bc)žímu Synu (Iz 14,12-14;
Zj 12,7-9; PP, si;r. 36)a On ale nepo]dádat za loupež být i`ovný Bohu a

Stoť:oí#zě5§g,ngtš:S9#kívízEšjh:.uÉ*Efě*6P.ř{v=asíLkůp:o:š#ťosťšub:á_
nost přijmout čest a důstojnost "Krále kráiů a Páná pánů."

Spmvodlivě, Jeho
dilo je navýscst. spravedlivé (viz pozn. ke Zj 15,3;
16,5). PozemštÉ vládci se v celých dějinách snažilí sledovat svoje sobecké cíle a upevnovat osobni nebo národní moc. Srovnej s lz ll,1-5a
Soudi i bo
boji vykonává soúd. Tento boj se vede proti politickým a vojenslúm mocnostem země, které se shromáždili, aby zníěily jeho
věi`né

služebníky

(viz

pozn®

ke

Zú

13,15;

16,13.14.16ol7).

12® gěÉua!s|§ÉgLi Viz pozno ke Zj 1,14. Nic neunikn® pozc>mctsti Kristaj
toho velkého obhájce věčné spravedlnosi;i.
Kormo Řeci diaděma

( viz pozn. ke Zú.12,3,). V Písmu se výraz diaděma nikdy nepoužívá k označeiri odměny svai;ých. Vždy to znamená královskou koru-

::Šíliá:: =:3:nyŤÍ:::3#eřá:= ; šir3::žgrí:Eř?zffsEá:ádJ3::až:É1( =žlů ,
pozn;

ke

Zú 12,3;

14,14).
\

Jméno. Viz pozn. k v.11;
13. Rouchemo

srov.

pozno

ke

Zú

2jl.7.

Řec. himation (viz pozn. k Mat 5,40), zde snad plášť je.zdce,

nebo velitele vojska.
P o kr o
m krvío Zřejmě obrazná řeěo Vyvstává otázkB, čí krví je jezdcovo
roucho pokropenoo Podle některých jde o symbol Kristovy vlastni krve, prolité na kříži, za předpokladu, že nemůže jii; o ki`ev bezbožnÉch, kteři v té
době ještě pobii;i nebylio Avšak Krisi;us se zde neobjevuje v úloze "Beránka, jako zabitého" (Zj 5,6), ale vitězícího bojovníkao Nápadná podobnost
mezi těmito texty a výrokem lz (63,1-6) naznaěuje, že zde jde o naplnění
slc)v proroka lzaiáše.
|méÉ}o_.ig_hj2_í Viz pozn. k v® ii.

874 ,875
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19,13-17

Slovo Boží. Viz pozn. k Jan 1,.1. -V.yk.onávaje božskou spravedlnost na těch,

ki;eří setrvávaji v odbojí proti ne`oe.ské vládě, je Kristus právě tak` "Sloť
vem Božím" jako tehdy, když přišel na zem.poprvé s nabídkou božské milosti,
Jeho příchod je poprvé i podruhé výra.zem ůoží vůle.

14o Br±±Ěg±j[gí Tj. andělské zá,stupy, které provázeji Krista při .jeho druhém
adveni;u

(viz,Ůht

24,J1;

25,31).

.Viz

pozn.

ke

Zj

17,14;

srov.

s Mc|t

22,.7).

!;;Í##:ij;6:š;J:č.n;:žas:J:;eiLS:;ghHůsg°:±::#ev::;f::3š::t:n_
±9ěíL Řec. rhomfaia (viz pozno .ke Zj '1,16,), silná, široká, útočná zbraň bo-

5:ř:á#(:::rg3Zn:o: ::klžž;5g, ;ds=::3;r3,Jšireag,Egť krátů bodavý moč na
ĚiL Doslovně "bil -jednou provždy" .
gpravQra±i Řec. poímaino.= pást, pastýř.sky dbát (viz pozno k M{it 2,6,).
Lépe je překládat (a bude nad nimi vládnout", nebo "bude je.káznit", pr.o-

tože bití a káznění se vztahují na totéž.
Pr ut em žel-ezn
Viz pozn. ke Zj 2,27; srov. se Ž 2,9; 110,1.2.5.6. Stará
p&si;ýřská hůl měla dvojí pc)slá,ni. Ohnui;i na je.dnom konci mělg ovcím pomá#a.t e` vést je`, zatímco.těžké kování m. druhém konci hůl zpevnovalo a uinc)ž-

novalo ji použit jako útočnou zbraň. Tc> se uplatnilo při obraně stáda,
k zahnáni a zat]ití divokých zvířat, které móhly stádo orzehnat a zničit.
Je čas, aby Dobrý P&stýř použii, "železný prut" a vysvobodil své ohrožené
stádo na zemii Jeho vláda nebo bii;í nár'odů železpým prui;em končí jejich
vyhlazením a ne jejich vládou po dobu i;isiciLetí, jak se nělsteří domnívají (viz Dodat. poznámky čo 2 ke Zj 20).

Pres
Viz pozn. ke Zd 63,3; Zj -i4,19-20, kde je tentýž obraz dále
rozvinuto Srovnej s Pláčem Jer 1,15„

rc hli v ost i a Spíše; "což je prchlivost hněvu". Viz pozn. ke Zj
16,1

YĚÉ;mohoucího

Viz pozn. ke Zj 1,8.

16. Ná roiichu. Viz pozn. k v. |3a
•bedrách sv
Spíše: "to je na jeho bedrách''. Jrriéno bylo napsán.o na
E±
čás.bi jeho rouchaL` k±erá příkr.ývá. bedrch
Jménoo Viz pozn. k v. 11.

Král králů. Viz pozn. ke Zj 17,14; srovo pozn. ke Zj 19,6.
17o Stojí v s|unci. Oslepujíci svěi:].o slunce má zde snad vystihnoui;`slávu
jc.su božské příi;omnosti (srovo 2 Tes 2,8.9; Zj 6,15-17). .l'ím by an.děl,

icterý vydává výzvu ze Zj`19,17, stál blízko Krisi;a, jako když ve staré
době stál zbrojnoš vedle svéhc) pána.
Ptákům. ,I`eAto výzva

"ptákům" varuje shromážděné zási;upy bezbožných před

:S:1;::gátF|:Eáfíáz:Š|igíži;ýz:;ni::03áí::#7)ár::.TjšáĚe#,zá::;T.
=3::á:s#e:iůu7`gy:áp:::ržz3:ž'drvžš#t#á#Í5šů:jv23:ž±;?nžgáp:3:L3:U
Janova frazGologie ve Zj 19,17.18 se opirá o Boží slova adr.esc)vaná pohans'Écjhn národům země,

zaznamena.n_á v Ez 39,17-22 (srovo Jer 7,32.33)o

-V`eč;eři

V přišerném protikla.du jed©ní té
večeře svatby Beránkovy (v.. 9)
r,^.ají mít na, "večeři velkého J3.oha" podíl nebešti ptáci. Ti, L±eři ochotně

nepřidímají Boží milostivé pozváuni k hostině první, musi přijmout jeho
přikazující výzvu k účasti na v©čeři druhé.'

875
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18. :!|ě±g± I)oslovna. "kusy masa"

19, ,8=20

(srov..poz.n. ke Zj 17,16);

Ea%o:d:a:k3:r:áá:Íanš::;řazi:|Ě03?s;:ž:ÍĚ3ogě|g:Í4?ří?ř7;d#:;g:T4;:ÉEri±±±±± Veiitelé vojénských sil se shromáždiií, aby v závěrečných scénách velkého sporu splnili sai;anovu vůli.
i±±í±±2± Symbolika ozbrojenýc}.i, órg,anisovaných, vycvičených a příprLn.vených

sil.

•I,ěla koňů

Zbytek 18. verše je názorným vylíčením úplného zničení všech
sil zla při druhém příchodu ltristově (§rov. Zj 6,15; 14,17-20; 16,21)

Svobodn ch i služebniků. Srovnej
19.

šelmu. Viz pozno

ke

Zj

Zj

13,16a

1793.8.11o .

g±=i|*mLš± Viz pozn. ke Zj 1.6,14.16; 17,12-14o

Nyní se shromáždili k bojí a dostali se do .prudkého sporu
mezi sebo-u

±ni._ge

viz

pozno

ke

Zj

16,17,19)

sj|l.i= Viz pozn. ke Zj 16-,14.16..

cii`i.. Dosiovně "váih", tj. "boj toho veikého dne Bohf, .všeriohoucíiio" , často nazj.ivaný bojem armg\edonským (viz pozm ke Zú 16,14).

Stím

ž seděl. Viz pozn. k v. 11.o

t ířst vem
Zj

i6,i2;

Srovnej "ty, kteří jsou s ním " (Zj 17,14; srovnej pozn.

19,14)

:á.e.±3,f3±ů::ť+`J;ršiá2:áLgáy:c:nž-áěFááž:::á:.p;el|Úmágtáv,Ěf|:ĚÉ;:;dšrš:oigátch}.ceni

(viz

pozn.

ke

Zj

16,17.19).

±.eL±rLaL Viz pozn. ke Zj 17,3.8.

roroko T j. odpadlý proi;estani;ismus, který je oklamán sa.tanem .i spoluprcl.cuje s ním (viz pcjzno ke Zj 13,il-17; i6,i4):"Í'roroLJ' mluví za druhéim
(viz pozn. k Mat ||,9-). Tento "áro|.ók" m|úVí ža První še|mu v souvis|oŠÍ_i
s uzdravenim její "smtelné rány" (viz pozn. ko Zj 13,12; 17,8), aby pře.svčdčil svět o poi;řebě připojit se k šelměo
1\lc\_leš

±!C|i|:iú±ťc±±±± Viz pozn. .ke Zj 13,13,14; 16,14; 17,2; 18,2o3.2J.
Z±±Lm±±±Lš±±E±iL Viz pozno ke Zj 13,16;

Obrazu, Viz pozna ke Zj 13,143

srov.

Zj 14,9;

16,1o

'

14,9a

a ohnivého Nebo "jezero, které je ohněm". Při tomto výroku si čtenář okamžitě připomene podobiiý výraz ve Zj 20,10, kt®rý .přivád`i k závěru,
L;e tyto pojmy ozmčují stejnou ohnivou sku.tečnost, tj. zničení bezbožných
n.=` konci tisícilei;í. Přitom všp,k vyvstává určitý problém. Je zřejmé, že
lgo ka,pitola pojednává o událostech ŮJwisejících s dr'ú:ým příchodem Krisi;ovjťm. I"dit tedy, že ohnivé jezero, o kterém se mluvi ve Zj l9,jo,.popisuje událost na koncí tísícileí;í, zncmená vytrhovat teni;o verš z jeho textové souvislosti. Při výklcLdu určitého texi;u Písma je vždy lépe najít, jak-.
milé je to možné, vysvětleni, lcteré dovoluje, aby výroku zůstalo jeho hísJ6orické zařa,zeni. Ve Zá 19,20 je i;o možné za logického předpokladu, že ohnivý soud Boží je i na začátl`u i na konci milénl2. }Ífluvit o ohnivém jezeru
no. ze.čátku i na konci tisiciletí nezncmená. žádnou nedůslednost a žádné
pr otiřečení .
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19,20.21

:gr::%mv`'''±:::i °.itd:u::P::Ld::i:n:i ;:::S: ť:šžc :ř:t :#Í#É , jží:=:í8#° na
í:Íz#tT©5gz±Í;~í§í`„é k:.zššžstŤ obyv2te[é Zémě kromě Vykoupených
ilĚgE|.Viz pozno k vo 15.

seděl .

.

Viz pozno k vo 11o

1EĚÉ±!s±i _pt-íciiJ= Viz pozn. k v`` 17a
DODATKOVÁ POZNÁl,.ELA KE ZJ 19

Ve Zj 12;17 mluví Jan "o svědectví Ježíšově", kterým je."duch proroctví",
j&ko o jednom z příznačných zno.ků "osi;atků" (víz pozn. tam).

;.:.or:i:p;::::tží±:n:::gŤ.lcížgsot::Íi:ůžgníýptpo;::á:šáě3igůá;uS|iáeu:ff:S:
tí, i když jím obvykle nenío -V.ýraz "duch proroctví" se zvláště vztahutjo na
"pi.ojev Ducha" v podobš zvlášt:iího dcii`u Ducha svatého, který ínspí.ruj6

přijimajícího a uschopnuje ho, aby mluvil 'autoritai;ivně jako Boží posel
(1 Kor 12,7-10), když je k tomu. "puzen I)uchgm sv&tým" (2 Potr 1,21), Sou-

vislost tohotct výrem ve Zj 19,10 definuje v i:ozrio smyslu pojmy "svědoctví
Ježíšovo" a. "duch proroctví". Z hlediski skutečnosti, že " jír`]'. " ze Zj

:3,±:c:s:ťggyT#žego2á=kvkeD3L:;`=2gj:nžjL2g;[7E`;:o:šg.:gud:Íeáp=ůěáíLí+L:Íť.
ního proj6vu "ducha" nebo "ď?.r`u" pi.oroci;ví v dnešní církvia Jidventisté s.d..
věř.í, že dílo E.G.\ňíhiteové neslo jedi'ne.čné znaky ze .Zj 12.,17o

Áutoři Písm uvádšjí;více než 20 svých současníků, kteří projevíli dar proroctví, i když jejich pos©lství nébyh zčiřf.zena mezi kámorické spis.y. Byli .
to Nátcin, Gád, Iddo, Agabus ci jiní (2 `Sam 7F2; 1 Pi`r 29,29; 2 Pe.r 9,29.; Sk

Íií;;:;;cÉ:á!i;;;:Í:áá;:ni;;:::í,Í;f:::Í:i#:t;Í::;Ě;::isí3:;;žÍ::c::;
}Tovozákonní pisatelé nikde nenazm.ěuji, že by dar proroctvi měl skončit
svou působnost v apoštolské církvi. Naop`|k, Pavel říká, ž© vedle jiných
dc.rů Ducha, ktoré uvádí v Ef 4,11, měl tento dci.r pokračovp.t, "až bychom

Ěšn:ÍĚů3:Ěí::ě;1::t.:v#::á.1,ÍšLaK:::Í`::apo#ní3iťnčí:ů:Éh3ás:dm:::řg3:-

:ioí:=::#ů:;iL;::::í,::;,:;]g;#a;yftt::gcšog:á=Tfpkímv:lŤ.p::čc.b;stéš:s:Z:i
'Š'Í:|gožž::n:žag.Éěni:E:ážnša:r:á;vi,e:rg;oůžég;):ma:é`IÍšááLnuv:::::3_3žfp::mínal, že kresi;anskou církev budou zncpokojovat falc}šní pi.oroci zvláště
d době blízkosti jehó druhého příchodu (ML].t 24,11,24). .Svůdná moc i;ěchi,o
f,=1e,šných proroct`ú měla být ti`.k velká, že kdy`oy .Dylo možné, "svědle. by i
vůt-volené" a Skutečnost , že Krisijus varoval před falešným projevem prorociťého d&ru před jeho druhým Éříchodem, j? závažným důkazem, žs zde bude i
pmvý prc)jev i;ohoto cl€ru, proi;ožc jin,?.k by .oyl mohl vcir'ovat jednod.uše všříci před každým a všemi prorc)ky, kteři mohou při'jíto

V E!ouladu s í':ristovým varováním Je.ii radí církvi., aby zkoušela ty, ki;eř.í
t\Tdí, že dostali duchc)vní d?ry (1 Jan 4,1), c-. aby zjisti]Č`, zda i;:`'to da-

í`y jsou pravéo Písmci uvádí někberá poznávací kritéria, kterýni je třebči`
posuzova.t ty, kteří s® hlásí j.]ko Bc>ží poslové; 1) Osor,ni živc)t proroki

877,
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bu'Je v soula.du s učením Písma (}`[at 7,15-20)o (2) Jeho poselstvi se budou
i;íiké shodovat s Písmemo (3) Jelic] zvěstná služba vyvj;ší Sym Božího a Spasitele lidi (1 Jan 4,2)o (4) N:.plněrié předpovědi budou poi;vrzt3ním jeho
služby (Jer 28,9} srovo 1 Sp.m 3,19)o Správné je také požddovat, aby posel-

stvi, která přináší, měla pro cirkev prak*ický význm, ůby b}rla, aktuál.7i.í

so:víá:Í:unžku::::šáÉ:=g:f:ž;c±:L;:3r%kLťyž::g:;ksř:žg:uÍc:Š::yvÉoá.:,:áíj8:f_
vé plně odpovídají těmto požc),d.i.vkům..
ÁČventisi;é s.da nepokládaji sj.)isy ŤOGo'thiteové ani jako náhradu za Písmo,

::ť,ÍššSĚá:::éd:ž:;e:=.ž:::tád'(';i`:iá\i-YÍ:r`:i;ái,j2,#ž-Žg.l`s3:S;eÉ1:-á,:1wgžíá::
vé jsou podle jejích vlasi;nich sl.v "menším světlem, kteró má mužo a ženy
vóst ke světiu většímu" (EG-i7, ItH, 20olol903). Spisy Ducha prorockého ncukazují žá.dnou novou cestu spLq.sL`ní, ale m,ají vést lidi k pochopezi.í a ocenr:.[vii

Písma a přivést je ke studni sp:.seni, kt;eró je v něm zjevenoo
Podle spekulativního názoru hš`l*erých ja. možno mluvit o i;zvo inspiračních
stiipnícho Z tohoto hlediska by proroci jako Debora, Nátan a Agabus r.r,ěli
nižší inspiraci než kánoničtí autořio Tento nážor přisuzuje i EOGo\:/.hiteové nižší inspir&čni stupeň. Písmo však nic neříká o inspii-aěních stupnicha
Podobný ná.zor nijak nepodporu.jeo Adventisi;é věří, že ka.ždá podobná spGku1`i.ce je nejen neplodná, ale i nebezpeěná. Jcik mohou omezeni lidé doufat, `_
že pc)chopí tajemsi;vi, jak Bůh skrze I)ucha. jedinečně C)svěcuje mysl svých
v}7volených poslů!

0 některých otáz}Fách týkajícich se E.G.Whiteové obšírriěji pojednává FÚDq
Nichol v díle "EOG.Y/-hiteová a. její kritikové".
Z díla E. Go Whitec>vé ke Zj 19

23-25

ozn. -É;G\1i: ke

e .manželem své církveD

Z

:Í;|:ekí;t::::s|i,á:ár=:Š3|:šoili::|r;:Š;:::áořiggip:g.:áš:žiůááj|eúíš::áz.q
nevěru ženy vůči jejimu manželovio Máme pam€].tovat, že jsme údy těla Kristc)va

(Dopis

39,1902)o

né chování la'álov us;jcš±±j]L Církev je nevěstc)u, manželkou Beránkovou. Měla by zůstat čistá, posvěcená, svai;áo Nikdy by se neměla dopusi;±t
žádné nerozvážnosbi, protože j{,` nevěstou Králeo A přece si neuvědomuje
svoje vznešené posi:aveni. Kd),-by ho pochopila, byle. by writ2V.L-iě ceiá slavná

(Dopis

177,1901)o

čisté rouchoo Církev je itristovou flevěstou a její

:1c©J;n=yíis:o:?1iá i333i: :23;žÝg,viš;3T: Bůh nás varuj? , abycho,ll si nepti
11-16o Viz pozm. EGljY ke Zj 16,13-16

1-6
6
6,7

6-9
7'8

6

TM 432
DA 48; GC 673

DA 15|; PK 721
COL 421

8P 154
jm 591;
CT 341
JiH 503;

AII 536;

coL 310; ,

I)Á 151; E``1T 19;

cG 19o; -jíd 249;
GC 427;

Ť\L 272

ivL 356;. " 19;

1'lT 69;

54; 8T 153
Evt-~.231& m 41; PP 367
GC 641
AA 523;

GC 641

I)A 739;

E.i:y' 179,

286;

GC 641;, I,.B 108;

SR 4io;

6'1' 406

6T 412;

7T
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678, 879

20,1

20. i':Ápl'I`OLA

l o Éj±±Éě±újžsjk Události popscmó ve 20o ke,pitole následují bezprostře.ině
pc) událosi;ech ze Zj 19o

igiupLEiÉgÉ|o:L Jm Viděl andělc} ne ješ`tě na. zemi, ale při sesi;upování.

.

|{.J=aÉě± Skutečnost, že anděl přináší kliě, názna.čuje, že nebe úplně ov.ládá
u.dálostio Drak nebude moci imikiiout uvržení do propasti.
E±:j2pggi± Řec. abyssos (viz pozn. ke Zj 9,1). Jde o symbolické vídě+ú. PrcL

past neni nějaká podzemní jeskyně nebo nšja}á rející rokle někde jinde vo
vesníru. Jan lí.čí proroc]Ú obra.z, který směl vídět , Ve viděni pozoroval
dcslovnc,u propast, cr].le zavření drfiků do propasti byl.o jen obrazným naznačeniri toho, že satanovy ěinnost bude °zast,avena® To jasně vyplývá``z výroku,
mzÁyia.čujicího smysl jeho svázání, tjo "3.by více 'nesvodil náródy" (Zj 20,3),

Jak bude satanova činnost zastávena, to jasnš vyplývá zé souvislosti au
ostai;ních textů, i`|eré ukazují, že při. druhém příchodu Krisi;ově bude země.
úplně vylidněna. Podle Zj 19,19721.jsou bezbožní v souvislosti s tímto
příchodem úplně vyhubeni (viz pozn. tam). Současně jsou spravedliví. "vycliváceni v oblacích v úsi:rety Pánu v povětší" (1 Ies 4,17). Z, Pavlových
slc)v vyplývá, že Kristus při svém druhém příchodu nezřídí své království
na zemi; proč by jimk brč`.1 svaté zc země? Jeho království b!jLde ustaveno
m konci tisiciletí, kdy sestoupí nový Jeruzalém (Zj 21,1-3) . .že Ježíš
vezme svaté ze země při svém. příchodu,

o tom čtem.e v J.?.n 14,1-3). Icdyž

.

potěšoval své učedníky v jejich zármutku nad jeho odchodem, Ježíš.je po-

šŠÍ:á :3 :::?iz : S:z:3m:osžé:-3b8t i sí oš?eůá:mL3?§á ; PĚS?žayťtT#b:ÍLEriiď
jsou nepochybně v novém J©ruzalémě, který `sestoupí na zem &ž po uplynutí
tisícilei;í (viz pozri. ke Zj 2i,l-3)o

Skupim„ která je vytržena v ústrety Pánu do povštří, sestává ze spraved=

řci:ž-:hby=Ívý;řámšin:ĚÉ"pirs±%:1|g:;|T:l?É:spž##Lasg;:::dlvi;Ížg6á#h'
Svcitých tedy i;voří všichni spre,vedliví, kteři žilí na zemi. Jsou však dvě
hla.vni vzkřišení: "vzkříš6ní životc.." a "vzkříšení soudu" (Jan 5j29; Skut
24,15)a. Při těchto vzkřišeních "všichri; kteří jsou v hro.ooch... vyjdou"
(J,m 5,28o29)o Podle tvrzení ně..|Éer`ých výrcLz "mrtví v Kristu" (1 Tes 4,
16) zahrnuje jen mrtvé křesĚ(]`ny a ne. starozákonní svč?.té. Ale uvedené tex-

ty Písma dokazují, že všichni spra,vedliví povstávají z hrobu při vzkří.šoni spravedlivý }h. V}'rraz "mrtví v Kristu" nevylučuje starcJzákomi svaté,
protože ti zemřeli v mději na př.icházejícího Mes`iášeo Jejicr..vzkříšení
z.ává=sí m vzlcř.Íšení Kr`isi;ově, protože jen "v Krístu budou všichri ožíve•ni" (1 Kor 15,22). 0 vzkřišeri ,spravedlivých se dále mluvi jako o "p=vním vzlcř.íšení"

(Zj

20,5.6)o

}J'Inoho zmat]ai do učení o tisíciletí vnesli ti, kteří nechápou, že zaslíboní , d`?.ná lzraeli, byla podmíněna poslušnostío :m-nohé fant€`.stické i;©orie

ž.íři i;i, kteř.i se snaži určii;é naplnění těchto starých zaslíboní vprčivit
do Gschatologického obrazu NZ. To přesahuje i záiněr novozákonních pisate1ů. 'l'ii;o autoři, inspirovani Duchc.m Božím, podávají důslcdný obra.z událo,s-

Lí posledních dní. Ukazují, jak události, které mohly mít jiné` mplnění,

lÉ:i,?,,-.#:š:;3ž:#:gz3:žj;:a:3žJÍo#:Š5áísžiáá.ptnÉo3I:iá;Lg::ZáE3;3íacírnedá.ve.jí jim žádné zvláštní riiísto jako národua V jednom ze svých podo`cgn-

s:JÍ:%Íf,Ťá:s3;1;J;VÍ:tož,:c.l€gžožáio::#nktá::;::.::h;ř`it:ť;::,oL=áŤ(viz pozn`` k }.!.iť 21,^43). Žid jf.` nyní v tc)mtéž vztahu vůči Bohu jcko po-

879, 880

-25,O r

2\',,1-3

lm (viz pozn. k Í{ím 11). 0 úloze židů ů biblickém prorc>ci;vi a o podmíněnosi;i prorcictví, i;ýbjících so tohoto národa„ najde čtenář více ve 4BC,
^c5tra 25-38. Pozoi`ný průzkum všoch důkazů vede k závěru, že Židé jako ná-

rod nehiaji už žádnou zvláštrií úlohu v událostech tisíciletío Ti, ktgří

::::ž:e:Ís:ogeÉ:ggffií;yc3ř#%ťis:3ÍÉšs.::á;i?,s:::#:3::i:žtsu%:S:
př.i prvním vzkříšení cL budou proměněnio Ti, kteří zčfvrdile zavrhují lylesiái3e, povst<|nou při druhém vzkřížení (viz pozn. ke Zj 20,5)o

.

Po přGneserú všech Svatých do nebe a. po zničení všech živýc.h t)ezbožných

(viz výše) zůstává země úplně wlidněna. Icromě toho stra,šné přírodní zvrai;y souvísející se sedmi posledními rLmami (viz pozno ke Zú 16,}8-21) necháeJ m povrchu (víz pozn.

rc3`Jžj';:9iLS:ÍTi.ZET::E°ž3±3gicíí:t#d:šl%::;ŠS%g

v-propeistí) symbol zpus-

toč;.eáé z€mě, kt;erá bude sat`?.novi žc.1áiv'c.m po dobu tisíciletí. V i l/!oj 1,2
v překlo.óu lxx
se výrazem abyssos tlumoěi hebr`. výi'a.a tGhom = hloubka,
tj. slcivo, které vystihuje pc>vL`cih. zomš v první den stvoř`Gní, když byla

"nesličná a pu'stá" .

![± Sn`..d názmk, že řetěz visel z anděJov.v ruky.
ÉgÉězí Symbol omezenío Nejde o r`.čjaké doslovné spoutání skutečným řetězem.o

2. g}}epíi Řec. krate6 = uchopit, mocnš dižeto
_ . _J _ .` ._

pozn.

had& toh® staréhoo Viz Zj 12,9, kde je podobný seznam jmen (viz
tam).

Svážalo Svázání driikLa je symbolem omezeni satanovy ěinnosti. Bezbožní budou zničeni při druhém příchodu í{ristověo Spravedlíví budou přenesení do
nebeo Satcin a jeho zlí.andělé .`oudou c>mezeni na prostředí zpustošené zepě;
i;akže nebude ani jediného člověk= no. zemi, kterého by
sa.tcr.`,n mohl sváděto
V i;o,T^ právě spcjčívá jeho svázání (viz pozno k v.1) .

ZaJj±g±giL Někteří kom.entátoři v tom vidi prorocký čas, `tj. 360 000 skutečných let, přiěemž svij výkl:.i.a opírají o skutečnost, že tyto verš6 jsou
sym.oc)1ické a že tedy vymezený čas je třeba vykládat symbolícki/o Podl.e názoru jiných obsahujé toto proroctví prvkiy skutečnosiji á není i=edy Bř.eba brát
výrf.`z symbolickyo V tomto komentáři zastáváme ná,zor, žo tisíc let je` dob€i
d os 1 ovná o

3o Ppu!:gpggji Viz pozn. k v; lo

šg:z;8±=± Ě::á p:gggí;g mĚžZ,3pSž:tá:É : 3:§:#ín=tgšž:[š`o3§čgábFťzítp2;;,
66)o Zapečetění symbolizuje tu sť<utečnost, že so,tan bude na stcLnovený čas
účinně omezen.

3L3JžrQÉiLĚéEpé]± Satcinc>vo svůdné. dílo skoněí vyiidněním zeměa Nobude mit
koho svázat \viz pozno k vo l)o

},':usío 1-V\eca dei = je nutné,

,je -třebo„ Výraz dei ncizna,ěuje nutnost g mrav-

ních, ctických příčin. Zdo je to nutnost, protože Bůh tak chce, 0. jr.. to
čá,sJÚ

jeho t]ožského plánuo

3!=j2p!±ž±ě3a:L -1.o je opL``ť svázání áátil.]. př.i ,druhéír. příchodu Kristověo S.ť.>tancL .

vi niá být opět poskytnuta m.ožnos-: svázc;t lidi e, n&kládcLt s .nimi podlo své
libovůle proti Bohu. Vylidnění z.rtě znamenaio konoc jeho svi°`dného dilc}o
Jeho propuštění zne.m@ná nové zcLiidnění země, které n`T3:si;ane pří vzkříšoní

`oL'zbožných r.3. konci tisícíletí (viz poznr k vo 5). i'ito vzkříšení lidé
se b.t;anou terčem jeho svodů zacíloných k poslední zkoušce sily v boji
proti Hospodinuo

880, 881
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_Ha__m.Li±.Ý.Jž±Sú Jak dlouhý bud® teni;o ".mlý" čas, to névíme. Postačí všajt
k i;omu, aby s&tan mohl zorg`n.nizovc-.t vz!cříšeni bezbožných do útoku proti
novér.iu Jeruzalému.

Symt)oly autority, ciby se uplcLi;nilči králc)vská (Zj 13,2) nebo soud-

4. '11I.ůn

ftLn.i; 19,28) vláda.

29§Š!gilLiJgi .Pj. "zéiujali svá míst&" o
±j2LuLÉ| iť[ec. h-ima = rozsudek, ve.T`dikt, vyhlášené rozhódnutí. Zdá sŮ), že

zde výraz krima znamená moc vynést rozsudeka Text se nevztč\huje m soudní

š,;y:::g :=p:;:gš3: ::ž::á:::vrí!ářá :ž%:É :3::.E;b:gů:%:-#sžoš g:Zn;:žÍ: , kíš
si v}'rrok všim.á, že "soud byl. dán svatým výL' .stí" a V lm .sc u Daniela vys}wtuje za slovo soud výmz kLnisis = souzeni; zatímco v řeckón překladu
rheoůoi;inově je výr&z krimao
.Y.
Soudní proces, o kterém se zd.e Jcm zmlriu]e,
je nepoc]!y`oně sc)udním proceá
sem, o ki:erém mluví Pa.vel; Copak nevíte, že svcití tiudou sc`udit svět?.o.
Zda,liž nevíi;e, že anděly soudití máme?" (1 Kor 6,2.3)o Dílo soudu bude

nopochybně zahrnovat důkladný průzk`m záznainů alých lidí, takže každý
člc>věk se zniěením bezbožných přesvědčí o Boží sprav`edlnc)sti (viz I)A,
si;r.

58).

Viz

GO,

stro

660a66.1.

2!±Ěji± Viz`pozn. ke Zj 6;9; srov. s poz.ri. k ž 16,10o

±±iÉ±±±És± Řec.1ekiz6, doslovně "s.Ěat sekerou"; i;oto slovo pc>chází z výrazu pelekus = seker.a. Ve starém lřiímě byla sekera obvyklým exekučním ná-

strojomo Později ji nahradil m.eč.

Svědectví

Je ž±šŠ ovo ®

Viz pozn, ke Zri 1,2.9; zde jde o svědectví o Ježíši.

Slovo Boži. Víz pozno }ao Zj 1,2.9.

Kt6ř_±ž se neklanělí

ŤrT Zů

Tj. ti, itieří př`ijali vsrovné pciselství třetího andě-

14,9-12) & odmitli poslouchat šelmou předstávovanou moc, i když jim
hrozila r.\.@návist Et, smrt (viz pozno ke Zj 13,15-17). V tomto verši je`zminka jenom o dvou třídách svai;ýchí mučedníci a víi:ězi nad šelmouo To nezna-

mená, že tito jsou jediní, kteří budou mít podil na tísiciletém kralování,
pEouúože jsme už poukázaii m tc), že všichni spravedlivi mrtví (nojen mučí.;ónici) vyšli z hrobů při prvním vzkříšGní (viz pozno ke Zj 20,1; sřov.
pozn. k Dan 12,2) o Sm.d mučedníci €`. vitězi nad šelmou jsou vyznačeni proto,

žo přcdstavuji ty, kteří nejvice trpěii. Viz Eodči.to poznámky m konoi kap„
č.20

0žili , Zde použitý řecký.výraz je n|ožiio pře|ožit buá s|c,vem "ži|i„ nebo
!óžili"o 6ouvisiost dái?Í. přednosi; t`ďuhému výr&zu, jínak by prohlášení: ''To
je první vzkříšení" (vo 5) bylo bez předcházejicího zČůvodnění` Avšak víti`=ízi nad šelmou jsou živi v době, který těgně předcházi příchodu Sym .
člověkL.`, a většina, ne--lí v,šichni, ne`budou muset býi; vzkří,`.šeni (viz pozn.

1-`= v.1). Proto někteří radí přcildádc}t takto; "Zača|i žít, tj. krqlovat
s ř:ris.temo"

I{ral ovali . Vyvsi;ává otá?,ka, nad kýn. budou sv:,tí kralov€,t , když všichni
bezboži`~.í. byli zniěeni?

čtem6. o ni_Ch, že iffaloval.i -"s Kriétcmí,. I)lv.i zatroubení sodm.ého ar.děla "královstvi svě-lia se stala králc}vstvímí našeho Pána 8.
Kiiist`g jeho" (Zj 11,i5) o I)aniei ř=i:á.. `ž3 ".kr€'.1ovství, panst-v.o a veličen,si;vo
království" bů'lo "d.áno iidu :-rí:týcn výsostj." (Dan 7,27)o Svi?,tí bylí pod
útl.).k€m králů, ktoří pili & vinťt.1jc.by.lons:`'ťho smilstva (viz Zj 18,3)o
I.T}.'nť se všechno obrátilo.

::c:;3ťío:ží::zť:Í:ípj=::F„::.í5tT..Zj3,:z:±^;:L:ja3;,::át:;±Íg3zá:::ístú;

881, 882
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trest. Svatí mezitím sledují průběh soudu, který i'choduje o trestu.
Když bézbožní ožijí, budou s konečiiou platností poraženi, pcitregtání a
zniěeri

(viz

pozno

ke

ru.isi;emo .'J.'isicilel:é

Zj

14,10;

20,9)o

kralování s h.istem je v nebi, ne m zemi, jak to

i:vrdí mnozí vyk|adači Pisma (viz pozn. k va 2; viz Dodato _oozn.'ná konci
k.lp., č. 2)
._.::

_

ic lot

Viz pozn. k V. 2.a

5. Jiní mrtvío Zřejmš jde o bezbožné mrtvé, o ty, kteří od počátku čaí5u
umí=ÍÍ bsz Krista, a ty, kleří ze,h.ynou_při diitriém příchodu-Kristově. To
j,9.sně vyplývá z6 skutečnosti, ž6 všichni-spravedlivi mrtví povstanou při

:rv:ÉmncTzbižĚ3žé =r::: f:ižý:%gn,o,o:t:inÉ)?Ftví" (jiní mtví, musi vztaV některých rukopisech ss věta, "L|le jiní mrtví neožili, dokudž by se nevypliúlo těch tisíc let" nevyskytuje, í když podle všeobecnóho iťiínění převáž~
ná část r`ukopisů tuto větu uvádí. Učoní o druhém vzkříšení všc?.k není zá-

:;s:Ííg%]E:m±osář:[:Eu+ :§hja::šk:..:c:nš:3t g :§:Sokř:ítgo]:_. m]ú{s.±í;;; s:ěgár o_
př.ivedeny k životuo Výraz "druhé vzkříšení" se'odvozuje z pozorování, že

:g3:iá-::hd:: :::# Y;riÉžánázL?::ožÍ2:.i:izsšo2á:1:! žjžžo?2#:ení sprať:t3 ů:::k:i:Í D-aíší :3to,š?1,ií,ofo::SĚ :řv:: ::g2:3ái,, :šů:íšis::í:3t:eje
v2;kříšením, o kteróm je zmínb. ve vo 4a

0 i;exi;ových .aspekbech problému z v. 5 hovoří Dodat. pozn. na konci kap„
č.1.

E&LO`žLĚli2 "Nepřišli k živoi;u" (viz pozn. k vo 4) .
Dokudž b
1ri 1 o o Tato slova. je možno doslovně přeložit takt;oí
" dokud
nebudo dokcináno" .

První

vzkř`íšení. Tj.

i;o, o kieróm je řeč ve v. 4 (víz pozn. tam)a

6. ±±±±±9±avg_p.ÝL± Řec. makarios

(viz pozno k lvi&t 5,3).

S!C:aL±Éá iňec. hagios (viz pozn. k Říin l,7)o

gffi;b,:ž;í2:LEjšH+o:r3í±bí§.:ížž;§:#o#_ÍÍ;,=§::cgg=Í:;ÍííE:.:L:O=:.:ÍÍíž{;c:.Í:á

ÍÍ;:;:ů:;z::::Ííá;±í::#c:;:::.;ot3::,:ťí::u=2;]:ž::ÍomTÍ:;:áT;±í=:,::ž,:#;,
Í::1štoe:D:ážáosnť;:;'jš.og:gvĚge|:2aĚ?Et:š;:áhivíív:::nT:u.|#ž5:;Í),fbJ,ri
±l.±s±± Řec. exousia = autórita. Druhá smrt vykoupeným neuškodí.

Kněží.

Viz pozno ke Zj 1,6;

sr`ov® Iz 6l,6o

:Š± :j|ážst g::lůš::stÉytsoB;#:žyp,gÉgžř,Š ;IŤÉ::_g: áv:,9žm;E3:ézáa:gngg ol očslužbu Bohu a sliižbu Kristovio
Kra 1 ovat i o Viz pozno k v. 4; viz I)od,at. pozn. n.n. konci kapo čo 2.

7a ±r2p!±i±ěgí Omezeni vzniklo vlct.stně tím, že spravedliví byli vzatí do nebe ci. bez;božní živí byli pobiti (viz pozna k v. 2). Rozvázá-ií aa`str`1o v.`,kř'íšeriím bezbožných, čímž bude sfťbc``ii.ovi dána nová př]'.1ežitr)st , c,by mohl uplat-

nit svoje zákeřné svcůy.

8f 2, 8Í`,3
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Z žo.1áře, žalářem je "propast" ,

20,7-11

zpusi;lá z®mě při druhém příchodu Kristově,

k`éc byl sai;an vězněn po tisíc let \viz pozn. k v.1). Sat&n má mít volnost,
a.by .riiohl orgrc~nizovat bezbožné. i'o bude jeho poslední pokus proti Bc)hu před
jeho zničením.
8o

lJárodv...

Ťyto výrazy představují zástupy. nespasených ze

Go a a Ma_

vč`ech věků, kteří vsi;e.lí při druhóm vzkříšenío 0 významu jmen "Gog" c\. `"M{~`-

gcié;." L`, o jejích symbolickém uplatnění ve starozákonním proi`octví jakož í
dnes Íúuvi pozn. k tiz 38,1a2o

Ě:;;|2Bji Použii;í určii:ého členu před slovem boj má v originále.výzmm zdůrQznění určii;ého boje, posledního sporu mezi Bohem & jeho odpůrci. Viz
GC,

str. `663-665.

Ij. nespočetné množství (srov.1 ltioj 22,17)o Tcnto
ísku mořské
zástup i;vc)ří všichni nespasení od počátku světa
9.

šir`okost země

Srovn®j podobný výr&z u Ab l,6o J3ezbožní pod vedením.

scLtami. útoči na tábor spr&vedlivýcho
SÉ±ja}L Řeco pČLrembola = tábc>r, bojový řLld, opevněné tát]oření; řecký výraz
sc slt=ládá z přodložky para = blizko, při, uj vedle, a ze slovesa bE\11o =

:#ieí:d;:Í;:-3::;::iží:#ii#i?;ái;it:Í;:;á:a;;r:!;::oií`:;::žži;É::_
ná nový Jeruzaléma
Í'o město míléo Pímto milovaným městem je nový Jeruz.Eil€';m (Zj 21,10)o NěLtie-

ří učenci dělají rozdíl mezi i;áborem a městem, jasné však j.e, že po.dobu
obléhání svatí jsc>u vevnitř měsi;a (viz .É'ti, str. 292-293). ;`Jkui;6`ěnost, .že
"milé město" jo obklič`ono, jasně n.`.značuje, že sestoupilo, i když o sku-

tečném zástupu se mluví jen ve Zj 2l,1.9.10o Jednou z významných události
po skgr`.čení tisícilei;í je sestoupeni Krista, svatých a. svai;ého města.o Prů-.,

běh je vylíčen velmi stručně, ale při iLivážep.í celé souvislosti je slod
událosi;í jasnýo

9±gi To se nepc)chybně vzi;ahuje n`?. skutečný oheň jako způsob zničení,

S#i5s::a:n:ggn::uš:ášg3uÍ::fép3rg3:es=:gzť:Ě:jsogšj žk:?č3tÝ O Ngžzde žádná zmínka o nekonečném mučeni v nějakém věčném hořícím peldo (srov.
lT, ud{?.

7) o

10. Do

ezera ohněo Viz pozn. ke Zj 19,20. Ohnívým jezerem j.3 zde povrch

áe;nží.žkts3rugč:Sš:;:á:::ěT jakési P13.menné moře , kde jsou stráveni be7.t,ožni
i[±ěíinLÉ``. ]v[ukr`. se týkají ááblcl, šelmy a faiešného próro±caa J.e i:řeba mít na
zi'`cL-eli, že šelma a faleš!]ý prorok nejsou skutečné, ale syiribc>1ické byi;osti.
E[!±LVLŠÉsi!J5Cěidií| Viz pozno

ke Zú 14,11o

11p :±:±±Ěií Symbol autority, v tomto přípa.dě autoríty vynesení rozsudku. Trůn
je "bílý" , což pravděpodc>bně značí čistotu a .spravedlnost vyiúšoných rc)zhodnutío Trůn byl "velký", snad vzhledem k závažnosi:i rozhodnui;í.
Sedíciho nt?v něí.ia 'iText neuvádí, kdo na trůnu seděl, pouze kdybychom to vyvozov:.1i z v. 12, kdo se trůn připisuje Bohuo j:.však někter.é rukopisy i..vá-.
dějí misto "před trůnem Božím" jen "před trůnem"o Totožnost sedíciho r^a

trům zůstává ted;/ nejistáu
Písmo představuje sedícího Krista (Řím 14,10) i Otce (Žid 12,23) při sctL~
d`u.

Ve

Zj

4,2o8o9;

5,1..7al3;

6,16,;

7,10.15;

19,4;

21,5

jo

to

Otec,

ki;erý

683

_ 254 _

20,11-15

si3dí na` i;růnu ja.ko božský soudce. Dilo ot]ou je jednotné (vi.z pozn. k Jan .
1C),30)a Skutky jednoho jsou shtky drihého. V tomto textu je v pc)předí
Kristus

(viz

GC..

sl:ra

666).

2±qLÉ±tgjzíií}.9Lí |Náznak absolutní moci Toho, který sedí nci i;růnu, a přechod-

gáp3::s3::8i. pš:E:dT:ih:šSĚštá, #02;2Éé2:#tž:8ž::i-;,L51,6, M8.r 13 ,31,
12. }±±± Jde zřejmě o to, kteří povstali pří druhém vzkříšení (viz po.zno
k

va

5.7,)o

lvl`r}1é i veliké. V tomto střetnutí s Bohem nemá životní postavení žádnou závažnosto Mnozí vysoce postc\`veni mohli za života unikat z`|slouženému trestu
zcri své nepravostio Při závěffečném Božím účtování nei]ude před dokc>m`1ou spra.vedlnosti žádného únikuo

EřÉÉpozn.

em Božimo

Podle svědectví rukopisů má být "před trůnem" (viz

k v.11).

g±k V původním textu není zde použit čien určitý. V těchto knihách jsou
záznamy o životě lidí. žádný rozsudek n=id kterýmkoliv bezbožni'm člověkem
nebude líbc`voln}'r, protckční nc-bo nespravedlivý. 0 rozděleni 'těchto knih hovoĚí pozn. k DčP...7~9.1°.

.JiiéJs!±nli±e2 Tj . "daiší .knihci" .
Kniha životao Viz pozn. k Fil 4,3; srovnej pozn. k Luk 10,20o
Podle sv ch skutků. Viz pozno k Řím 2,6. Důkaa přístupný všem.

V i;ěch.to sl.ovech je za.hrnuta miverzálnost druhého`
snmt i
vzkříšení, o kterém se mluví ve vo 12. Nikdo nemůže uni]qiout osobní účasti
před J3ořiem na trůnu® Smrt a peklo se. u.váději spolu vG Zj 1,18; 6,8o 0 "É>ekle" mluví pozn, k hht 11j23.
13

14o gjp±!:±u2g±±;9í Z.de jsou zosobněny. Jejich uvržení do ohnivého jezer& přodstavuje konec smrti a přít)ytku mrtvých.. Nerp.ají podíl m nové zemi. Jsou to

;tn::ůl:á 3}:j:::iyáenkt,:él{3:tĚÍ , Í3?5Ě-5;T:to světuo slnrt je Poslední nepřítel ,
Jo zera ohnivéhoo

viz PC>ZrL.

k VO

io.

Srmt dridúo Viz pozno k v. 6.
kdo nenio V knize
kteří n6vydr>želi do konce, Šiá3:av;ggt=ů:aJ:žj Jg:;i.. Vž::Žáhin:Z-;:ů :::;í|
nikdy zapsána do této knihy, proi;ože jsou zd© jon jména těoh, kteří ve svém
živoi:ě vyznávali víru v Kr`ista (v.iz pozno k Luk lo,20)o

15. Ten

1)o jezercL ohnivéhoo Viz pozn. k v.10o Srovnej s lvíat 25,4la46; Zj 21,8o

DODffKOVÉ POZNÍJVKY KB ZJ 20

Poznámka L

Ve Zj 20,5 je iffčitý textový problém. V některých rukopisech se totíž ne.ric..cházib}Jlc\.
věi;&:zpochybněm
"Jiní pQkpravost
mrtví tohoto
n6ožili,
dokudž
by se nevyplnilo
těch pr'ozkoutisíc leto"
•i'ím
textuo
`/-dcLlším
se vyn.|snažíme

mf;t tuto textovou problematiku.
Lxistuj6 šest ur`.ciálních rulcopisů Zjevení:

(1) Papyrus C`hester Í3ec`.tty z 3.

století oznaěovaný P47, j€`.ko nejst€ďší hlav.rií rukopis krihy, a někol.ii`: má-

;;í}?f:iff::#Ri::r%:i2t'o!i!::t:i;:.gí:í:;:i;::Í:;Í*í;.,i::::::::i;;iá:::.:

883, 884

-255 -

ěovaný P) z 9. nebo 10. s'Ú01ei;í a (6) jistj`r vatikánský rukopis, někdy
označovaný 8, ale jiný než Codex Vfiticanus ze 4. století, důsledně c>zna-

i3ž::': 3ýp:É:ť:r.áái:aá=:Jú::ůo;i:á.|io!'i;,: :::::tía:á3:iu3žn:: 3tán;: :áic3

•Vatican gro 2066, 04ú nebo á 1070

Pešito -překlad z 5. stol€'tí -r`ikdy neměl spisy 2 Petr, 2 Jc`.n, .3 Jin,`
Juda a .Zjevení, jrotože syrská cír'r:ev jc neuznc.1a za kanonické. .Toxl. Zjeveni, kberjí se vyskyi;uje v m.oderních vydáních Pcšita od r,1627, j6' tcxt.
vypůjčený z pozdějšího syrskóho překladu znáF,ého pod názv®m Harkleian,
Spolehlivost věty, o kterou nám v uved©ném textu jdc, je i;řeb& tedy posu-

zovat na zákl&dě stáv3,jících rukopisných svědectví, ki;erých je poměrně
máloo Piukopisů Zjevení jcJ> ve skui,ečnosti rrmc>hciri mériě než rukopisů
lií, S}cui:ků nebo I'avlových epištol.

i'/ange-

Z těchrukopisů, ld;eré tuto část Zjevení uváději, uve5ená všte. "Jini pak
mri;ví neožili, dokudž by so nevyplnilo těch tisic lot" chybí v.Sinaiticu,
v některých minusku]úch a v syrských překladech. T\'achází se v rukopise

,

ťLlexandrinus (A) , 046 c\. v rmohých minuskulách, Dokazováni prE.vosti určitého textu je příliš složití nGž abychc)m c něm zde ve stručnosti mohli
pojednat, ale na základě dosi;upných důkazů učenci vzpomonutou větu všeobec-

ně přijimají za původní, proto je uváóí i. většina překladůg Skutečnost, že
někteří překladatelů dávají tuto věi;u do závorek, neznamená, že nutně pochybuji o její věrohodnosti, &1e jde spiše o to, že ji pokládají za vsunutou,
Bylo poukázáno m to, že je možno číst celou staš souvisle i v případě,
ž? se vzpomenutá věta vyneclri, zvláště když se posledni část v. 4. překládá: A
ožili a kra.1ov&ii s Ěriistem tisic let", proi;ože řecká skladba ta=
kový překlad přípouši;ío Podol]né uvažování však samc) nt;stačí rozhodnout

o prc.vosi;i určitého textuo .f.ui;oru není možno upřít prá.vo, aby neuvedl nějakou vsuvnou myšlf3nku do jimk myšlenkové souvislého pásmao

Uvedená věta nemá žádný kontextc)vý problém, protože co čteme v této větě,
to jasně vyplývá. ze souvislosi;i, zvláště když zkoumáme přibuzné íGext}''.
Pismo hovoři o dvciu hlí`.v.iich vzkříšeních - o vzkřišení spravedlivých a o
vzkříšení nespravedlivých (viz Jii.n 5,28.29; Sk 24,15)o 0 vzkříšení spra-----

hou ěástí v. 5o Když autor ±oto vzkříšení nazývá "prvním" , j€.sně předpoLládá i "druhé" vzkříšenío I[dyž všic.hri :bezbožní jsou při druhém příchodu

:11í::E:řž ?ž:ižá ,á?j , :9#!-maj:ř2řs::`é,:nžš ,::geřE oší n:zĚ:: :n:? žo:g|it:i-u
tedy jasně vyplývá, že nc\. kc)nci tisíciletí bude dr'uhé vzkřišení.
pozNáivE{A 2

i

rl`isiěileté c}bdobí, obvykli` m.zýve.né mj.lénj.úm, se v Písmu připomíňá jen

ve Zj 20. Slovo "milénium", znan..enající ''i;isíc roků" , není bibliclá slovo, cLle i/ýi`az 'rtisíc roků" s-e ve 'y.. i-7 vyskytuje šestkrát. `v' názoru nci

miléníuni se vyklad3.či velmi rozcházejío
Ta.im Dodat;ková poznámka chce uvést biblické důvody stlnoviskci zc\.stávaného
f.dventisi;y sodc a, poukáza.t , proč adventist.é poldádají něki;ei.á stanoviska
za nezdůvodněp.á o

yiristův druh.\í e.dvent
řecl miléniem.
to jasně vyplývá ze skuteěnostij že Zj

advent je před niléniem,
voři souvisié dějové pás-

885
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moo Druhý advent je symbolicky zobrazen ve Zj 19,11-21 a: v tomio -/yprávění se bez přerušení pokraěujc ve Zj 20, kde je 2;mír.ka o tisíčiíetí. .`/.`/pr..~
věěslá kontinuita je zřejmá ze vzájemného \..2,i;ahu uóálosti. Tří ve].ké r,oL`Lr+osti, které budou odporovcit dílu Ki'`istovu a shromáždí Tffále země k t)oji
bc;zpr.ostředně před druhým příchodům, jsou drakj šelmT. a falešný prorok (Zj
16,13). Podle Zj 19,19, když ''šflm`. ,9 bálové zemští a
vojska jejich" se
shromáždí, aby bojovali proti l{risi;u v době jeho příchodu, šelma c. falešiiý

ž5:ž:f.js;šrá:g::n:ec~z;L2uá:gí:*u;gáh:Ígíhůd::z:;:ťíE3řá§Í:ton;L:oí+é,{:o
i;rojicej draka, který je ch}rcen a vržen do propasti, kdG zůstává tísíc let.
Každá definice nebo popis tisiciletí musí vycházet z tohoto základu, k-berý
je ve Zói.19 a 20, protože i:oto je jedíný úsek Písma, Flerý o toTnto ``jčc`ni
poj©dnává přimoo

Kristovi nepřátelé jsou zničeni při druhém příchodu

Když jsou šelm ..

fF.1ešný prorok vrženi do ohnivého jezem (.Zj 19,20), "jiní" (v. 21) z joi.

Š:::o*;1,::;ž:Éni,JS:;b5gi:i.:::::ým(::ě:gLJgo;ě::žekr;:Óžá,,,ožil:t;::ié
peěei;i, kde o nich čtem.e, že se chtěli skrýt před i;váří Beránkovou (Zj 6,
14 až 17) , kdy se nebo svinulo jako križní svit:ek a. kažóý vrch i os5rov so
pohly. Tyto t6]cty zřejmě popiBují si;ej_tiou otřesnou urlálost , druhý pří.chctd

Kristův,

I:01ik z i;ěchto "jiných" bylo i`smceno (Zj 19,21)? Podle Zj 13js budou v do-

bě druhého adveni;u na zemi jen dvě třídy iidí: !'A budou se jí kluněti
v,šichni, kteříž přebývají nin. zemi, jejichž jmém nejsc).i ne.psám. v knizé
životcl;". Je i;edy zřejmé, že když "jiní byii pobiti meěem." (Zj 19,21), ne-

::§:á;==ž:Í::::ÍÍ:§::;í#:.#íÉ:i:::±:§::±§i::;:ÍÉi:3:;::H±#viíi§:
ho riepřítele,

drakEL

(v.1-3).

ravedliví mrtví budou vzkř`íšeiú ři druhém p.*. chodu± Písmo mluví o óvou
vzkříšeních, tj o o vzkř.išení spraved].ivých a á-vTŽÉTÍÉánín®spr&vodlivýcf,
po tisícíletí {viz pozn. ke Zj 20, ].,4®5)o Nemůže býť jer.`. jedno všeo'oecné
:šžšíž:n5ádž: o{:`Í: `j:LřŤě:E:v:.zL:,±š:Z#a2g:š;jT gřší::v€tá:::;:hT^É: r`.o.

:d]E3: E5:2; ,ť o]ůíe.Šžk:v:d:.:cZŠ Žťžšíž Í,5.:=sííá:s:3nví±:s PŠ.:;:{Ká Í:ágání_
kyo `/ivšak sroviúní s ost&tními texty Pisma ukazzúje, že př`i druhém př.ícho-.

:::]::;i::::;#i::Íi:;s#g.:§:(íÍ::Í::á[.t:k2:g:Í.;::ií:ií:]:-::i;;:§i':i4:;;L';-:ř
byli s Kristem.
Ne,ní závažného i;extu, na jehcjž zákl.e.dě t`y se d:il uděiéi.t rúzdíl mGzi "bl9.hoslav.`|ými a svatýni" , kb.>ř. i iJydržc].i pro.núsledován:'.vzG st.r,?.ny šolff.y m
jodné straně a nesmrteinými svcLt}'Jm.i, o k*erých se gm.ínuje i Í`es 4 c`.1 Kor
15o

biblick.é texty, .';ýk&jicí se df\.`hého př±cho&u, i;vc)ří spolu obraz j6`diné události příchodu Krista., klorý shromé.ž(.
E!vé sva.i;é a zrič.í jejich prcmásiedovateie o Hlavní z,m'nk.y jg r,i=jži.o s.Ljri.iou.t
JecTnot

druhé.ho &dver^i;uo i+ůznó

i; aki: o :
1.

!.t:?.t

24

PO Sollz

1o I'=riE`i;ův příchocl b.úle viditelný, "m nebosl~úc.h c``01e.cíc!i." ,

rnf T8ch drú"

i shromáždí.t vyvolen6"

Ježíí`; pošla své anděiy ''s 'i ..-., jiF. ''Glik.ým t]:.cub}.,
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•1'i,
2. 1 Kor 15 23o5l-ž2i

"k*eří jsou Kristovi, za jeho přichodu" -vzkří-

šení nrtví i živí - dostávají nesmi`telnost "při zai;roubení poslední
trouby" ®
3o

1 Tes 4 15-17o Pán s estoupi "s i;roubou Boží", aby vz!cřišil a uchvátil
"mrtvé v Kristu", spolu s i;ěmi, kteří "jsou živi ponecháni" až do dne

jeho přichoduo 'J.Ti jsc)u vychváceni "vstříc v povětři Pánu", aby byli`

"vždycky s Páne,T.''o

Pro církev ng.stane " odpočinek" od pronásledování. tehdy,
4. 2 Tes 1
když ''se z jeví Pán Ježíš z nebe s e.nděly své mc)ci, v plamenném ohni",
aby potresta.1 ty, kt;eří "neposlouch€ijí evangelium"
5o

2 Pes 2 1-3,8o ''Shr`omáždění v něm (v Jezukristu)" přijde až po "odpadnutí" a zjevení "ělověki hřícha", který bude zabit "duchem úst jeho

(Kristových)" a. "zjevením přítormostí své'Í.

6. Z,ÍJ| Krístus příjde !'s oblaky" a uvidí ho ''k}aždé oko"o

7o Z,jJ4]±±±9= Když Kristus přijde, s€.žn® dvojí žatvu -spravedlivých i
nespravedlivých.
11 až 20 6. Při svém příchodu, symbolizov,e;ném bojovnikem v doprovodu nebeských zástupů l\riistus uvrhne pronásledujicí 'Íšelmu" a "falešnéih. o proroka" do ohnivého jezera a osi;atni své nepřátele zahubí mečem "svých
úst". S`c`.tana sváže anděl. Věrní -vzkříšení jnrtví i živí -budou odměněni;
budou vládnout ''s Kristem tisíc let" o
•1-'yto te]cty Písma shc]dně líčí slaí/-ný příci..od Pám jako jednotnou,. viditelnou

událost® Jasně z ních vyplývá, že i;ato jedm událost dokončí (1) shromáždě-

á.š :Š13=i;:ůo:5Íí#É:?ýů: :::tÉ:ť ě:bk gř:íjzá Š3TěKžzgťás kpžžg:ávŤt jTĚcm
14,2o3), Ln. (2) zničení pronásledc)vc-.telů posledniho pokolení, se všemi nespr@-

vedlivými, a i:o nesnesitelnc`u slávou jeho příchóduo

Je ,tedy zřejrrié,. .že na za.ěátku miiénia byii všichni iidé buá vzati do neb®

:#án:::=t ;:::s:i;z::5 os:g::anT=ž S::::hiŤz;a28?ř:Ž 9: e?;k::g:áéT:Í o;emůže oviivnii; Q. ty, kteiv`í mu sioužili, nemůže svádět, dokud neožiji na k'onci tisicilGtí"

(vo

5.)o

základ vír
ozemskó milénium. Podle ríěkterých bude milé.ni\m obdo~
bím sprrÁvedlnosti, pokoje ci bl3hobytu na zomía K tomut-o ná.zoru dospívají
hlavně proto, že doslovně nebo obrazně n& núlénium vztahují proroctvi o
obnc)vě ?. kráJovství, týkajicí s.G si;3rého lzraele ve SZo Premilenialisté

::5í,igírg,:éá3b3kž:ágě,vvá:.;l:l:Ég::c:á:u:::r:::ž:if:::o;:ěd::hg.:ě::ž:hgdáťoPc)stmilenialisté vzt`..h\.ijí tyJúé'= předpov`ědi na určitý církevni zleitiý vč;>k

před drihým příchodemo 'J``řetí skupinr„ amileiiialisi;é, redukují starozákomí
obrcizy o království daném si;~|`rá.mu lzraeli na pouhé alegorie o vítězstvich
církve v době evangelia.
'Tyto tři názory jsou nosprávnó ve dvou směrech! (1) Žá.dný z nich rieodpoví-

dá údajům ve Zj 19;1 L`ž 20jl5, což je prvořadý tGri Pís,m.. o miléniu. T®nto
i;exi; j&sně ukazuje, že po dobu tisiciletí net]ude nč`. zemi žádný živý člověk
(viz výše;

sr`ov. pozn. ke Zj 20,1). }ůléni'`m tedy nGmiže být dobou pozQm-

skó spravedlnostij poicoj,3 :. bl`-~hobytuo (2) Tyim názory vycházejí z ncspráv-`
ného ohápání povah)' staro3ákonních proroct-Íío

híi'iozí premilenialisté. napřa zc,stávco`jí riázc)r, že tato královs]á proroctví

áž,áu|g:.:::ž?:'':;.C.p::Zzíá::Ět-(`..:`.ťýřž::kyízrť3:Ís3uZž:.Ír_g:l:,:tž:á;if:`áéá;
?"ene mluví pozno ke Sk 196)o Tento mylný názor vyústil v systém zvaný

.
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:á=tí:;:::;Í:í#Íť7#ý;!:Í8;;:ii,mi!;Íf3:!-::;kti;e*;*ií;s::::;;;;:ě
nesplni dávná proroctví týk=jíci sc lzraele (srov. 7BC, í3tro 129).

`ážkž:g;ě:t3ř::ož:mšr,tuovší:-g;;íě:Ít:Íií;inžř:dg2::d,Ťě::ezí::Š:,Ť.hloqšq:nívc.jí, že starozákonni kr`álovská proroctví, daná lzraeli, se splni v době
tisíciletí. Posvátné dějiny dělí do dvou obdobi, přičemž "věk církve" poFládají za přechodné období milosti mezi minulým €` budoucím židovským obrriobím zákonč`.o 1`oto dělení n| obdobi nutně vyžaduje určité "vychvácení před
soužením (viz požn. k 1 Tes 4,17), `h.by byli křestaro svatí ze země odneseni před židovským "časem souženi"o .Tito vykladaěi dále tvrdí, že ti, Židé,
kJúeří zůsi;anou, přijmou Krisi;.j,, když se objeví m oblacích po souženi;

potc)m s "národy", které přežily, vstoupí do tisícilotí a i když jsou stá-

t%ňá::tí g::: ízíáéb:g o:uÍ:L :% šíSsá:; :ž 2b3;::::h%e:Í,;h:btytéuó.5b:í oů:gE:
života, ale i z obnoveného Davidova. království, z obnc)veného chrámu c\.
" pc}mái;ného" oběi;ri.ího systému, zákonť„ soboi;y, politické světovlády, posí~

1eni Kristovy "viády železným prutem" nad podřizenými, 'ale na,konec odt)ojný-

nkříe#:z:gí-sťátžš:ů#:o:a:řlíricsg::e=ž:g=::E_É3::::ému král c,vsi, ví ' pokud
V dalšim uvedeme několik vy`kladačských zás&d i;ýkajícícr] se starozákonních

Íj;i::ivžídu#me::d%:?ř:áž:gÉutťtlFůšÉ;fs::::zžš:3i;gžl::3ni±r;rhot;:vÍ8?y1. Zaslíbení si;arému lzraeli
tečně pos|ouchati 'oudete.
ny národy"

(2 }tíoj 19,5;

odmíněná. Bůh řekl: "Jestliže mne sku-

budete mi zvláštnim vlastnictvim nad všechsrovo 5 }Í!c>j 7,8; 27.30; Jer i8,6-10; víz 4BC, str.

34)o

2o lzrael
řišel o království i zaslinárod nes 01nil
Ě!g±±ií Když přišel. ]úistus, s,vii I)e.vidův a židovslqí národ z®.vrhl svého krále,
ztrcltil království (viz pozn. k Í`{c),t 21,43; srovo Zj 20,].)o
3o

Křesšcinská círke

•--"duchovní lzraél" -

ní dědicóm zaslíbenía

tíB|ž:n;?ší,: žg;Í 8:;Íh:z:á:i.Š,:r :::g:m;1ážézááe ,:žob#:|,3m::::: ,žls:3v?E;í„
gšš,::r}:|g::áš: , ( ::c:Vš:z::r:eÉ:: #5i e:dž ť:::u: Íiá3:=#m_og3:gáůmkt3;Í

rli přidáni křesŤa.né z pohanů, zaštípení do původníhg 'meneo Str.om má tEidy
duchovní děi:i Ábrth^h.n.movy (GCLl 3jl6a26-29 ) , tj. křestanskou církevo

?`:v,::cíákfžršĚ|:,,b:::n`:::}áál:-:íl:.?L;pž:á;"(-(všínp:žá?6láoi.IeAj%;:š|n;;::.š:;!3,
jen"děti těla" a pcčítá jen í; "dětmi zasiíbení" (Řírr. 9,6-8)o K iiěmto
pojuje ty-poha,ny, kteří b)'li právoplai;ně, duchovně Kristem obí.`ezári(Ež:_
ž;Íáj38iž-9?°[t%:yá,#.;řáíž`';:zi:=á;:°#±:tfž;2;:26; Fil 3,3)D Výslovně říká,
že Kristovou miiosti spaseni už nejsou ne-Zi dé cizinci e. pohosi;inu v "ob-

čb;::.: VrEEZ ž:g}žž ) a ůváu5;`:::žÍ.ácEz::gifb:::á:, ž±: :=ouŘ:žL:o:::bša]:řísť:jsou všichni jedno"

(Cttnl 3,28)o

Ťr~vel vztahuje zco.slíbení o království n... ''všechno semeno", i;jo Židy i

:cÍ':#:#.;iži:Í:::i,:!íÉá:;#i`ř;Ěigěíi:;c;;g;Í:;::::;:Í::::íŠJi;ež;:il;#:_
ižc:d2::Gříř:ízivů::Št:nE:-h#ř,-:1gřšátž:,`šĚ:sĚ33:oš::š:;ric2:J.g:ťá:Ž;%z::diě-

887,9i,'.
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Eé:o:eť:x:á5:LgL[o:;n„]guvgf:€t:oÉÍžÍ„vÍž:kí,#eL:ý„=eáE:S:ee,vř=:Á#ý#j
5,10) , čimž ne,značuje, že lrálovské zaslíboní podobněvvzbahuje m c]'rlcev -nejon m budoucí vítěznou církev, cLle i na křestfLny Mci.1é Asie. Dal{5í příkl`?`dý i;oho, jak iNZ vzi,.`QI|.uje některá z`.tslít).ení a. proroctví d`ťÁná
lzraeli m církev apoštolských dotj,mchÉ-i`.me ve Sk 2,16-21; 13,17; 15, .
13-17 o

4. Eftdflš_dLoalgrĚri pr Qmcjjú±nltd±±sÉei!nl±Laj2l±ěniuři:L4!±sbe!±
iiÉEL`Ez`rasli!iicť:gzB19JíšJsiL trsiiscendentně i ve v ku bcdoucim. .hToýozá_
konní aplikaco ukazují, že prorc]ctví daná doslovně starému lzrůeli, se
mohou obrazně naplnit v cír kvi v nových podmínkách v }cřesĚc\.nské`m vělcu a
v kc]nečném naplnění, bez příchuti smrteinosti, ve věčném ki`álovstvío
Z I)ÍLA E.

Gn T.ii'hitec)vé ke ZJ. 20

ž±_ Znép]gr z±gřečenst_v_í přiÉihém_ vzkř±ĚgÉ±Éí Při prvním vzkřišení všichhi vstanou v nesmr`telné svěžesti, g.le při druhóm jsou m všech viditelné
stopy zlořečenstvío Všichni vycházejí z hrobů, jcik do nich vešlio Ti, ki;eří žili ,před pc>topou, wcházejí jako obři více než dvojnásobně vyšši než
dnešní lidí, a dobře stavěnío Popotopní pokoleni byla postavou menší (3SG,
si;ro 8485).

2±!±4||EgjÉ|±ÉES:t±i_9_19lH]zLJ_eruzglém__zs±É=é:EŠ±JLP±±P9±9Shl

rLcl`yž záplava vod dosáhla nc`. zemi vrcholu, vypad&lo jcLko bezmezné jezeroo
Př`i konečném .Božím očišťování země to bude vypad&t jako bezmezné jezero

ohně® Jako Bůh oehráníi kDráb m vodách potopy, protože byio v něh osm
sprdvedlivýchg tcLk zcidhrání Nový Jeruzalém s věrnými všech věků, od spr&vedlivého Ábela áž do posledního` žijícího svatéhc)® I když celá země s výjimkou té časti, kde měsi;o spočinulo, bude pohroužen& do jozera s tekutým

:g:mú :ž3:#::cíi:Í::hzááágč:: o#;á:ís#( gšg: osj:ťo# zachráněn ko1'2-13

lDan 7 ,9_i±?

ozno EGi'i' ki!40.i
2

_31 ' 18 : _Ml,ť±

2 1 . 22 27 . 28

1Tim

Bj)ži zákc>n viděn v novém světleo Když zasedne
soud, cL každý bude souzen podle toho, jak je psáho v knihách, potom s®
ni`, ,`2u-t;oritu Božího zál=ona budo hledět ve zcela jiném světle než jak se
n3, něj divá křesťcins2qý svět dneso S-.ta.n zaslepil mohýn oči a zmátl .jejich chápáni, jako kdysi okl`r`,mal J`.daina .3. Evu ,.. svedl. je k přestoupenio
Zákon Hospodinův je právě tF.k slfivný jako jeho Původce` Nci soudu bude
24 .25

stát ja.ko svcLtý, spr,3,vedlivý .1. dobrý ve všG.ch svých požc\.do.vcícho Přestup-

nici tohc)to zákom pozmji, že -Bohu musi vyrovn&t závažný úěei;, proi;ože
jeho požádL`VkTjr jsou rozhodující tEt]Í, 7.5aígoíjo

I!±d±ťžJJ:éíÉÉÉ±]E s ±či; v jížíi!±±±zě!ÉSLsj2!±4!± icristus chce ,
cl.oy všíchni pochopili událost.i` jeho d,ruhého příchocli.„ Soud_rií scénc\, se ode-

iu:ž,icfýjgĚ:t2FK3:t;u::esřá:','Šš':át;.?o:-ůižáv:óE:#,o8.S3;;:ýpťdůe::!;á:3n:.'z'hig:
neJ o každém případě ať nad k;?.žd}h .bude vysloven soudní výroko Hř.ích tehdy
nobude pův&bný, ale objeví sc ve vši.své ohf.vnosti. Všichni poznaji svůj
skutečný vzt,ih k Bohu í jednoho k ÍJruhémi^ (RH, 20o9ol898).

Pr oni kav

růzkum sr'dce o `1 -v.idšl jsč;m mťvé, mgLlé i veliké, stc)jící před
Božim, a knihy otevříny js3uo Á ji.|á lmíha také jesi; otevřína,
to jest kniha života, i souzeni jsou rrirtví podle toho, ja.kž psáno bylo
v knilúch: totiž. podle skiitků svých" (Zj 20,12)o 'Tehdy si lidé jf.sně `1

JoiE8 ejem

i)rcinik?.vě při_oomenou všechn-. svá přestoupení v tc)mto žii.rotěe P.amš.ti neunil'me cn.ni slovo .flni činé Budou to i;ěžkó. ch`ríleo A i když r.emusíme tru.ch1it mj.d timl c) časem sc)užení, jiiko Kristovi násl3dovníci áko\mojme E:vó
srdce při rozsviceném světie, abychom pozr.ali. jB.ké`ho jsrie c:ucha. V zá.ji^u

986, 987
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svó}m nynějšího i věěného bl```hf. kritizujms své vlcistní činy, cLbychom po

.-

::`n.:Ěká::i:.ř i3!:;t:k:Lůviil:St:žžÍ:3c3áf3:;isN3Íímlgšíiikem " i;edy t13-15

Kaz 12 13 .14

Pr' oz kounání

Jer 17

ozn. HG`V~ k ž 139

4É4J212ř±J2g±!± I když všechny národy m-.jí projit jecL

ho soudem, Bůh přece prozkoumá případ kfúždého jednotlivce t-.k důklldně
pronikavě, jako by ná zemi neb_yi nildo jiný (RH, 19Ólol696)

nf.menáva. ící skutk iidí. Celé nebe
1 Kor 3 i3) jmděié
so z].jímá o n&še spcLsenío Á.ndělé Boži se procházeji sem i taiíi těrito měs1..,í?.1

3

16 .17

ty c\. ž`.+zm,menávají-skutky lidío I)o pamětr}ých knih Božích zc\vzn&menávají slo-

v.. víry, skutky lásky, pokoru duchci e. v onen den, kdy se bude zkoumt hodno-

to:`s Sš:ž `řá:sg3n:1n=šFsío:i::č3ťkiĚfi:h:6?;::3ágT?íLffi Krisi; ova ve z koušce
Př-esné ako f oi;o afie . Jf.ko bytosti Bohem obdařené roz"ovjmi schopnostmi,
s oudnosi;í f., rozvážnc)'sti bychom měli všichni poznat svou odpovědnost vůči

Bohuo Život, který ná,n d,ai, jG. svatá zodpovědnost c. ,mi chvilku z něj bychom neměli promarnit, protože se znovú musíme setkat s i;ín v soudním zázne.muo V nebeských kníhác.h. jsou nc`.še životy tak přesně z}f.chyoeny jako m
foi:ografickém obr.fiauo llBjsmcJ zodpovědni'jen` za i;o, co jsme udělali, al.e í

Z:v;:ži:: Í;=:ez::%:%iLifH:S8žoš:±8;řiťí Zf. Svůj nervozní chorakter,

zR

Naše chaTakter
1iěen v knihách® V nebeských knihách jsou přesně
z.3Lzm.menány ..opovrž|ivé úsměvy ii, lehkovážné poznámky hříšníků, kteří nijak

nedbč}jí nci výzvu. milosti, když jim Krísta. zvěstují jeho služebníci SIOva.
Jí`.ko mělec-fotogr`|f ze.chycuje m hla.dké sklo pravý obra.z lidské tváře,
tc`.k Boží andělé denně zazncLm®návůjí do néboských hih přesný ot]raz chclraki;eru každého ělověka (SI,11.2al903).
}`7eboský žázmm o službě. Vší~chni účastníci tohoto volkého spasení, připmvovc`.ného Ježíšem Kristem, jsou povinni pre.covat ja.ko Boží spolupracovnící.
V neb©ských príbytcích je zá,zmm s každým jménem a nebešti pomocníci odpovíd..`jí ns`. výzvu. Zazmrnenává se tcim každá lidská služba na zemi. Když j®
někdo nedbalý, i to je zazm`menáno; je-1i pilný, i to se z,?.zm.menává; u

!:ri:`?";:~:::É;;3;š;:í::;;gíei3::Í.!.;3ní:á;ti:žg;všř:šřa:ťno;á;::ě=tož::víý`
ZĚi

Svět má n,a nás mčité pož,].de.vkyo Když se vám nepodaří být m světě světlem,
n.Skdo Íiůže na soudu povsi:i`.t á obvinit vás je,ko příěinu svého z?.hynutí. Bude

:í:jmíá:Stás:Šbh]y±:í:fs±:oí::sře.:::::ž,B;:Íh3vád:Íd=,kíhL:m::L,]í:::±:ádg:rý
jste lidi ke zbc>žnosti a odevzdanosiio Měli jste jméno, :!e žijete, cile

;:%[ťšš:t:ekTt:.±žíá :.::ě:±oížt:í::ávTŘÉ:íLg:áTLgšát: Božího, hojně poskytnuté_
Kc`.ždodermi

řehledo Bůh soudí každého člověka'podlo jeho skutků. On všc`.k
hodinu co hodinu.pozoruje náš pokrok v ko-

::ážnd::::í,R#|g:5.;ggg,? f~
životL|o
.Ten co se stcineme Bc)12-15
Beránko-v.ě
knize
života a zůst{mou
žír,ú děi:mi, jsou naše jménf. z.`_i.psán`-. v
tc`~m až do vyšetřujícího soudi`. Pc)tom bude
jménem vyvolán knždý jodnoi;-

livec a jeho záznam prozkouú Teii, ki;erý říká3 "Znám skutky tvéa" Když se

: u33:nv;Snkrtť:áíá ' zž #:e ž::o::. `: v}::zšle s##:ůš:šn:r%:ř:ii ťgĚ: Š#a
1885 ) o
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987, 888

raved
ozn. ÉG'`.'v- k Mc\,t 12
30-33
Mojžíš projevil svou velkou lásku k lzraelským ve své přimluvm'? modlitt]ě, Liby Pán odpustil jejich hříchy anebo f`by vymz&l jeho jméno
z '[`rrihy svých záznamů. l'cito jeho přimluvná služba vystihuji Krístc)vu lás-

iť:j 2í§rto::š:dz:cř::c:;u;::|::di*i,Íá:ó|:3f:1ů:lí :á: ž:až g:Ě;pš:ž:: ' z::y
znfúmů vymžd toho, kdo pi.oti nčmu hřešil, protože spr=vedlivý neměl trÉět
za vinu hříšníkao
Zde vzpomínaná kniha je kníh3 zázriamů v nebi, kde .je zap...ino každé jmóno
a. věrně za.znamenány skutky všech, jejich hříchy i poslušnost. Když s® jed-

1:3:::v::oio;š:Íáhh;É.g:g'vý=1žÉnás3uo:Ěí:ááy:á:aígÉ,n2i.;?řáág,?ánodpustil'
20® kflpitola
'1-3

1-15

GC 658

1T 67-71

2-4
4

EvV 290
EW 52

4Ú6

GC 661

5
5',6`

E\hr 52, 89
EW 292

5-9
7~9
9
11.

E::`:;Í; Gc544, 673; SR429
H`1293; GC 664
-EW 52, 54, 294;. GC 672,
GC

673

665

ii, i2

gsL435:;48%;35á6;Epp25±á ,G§5;:6iMSž2á;2áT8:53: 6[ 3„

12
12,13

EW 52

13

13,14
14

4T.11.6

GC 544
Evy-295; PP 461

889, 890
21.
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21'

1-3

FAPIPOLA

1, Nové. Řec. kainos = nový kvalitou n.a rozdíl od toho, co je obno~

šá:.:iai:Ě:ríácgbůáÉngs,ťž|i:Ék;?,ř.É;::2e'::.Š:,é::e:3o:g;t:k:o;,E:L,í.:á.Ěísi3_
žeí:|é':::É,::c|lšt|?.(š,g:ž2t::;v}Irš3:|Eá.Záošo5a:':2a:ág;!dg:ng3.žáů:c:ž#e
sl`-utečnost;, že nová nebesa a nova', zem budou stvoř`ene' z.očistš:ných
prvk.:i mi}iulsích a bu.dou t-edy lcvalita.tivně odlišné) nové. Nové nebe a

nová zern budou novým stvořenírb novým př`eformováním existujících prv~
ků a ne stvořením ex nihilo. J?orovnej 2 Petr 3,13,
P9P±et±±c2í Pj. potu.ó.. pokud se týká jejich -..řiedešlého, si;arého stavu.
Po, co byio dokonf.lé, kdyET:. v]/-šlo z Tvi:ircovy ru.ky a co označil za ''velmí. dobré" (1 Moj 1,31), by].o hříchem s.tiiašně poskvi`nčno a ve vščností

nemělo mít trvčlnlivost.
Moře již nebyio. q?j. moře, jak ho známe dnes, nemá v novém stvoření
existovat. Podle názoru někter3;:ch áe i;-oi;o''moře" symbolem lidí, národů,
jclzyků (porovnej Zj 17,15); ale v i;om. i)řípa.Ó.'š. by nebesa a zem byly
nutně též jen sym`Dolické. Jan tu jednoduše tvrdí, že nebesa, zem a
Ť
• mořB nebudou už existovat v nám dnes zri.`..;.mó podobě (porovnej PP,str.44)

2. MŠsto svate'. Ve starém Jemzalémš byl chrám,` kde Bů.ri r,iohl svému

iidů`žJá;5;áršvou přítomnost (i Krťí.i 8, io~ii; 2 Par 5,i3-i4;7,2.3)
pr..ivš tak, jalc to dělal ve svatostč').nku na poušti (2 I.,Íoj 29,43-46;
40, 34-38). Město se nazývalo "svatým" (Dan 9,24; Mat 27,53), ale

ča-

sem bylo duchovní ponížení Božl'ho`liclu tak velke', že Ježíš oznaěil
chrám za "peleš 1gtrovskou" (Mat 21,13) €. městu předpovídali pa'.d
(l.aa,t 22,7; I,uk 2i,2o). Bůh nyní siit)uje .jiný Jeruzalém, který Jan
nazýva'. "novýr.1 Je]mzale'mer.1tt.

83ž8ánš;Cá.afaĚT:8;=ž:ůvř]:ůoí°]_8#T =3í9[=aťíty tvíz pozn. k ú. L,.
SÍÉlťpláž;:Éi Jf.n ve vldšní pozoroval' že ,nšsi,o sestupuje ,porov.pp'
9d_P9lJ±í B':`ů je jeho Původcem,

stavii:e].em i zÓ.rojem.

§_i±S!9í Nebe je místem jeho vzniku (poi.Qv. Zj

3,12; 2l,1o).

Př±Pi.a..ysiÉ.í Tvar zde použitého řec. slovesa na.zna.čuje, že příi]rava
v riiinTJ.1osti a d±1o byl:- dokona',ny, takže město je nyní úplmí připra.vené

(porovnej

GC,

str.

645-64-3).

E9Tš±±l|L l',Iěsto je Zde předsi;f,veno ja.ko nevěslj-a (viz pozn. ke Zj

i9,7).

Okr3',šlenou. Řec. kosnieo = uvédět do :..)oř`Lí.di`:u, zdobit, krášlit. U nác.-`
ž.cŤ6nT;ááÉgí8-siovo kosi`iietii=a je odvoz,eno od řec. i{osmeo. Pvar řec.sio-

vesa naznačuje, že ozcl.ol-jování začo.io v minuiostí a nyní bylo dolcončené.
.ifl±š±í Tj.

Berá.nko';í,

I`.:ristu (Zj

19,7).

3`` EE±:'=_Y9±±lf:i.í !.{1UV±Cí nebyl :0ředstraveii.
ze se zde o ním hovc)ří ve 3. osobš.

Zřejmě to riel3yl Bůh,

proto-

890
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Stánek.

jš`ec.

skgng = stan,

ob;`7cl.1í,

21, 3-5
pí;íb,`.rtek,

st,.ímek. Sloves.o sk5no8 =

55ialáťT :.iřebývat, se vyskyti.i.je u Jan i,i4: {'A Siovo to tč;io učín:5no
jest a přebývalo mezi n=í.i.`ii.' (viz pozn. tar,i). q]ato viditelngí přítoi.ii-``
nost BožÍ se ve starod5'.vné teokí.acii projevovala ol.`1g,kem (šekím,) a

pozcl.ěji` se zjevila v osobní i.r'Ítomnosti Ježíše Krista jako ělena lid~
ské i-octiny, i]í'`eb}.vcq~jícího :.itezi 1]..dmí. Velký hla.s z nebe tedy potvrzu~

je obdivu`ic)dnou skutečnost nové:% stvoř-ení a osobního ..řebývání. BožÍho s jeho lj.d.eťíi.

S lídml. Dál.e se v tointo verši kva.krát vyskť/tuje výra.z s nimi. Přifi5,š5-Úioi,ito veršl používá apoštol předložl`.ii. "s", čímž zdůrazňuje
i:i`chvatnou sicutečnost, že Bi°ih b`..de mít po celou věčnost spoleěenství
s lidmi a že bude s nir!}i bT,,'dlet.
I

E}*9±±±±Ěí Řec.

skéno6

(víz výše pozn.

ic "stci..]i.eJ.`:'.i).

S tímtó veršem

porovnej Ez 37,27. Ezecl.iíel popísu.`ie .podmínky, i.c`.kó r,iohly b}Ct; Ja,n
líčí pocl.mínl{:{y, jLi,ké budou.
4.

Všelikc)u slzu.

Viz pozn. k Zj.

r/,17;

iJorovnej

lz 25,Č};

65,19.

g:šáišm::: ÍIífe:;čšř:'í3:| č.i33: Ln:islšiJgi.;r.,|;-Í:3,:|,-?o;:šft3 :::: tÉ: :áp:;: znam ukazovaciho zájmena. Jan vlastně říl.cá: ';Pato smrt, ta, kterou
tak r.i.obr.e znárii'e a icteré se tolik děsíme, bude zničena.q Porovnej slo~
va Pavlc)va: `'Pohlcena jest smpt v vítězství," doslovně ''smrt byla po.
hlc"á ve vítězství" (1 Kor 15,54); "Nejposlednější pcllc nepřítel zahlazen bude smrt...; (za.se s určitýn'i č;lenem)

(v. 26).

Kvílení. Zcí,rmutelc, ktei.y doprova/.zÍ IJ`olestim ztrát`]. Příč;in}r zámutku
i5ůa6ť{-i7.5ině odstraněny. Porovnej iz 3.5,1o.
Křiku. `ňec. 1cmugě = křik, `v},:lcř.ilÉ. V one' zvl€'Lštní zemi zítřka nebude
ž:áaň8fi.O kř.ilcu.

P9±9E.±±í I.Iodnš životního utřpení a úzkosti je t'`?-sled}cer,i mučivó bo1estí. Z překrásného budoucího světa 1)`|Tde lJole,it i'i..plně v-y-íJuzena..

š;ÝŽÉažš3:ás:á± ť2{ŤT.Íž::yé,:akó zná„ dncs, pom.,nor`. ]ííc neponese sto_

:é lžřg5ž-ŠTĚ:fšl#ŽE5#ží(
ž ;g2gící-.;":,.
, N:: íot,:n:,
•dící
na, trfmě a to samé je :i možné
i)řed])okl€í.drlt
i zcle.d-:.:.s,lá::a.t::r::|::os:ť
Nč;kteří pouk`'i,zují
na l\'Ía.t 25,31 jako na dť'`kaz,

že tato zi-i!j:n}=a se i;:ý'.:ťá Ježí.'Ve i;rista.

4];í Hovořící obrací pozornost na. nšco důležité!io, co se má vyjasp.it.
YĚ99lÉ9| Nic Zlořeěeného iiei!iá zůíJtú (porovnej Zci 22,3).
H9TÉi Řeo. kqinoi (viz pozn.

i[ v.

i).

ť,žčírgÉzv;2:`=;,káb3jps:],Lťžjď:.:T;;_L2t,`ž;V:4.;ř;,;Z:ťĚ:;,:stívevícTšní
%žĚ;Éň3cŤEš%gíáá[,á.m;ž3.,Ťá :eh:ánůžě:;:L:.íe]S][±:`T:, :~v=,:,s±Íb2; Í6;j:žÍ j sou
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21,

6. Stalo se.1; n:Slcterých ri.`kopisech n,..cház.íme slova:

6-8

"'J'řihodilo se."

DůiažfĚép-řťi]-coi)isné čtení uvádí toto místo takto: "Sta.1 jsem se alfou
a oiiiosou..." ]o, co Bůh zaslíbil skrze své sv,?.te' proroky a nfi. co 5eho si)ravedlivý líd dychtivš očel: v,:.l, lconečn-š se stane hotovoi.i. skutečností. 'To, co Jan smšl ve vidění pozna.t, Je jakousi zárúkou lcori.ečri.é:ito spinění všeho.

4±.f3_±_9nJ9€jE:í Viz pozn. kc Zj

i,8.

žíznívému. Pravy` všřící nedychtí po věcech tohoto světa, netóuží po
š€8t-šÍ3ňiohatství. I)ychtí spíše po to`t-ii, aby mohl hlubolc.`,'rmi d.ouškF

iJít z d`uchovního 1]ohatsťví Božího.
±±'=igž!±9gí

Porovnej

Ja.n

4,14;

Zj

7,17;

22,17.

žive'. Překlad m:i.že 2mít takto: ''Z pramen.e té vody, ktj7rou je sám ží~
$6ť=í:-Zde je zaslíbena nesmrtelnost (1 I{or 15,53).

g;:|1?ÉZT;;,±;: nesmrtelngstí je mozYjno zíslL'at 'tbez penťšz a bez ze'.pia_

3éz-:rT-í-±lžrg-šÍ-F.:jžigsd:žtřž:§Íh2i:::::"zs:áJ::šá`5šgís:g::áo:biT#ž:es:Ízniýiit (víz pozr.. lc i Jan 2,i), aie jeho normáiní žívot svědčí o duchovr`.±m

vzri°]stu

(porov.

Zj

2,7.11.17.26;

3,5.12.21).

Všecko. Podle jíného rulco:.`isného čtení mi:i`žeme zde uvóst slova;

"i;yto

řĚŠEť;=::. za€1Íbení cl.aná ve Zjevení, obzvi" věci zcg.siíi)e]|é v te.to

lžg:Íž3g:nl6ĚÍ2EýEi6áÉg:ý,:-gz?c:á. pn:fl::::: Ž :p::3:n;7izišáíga:luzé l4
ijat do Boží rodiny. a do tak úzkého vztahu, jako kdyby .nebyl nikdy
1, _ \ ,.----- Ú _ ---- `_u
_V_ _ ± _. 1
^.
zhřešíl.
Obyvatelé nepcldlých světů nemohou být Bohu a I(rístu blíže,
než vykoui:iený hříšník. Viz I)A, Si-;r.25-26.

3žd;::?žĚáy*ís|,,šs:ú g3|::3ío:t zb3::.::,r!láež3:.:c:ž:3ýgía:!o|:St:ťož3rs:nej
jeho použití u lv{at 8,26; Ma.r 4,40; příslušné sloveso u Ja.n 14,27 Ei
příbuzne' e.bstralctní podsta.iJ-r`.é .jriiéno v 2 Tíri 1,7. V ka,ž,dém případě je

ásszzá]ť±g,g%Ě:évž.z3:g:mnš.ž:Éíá2ží.v±,g3bgb:]ť::3í:;,sgr:ž3.Ív:;žÍc33::v.
nej

Mat

24,13.

Eeljí Ale. Zde je předsta,ven velký rozdí]..

g,3řš:žígíd,3J áeá;':Šňi;:rághůll.g5Ík:Égg , v:eg`:,gsl:p:isáí:ůž." ve víře.
Ohyzdným. Řec.1jd.elyss6 = děla.t oškliv}:m, ocl.vracet se v znechucení, .
6ši?Íi.Jlť-si. Soi`.i.visí se s].ovesem bdeá = zapáchat. i'odstatné jméno
tidelygma, oiiavnost se vyskytuje u liuk 16,15; Zj 17,4-5i 21,27.

ťř?Ě]:9:EĚgÉn#hs::i =:::-]Í. Pron-ásledovatelé `1 vrLlhové Bož]:ch věrných

ó91,
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21' 8-12

ž'g:;iÉšž?íĚ5|ecci5:;á:o:o:":,::Jln|Í3žn:v:zE: š:;.;: 9i-o, atdJ vlz :7at
ěei-9CJšieÉ±±:=.í ňec. farmalcoi = lidé })rovádějícJť mclsickó urii;;ní, i{ořen
tohoto s.l.ova, se tji..ká ina.€.;ie, čarodč..nici;ví a poi.i.ž,Ívé..iií drog lc dofjo.že-

ní stavu úclivii, omrc<,ěení. fyloderní obcloboii. ct.Ívnóho ěarodě.jnictví j.e

s'piritismus.
rJiocllář`ůi..i. I`Ta.].ic{.žka na pohany í na křesčany, kteří se př.idržují pohanšiE}7c-fi-ai5řa.dů.

iiorovnej

pozn. lc 1 Kor 5,10;

6,9;

10,7.

žgíĚ;?iv:3mt,-g;-tš,Ér? ;á;.kteří káží falešné nauky. viz pozn. 1[ 21.„
§E]=±_g=.±±éí Víz pozn.

]cc 7,j 2o,6.

9. Jeden z těch sedmi anděli°i.. Jeden z těch a.ndšlů, ktei;Í nesou ráněL `

úž~Jáň6`frůÉažál-6a;6u.žěfií té veike' nevěstky (viz zj i7,i). Nyní
jeden z nich (možná ten saiiiý'andčl', .i€i,k se nškteří domnívají) o.i)ra.cÍ

Janovu pozornost na Nový Jeruzale'm, středísko a. sídlo věčného h-rálov~
ství. Je zaLjímavé povšimnout si, že v Ďrvním přípaclě to byl @,ndčl nesoucÍ ránu, který představil prorokoví tajemn5+ Babylon, nyní mii. jeden,
z nich ukt?.zuje Nowť Jeruzale'm. lliF;toricky bT,rl Babylon tradičním ne-

přítel" Jemzaléma a obrazně předstG."m di/ě sl;rany toho velke'ho spti
ru mezl dobrem a zlem. Jedno iněsto je představeno Padlou ženou (Zj 17,5),
druhé

ženou vznešenou

Iv'Ianželku
_ - _ _ _ ------ _ -Berčr!,nlcom.
- _ ,- = L == =

(Zj

19,7;

21,2).

Viz pozn. ke Zj.19,7;

porovnej

Zj 21,2.

\

::Še:ÍŠš3řgí"::.víáě:ž:rtšs:Íáv:3a.vš:::Í ívÍž 3:;;-Dš: g:2i:1o, . PívleNa ho_m velikou. Janovi se ve vídční zdálo, že je na ."velke'mL vyso~
]?3fi`;řáiiů=-ŽiLráhto výš.in pozorovat podroijiiosti míst-a (porovnej pozn.
k

Ez

40,2)...

aE±LJEIJiÉ9Éí Porovne{i v. 2.

11. Slávu BožÍ. Ťo se i]rcwděpodobně, týk8'. t-rv,T,ie' přítomnos.h BožÍ s jeho Ííaáni=-Šfciťš;, kterou se vyznačuje ,]eiio přl'toriinost, ni.kdy neopusJŮÍ
nov3f Jeruza.l.e'm. Porovnej 2 Moj 40,34; 1 Král S,11.

S:ěáiEsž;|že;e:og;gá:M:a:V|Íť3:|3,Íižš:es;éĚÍ:,s.J.a|::tgv;:::onc:es#;!griuje
"Světlo" města. je "sláva`.' Bož,Í, vzpč>menutíj. v .?=?edešlé poznámce (Viz

poz,n.

Zj

21,23).

:EŽL±gEáhcš;c,.a±gsg:§t:í:gg3Z:s]oc::áLgj:7oVZP3=±.]§=s,±2:c:n:n]íák;f.cžLÉÍ:ťý
j É,_Spis . ,,

#Ě`šŠĚš±:#8Ěíiš%c:i,íh-f8S:-g::ž3Šé=zZ;';řá:.k=ř~š:.cř:ž::6:víštio,:isi:řit-.

:2.ogie|Ěá::15žůá-:gĚ*'ggE3:ťg:Lc3:e,o,:f.:ze`?e'sĚ:š::;-n3k;`13ů:šgi::rghn:1Í:Š,,
mčstcT ktere' viděl Ezechiel (viz i)ozn. k lI.z 48,35). Jde o obi.a.= í-jt,i~
re'ho města Se p:dmi `., 1Jra.nami. Tyto po,imy b:\rly o.í)oštolovi zii,i'.r.ie' ,.i. ,cjiťi:va vščnéim mčsta. mu biíla ins:`iira.čně

zjeveiiL{. v poj[[icch,

1ctez`3;.m rozupi.:5l.

u92
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21,12-16,

::::1c:ná|:g,yše3e::g:3;'ém?g;á::yvn3g::-2:é:ýsf.:ž::t3žess,Í;.:Étt:::;::Šíl
riiezi ot`rf.zem cl sl"tečností vyžaduje pozorri.}J. v:`...klad (viz poziL k E2i
1'10i

40'1).

PÝ€€ég±9_E=c:.±i Porovnej iněsi;o ,w-1Íčené u Ezechieie (48,3i-34).
I:kí.'=í=`.LE.i.S:._ciicJ'Í±9| PToV,.r Jeruzalém j e zobrazen s anclělskými strážci.

rva.i-.č:..r,':Gerč}. pokolení. Viz Ez 48,31-3'4.
ř.:6fiíó..i;6i=6ÍšÍIÍ-fi6€áří pozn. i=e Zj. 7,4.

0 duchovním lzra,eli poěítaném

13i"ggfTr,i;á!JůSž-Ěglť3É:5EŤĚ98ážríá-š3:L:láž:1v;;:ií:É,ggš.::t,ji::ž;:gád?ýůg2áíi
cl-e

ilc poc:i:,r`Dnš.1)ez

v,ýzn,g.mu.

14. 7,álc].ad..ai dvanácte. Ve v. 12-14 se číslo dvanáct vyskytuje pětkrát.
o vý.žň€liTiú-8Išlá~aJ,=ůáct hovoří pozn. ke zj. 7,4.

%%Eté:ÉÉ_g±:gš;:±Éí N°V°Zákonní církev sto{jí na zá.kLadě apošto„[ a pro_
15. Třtir.u. Porovnej.Ez 40,3: Zj 11,1. Měření a v}'rsledek měření má
bezp66iiý5ý~i.i.jis-bit vidoucího o př.iměřeností a postaěítelnosi;í nebeslcé]io doriiova (porovnej pozn. k Jan 14,2).

95Ť~9=Í=.rf=,eÉi ~.re správných proporcích, dokonaiém vyvážení a shodě
8#a-iiřášá. viz 2 ii,.!oj 27,i; 28,i6; 30,2, 39,9,. 2 par 3,8; Ez
4316i

45,2;

49,20.

Dva.n`É.cte tisíců honů. Jeden řecl[ý stadion je asi 185 m (viz 5BC,
š5ř=-5.Ór=|Ž-čóÓ-fi6aů b-ý tedy byio 2 2oo km. iext neříká, zda jde o
dél!cu obvodu, anel)o o jednu stranu. K.dyby údaj znamenal obvod, potom
by a.etína st=r`ana r.iěřila, 440 km. 0 zvyku měřít mč;sto po obvodu hovoří
I)oi)ís Aristea 105.

:ů`g3,:gI;žgášt-:I:::uín?;a|:gků::::;|:.ísžšt.:;tb;:gmž;gogěsiž.ogážfánsio
3000) honů (viz v`.;še pozn. lc "dva.ná,cte tisíců honů"). Někteří, i když
nepop]'.r,iL.jí s'kiitečnost města, věří, že tyto míry podc>bnš á`?.icc míry
zdí, i.sou íimšrou ... ar.clšla'' (viz poziL k v.17). Domnívaj.Í se, že

33,J:|:Í:.sEo:::ir,l::J:Íc3r;bžrdgdšoš:So:||::LikíěgÉc:J-;|:|ĚgÉa:3r|:az:áš.n3'"
dra;-:í o torii čteme: :ťodkud déika, šířka a `'}''ška. (Jemzaléma)? A ono se
sa.mo zvěL-šovalo a. mohutnšlo stále v!-Š. Ez 41,7. Učilo se, že R.Elí'~

ezer b. Ja'l[ob řekl: Jeruzalérii ii_akonec vyroste a Čiostoupí tri°inu siávy a. řekne Bohu:

'Mám p]í-Íliš omezený prosto`r,

odstii`p ode i`iine, abych

mohl bát~cTlet! ' Iz 49,20" (Pesiqtha.143 a, cit. v Strcick a Billerbeck,
I{oriinieni;Li.r zum Neuen Pesta.meirb,

3.

sv.

jir.í vylcle.dačí zas.óáva.jí n€:i.zoi.,
íii)c)m`h:r ` c-. vi;ří,
i.`oměrr.`;.

(i)řiměřeně)

si;r.

049).

že slovo isos (Ertejný) znamená

5íe i icfiyž déika a šíř-ka móhou být stejné,
r`ienší rozrii`šr..

Po je mcižné,

výška má

i když b.ychom podobný

výzi.`i``.n`, Í?io'rL|, .:šžlco doka.zovaii z, biblické anelm kla.siclcé liter...tury.
Po.'11e ,ji.iií<h.o v5.lcladu si slovo isos ;``,o.!ie'chává svťi.j obvyklý význa.m,
a.1e v;..Tcz r_ypso,c niciže zno,menat ncjenom v.'}ršlcu,

ale i horní čásL-vrchů,

koruiiu. J~est.1iže výrazu hypsos roLumí.ne v tomto smyslu, Lootom Jan
myslí, že obvod vrchc)1u zdi je stejnýr 5ako c)bvod z`.i.kladLi`.

4i,

892, 893
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21,16-20

Ať už je nejisL.otcl ohled.nš přesných rozmšrů m.:ésta jaká.koli)
jisté je, .že sláva tohot6 nel)esl[ého míšsta d[`1eko převýší k`?,ždou
představivost. F{ikdo se nemu.sí oi3ávci.t, protože t;cim bude dost míst
pro všec.hny, kteři touží t`|m bydlet. V dom`š Otoovt:` je ;'mnoho p.říbytků`i.

17.

(Jan

14,2).

E..Eq?}ř±±`_29ě_i9!jgi Jan neřílce'.,

že tcLto mírf? přeclsi;a,vuje v5'tšL'u

zdi . -Ě6alá-LňgĚĚG :7aliTťo má i]`Ýt míra jeho tiouššky.
Anděla. V řeštině se slovo "anděl:' nev=jskytuje s ui`čitým členem.
ÝiěsEJťú ětenie, ''ěiovškaU i `ičmděiat7. VŮí.zn..m je částeěně nejasný, pro-

to podle názoru nčkterých je třel]a držet se při měřerií novélio Jemza~
1éma nšjakéhg do€matického .uplci,tn.:šní čist,:~ lídský-ch názorů. Ať už jsou
rozměry jakékoliv, můžeme se si)olehnout na to, 'Ze všechno je dokonalé.
Svcl.tí pochopl' význam Janov.Ých obr?zů, uvidí město. .

1C.. Stavení. Řec. endoměsis = stavba, z d6ma'5 = stavšt. I'oto slovo
se v-ŇŽ-J)-ršlťytuje jen zde. Josefus J3`1avj.us (Antiquíties XV. 9.6)
jej použ.ívá k ozna,`čení hráž;e v mořském přístavu (molo), kte=..á tvoří
ve
vúfčněiek,
viožku.zeě
Siovo
m`°!že
zna,menat
urči•tou vodš
vložku jak}rsi
ve. zdi,
.jc}.ko kdyby
byla endomásís
vyklá`9aná,
zdobená
jaspisenb

Ies9±E!í Viz .pozn. ke Zi. 4,3.

Zlato ěisté. Strulctura města mě|a.`zřejmš průhlednost skla. Feho zán
říJálÉřzšá-Še nepochyb`ně mění každým pa.prskem světia, které na něj
dopad:í .
19.

9EggŤgE±í rŘec.

lcosmea = ozdobovat (porovnej pozn. i[ v. 2).

'áíg:ů3g-g|:,:# |:3 x:š::á:; ' z ž:igř|k:ůže :,S ž,:g:3Zá:t zs dž::š:::idá::io kclmeny a nic nezískáme ani porovnáním s drahými kameny, které vele-

::ě:č:1:g:1s: :ág:g3É# t2nž,2ár3:á |Zc:2?! ť o2:5s:t::Šcžr::::lgk::E,. dg3ájednotlivými názvy drahoka.mfi uvád.íme nškteré z možných řešení. ,
±eEP±sí Viz pozn. k zj 4,3.

Zafir. Snad lapis lc?,zu.].i (1azurový~ kámen) , průhieó.r`.ý anebo pri°isvitný,
dTé-ň6arý ,a veimi tvrdý minert~:íi.
Ohalcedon.-ňo.ze
:Totc>žnost
tohoto lcamene je nejist..;.. Podle některých je to
-dř.:fi6ÍE;ň
ie naié bar.vy.

S.Fc±=2.gÉi Odhclduje se, že jde o dr€.hoka,m ja.snězeiené barvy.

:8i 83žcg3žřši Sncld je to kámen S ěervcn:'riií a hnědžmi vrstvami na bí_
Sárdius. Má býiJ-draholcam červené barv:i.

Pod.ie .jin5í-ch červená odrůda

5Í;álg;aonu .
8!5]šgzá5šÉ±.V PřekLc?'du "Zlaty kámen". iirahokam žiute' baivy, nejisté
P9Ě:Y±±EEí Fodle něki;erých draholca,m jezerr.Í ze|eneí bLn.rv}r.
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893, 894, 988

21,

20-27

:ážĚgÉ:3; |?2::: , mžgě,:Ée::,,:ge:yů::-v:;r*|ecť:a:ÉoÍ :v::p,žÉc;e :,g:: :rá::;|:g:ý
kamy. Podle jiných to m€f. b.`;-t zlatožlut}..-chryzolit.

g:Ěg:3gš3g;:íJg::š:Íč::1:-V33gi:;.1:::Sti:::3hJoá:mopřeT:::d|t.ž:íe:_:blkově
Hyacint. Pravděpodobně drahokam purpu.rqvé ba.rvi,r. Někteř.í ztotožňují
Ěýáafíí5-s dne,šním sai.]:rem.
4E9±FE±í Pravděpodobnš purpurově zb8.rvený dr,f`.hoicani.

3:ávšJás;:E,-995Iri Rozmšry uveden;ích drclhoka.mů. přesahují lids*ou před:.-+ ------ u-~`~-`
`^i
.*`.U.|VC+U`-JUO:L.
\\L+B
=.2.:Lg.E=`ž-E.±_
na,os, vnější
slovo, n€;.dvoří
ktei.ó
označuje
svato.š€áňi`cu aŘecky
néznameáá
a jíne' svaL-é
stavby. a Onejsvat`šjší
siovu riieronmísto

znariienající celek posvěcenóho prostom ho+oří pozn. }c I.uk 2,46

Pozemská svcltyně byla symboiem B'ožl'ho př`Íbytlcu. Pro svťi.j hřích
museli Adari`. a Eva ode`iít z ráje, z přítomnosti BožÍ. Po odstranění
hříchu c±rkev bude moci znovu přebývat v jeho přítomnosL-i a žádná stavba nebude symbolizov.|t Boží přítomnost.
-:-:----------:-=----_-----

24;a8Š}=ůggřžii:;;Sp:ř:::::nĚ2!t68:3:7})š:C!i národ& a pokoiení a `iídí
š=Í±9rÉí Obraz poch .... zÍ ze SZ (viz iz 6o,ii).

i3;r]ŠS=±íZ::Šž=:ÉĚ±žšě}:9ř#Si.Nep°Chybnč Pro okolnosti uvedene' ve v.23
26. Národů. Poi.ovnej v. 24.

:Z.J:'É95ž:EEžgĚ:žÉSÉ:gáhge::sggb:šp;,í:žÍs::s:-tgr:zá|::!;|:icEn;il:|.:±::Zy
kteří popisovali sl``:ívu Jemz,?.le'ma, ja.l€a'. snad bylcl. Jan popisuje město,
jaké bude (viz pozn. ke Ez 48,35).
EBE9ĚÉ9É±9_9±F3g±9S±i Viz pozn. k v. 8

±9Ěí Viz pozn. k Ýo ,8
Y.=q±Z9_Ě±Y9±9í Viz Pozri..

}c 12`iTL 4,3.

Z_9É±e.E:gí.`íí±±±99ÝÉ_±g_Zií_2±=
±.LEg_22L2±í±_ĚéÉpý vše pohLcújí

oceán.

r..ioře rozd`šJ.uje př`ái;ele. Je

ť6...ĚřěÉážÉá.fiážf _:íá:;f _á íě.áí = =ĚÉe 3=,ĚříÉ.,;eá.áť uHá šáušá.áíš čáuí:štuĚ`žcj e u
přetrhane' rozsáhlým, bezed.n};m oceáne;Ti. P`Ta i=o\re' zemi už nebude žcí.dné

988, 894
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moře a nepopl.ivou po n`;m ''lodi s vesly" (Iz 3J,21). .V miriulootl mno-

zÍ, ktořií miiovaií BohF. a. sioužiu r.iu,1.iyli přípoutání řetězy na své
místo e. nuoeiii sloužit zá`imu dmhých, bezcítňých lidí. Pán s porozumšním a ,soucitn`š hlec'i..31 na jejich iitrpení. I)íky Bohu, ria nove' aeml

už nebudou dra.vé proi`dy, žádný hltavý oce{í,n, žádné rozl.ouřenó, hučíoÍ

vliiy

(I.]S

33,1911),

1-

ůížgí:9á`:fi=Šg:JĚžň:.9Sá3šžB%g3g-:Í-Sg?g,:E3áíá:ž::e,í::y3á|:šá:žÍ
skoiD i'`plnš odda.;iému modlářství. Přicňází všalc deri, kdy skoně±
boj a, vítšzství bude ji,sté. Bož.í vi°`1e bude
na i5eml óciko i na nebí.
tnl

r,ij.mo nei:.eskóho z,íkona nebL`dou mít národy žádný jiný zákon. Všechno

to bucTe jedna ščastná rodina oděná rouchem chvály a d:íkování -rouL.
cliem Krigtovy spravodlnosti.

Oelá příi.odB Ve své úchvcltné kráss bude Bohu vzd€í.vat i;rvalou chválu a úctu; isvět se })ude koupat v nebeském sÝě;tle. Roky poplynout v r„
aosi;i. Světlo niěgíce bu.de jako svštlo siunce c` světlo slunce bude sedml`=r:-í.t siln`:j.jší než nirní. Nad tout-o sccinou budouprospěvov`i..li ranní hvě2idy

:Ng::á:tužugů:cÍ:nůví.eg:žá ,uz&:ág::. i:rť:ui;:s|;. :í,i.1|;3g? :tnč prohlágí ,
€.íY±8_,P9E9í.E8E_±.±_`*9g
1ž± ž.5}á-5řgEĚe9El_CÉ.±É_±g± 9ato 2:em je míát-€-fá-Éř`35ř?Ťý-Fíě-á€5áĚá=~z es rávéňý-8áš-aTé-}íř6~ĚEasčana
.`
'
--u
--''- (/ - *~ -v
-~ v `+. -~.J`A. z3ímoů:
C+L.`.`+\^. zdá
<J`^

{í§y:z:ÍÍÍ.:[ÉÍ:Í`Í;%§Í:t:ÍÍ.:.;ť:Í§ž:;Í:;dí:*Íťsí`:::°;:o;§:g::§:::§:LÍ;:íÉ
nebude už nemocí a.ni smrtí. "S.e.břeĚ Bůh všelikou Blai` 8 očí jejich,

a, sriirti již víoe nebude, ani kvílení, ani křiku„. nebo první
pominulyi3

(I,is

věci

28,1886).

32i Viz pozn. EGW k E±` 5,25

2Zí Viz Pozn. BGW ke Zj 20,12.15.

~K.om?ntáře EGW k 21. kapitole
539i GC 674; PP 62; SR 430
301

67-71
591; " 18, 31, 291;. GC 427, 663
592;

I)A 26; Ed 302;

}`.{Jj 108

676; SR 43i
602i AH 545, 544_;
3, 348, 349. 355;

CG 568;.T Ed 302í ffl 289; hB 17; H 506, 5;.08;
SR 41.3`;

83; EY;. 279; FE 363;

81` 42, 45;

9J.T 287

1T 484

540
630; 4T
251;

m 365; SR 432

m 17o,179, 286; m 357
CH i03, 285,; Gc 474, 48i; hB 24; m 32i; mí i44, 268; PK
326; Sli 31; Te 69; " 149; 5T 278, 331, 3S4, 475
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895, 896

22,1-5

22. KA±`Ji'rom

:;r3:žgš6ž:š|:gštA2džEk,ťgí;:lv:::ů:ir,,v;:Íg:j3:,T::::n!:JE2:á|:::|:vnpy:Šis
řeky (viz po2,n. k Ez 47,1).

S:ÉžiĚIJi?š36Ě-šÍšÍŠEc;Še:ú:a.g3?::;=szářá:;[ó,Jž.;ní.;,g!;[Vž;?éipgž:,íg:j
Z tri.mu. Porovnej pozn. k Ez 47,li Zf`.ch 14,8
2. Dřevo žívot{.i.. i'orovnej Ezec}iíelovo i'.všclijLq.ké dřívís! (víz pozn. ic
Ez'aŤTŤ=Iž}:-č-;trornu v zaliradě r3den viz pozn. k 1 i,.Ioj 2,9. Dá.le se o
nem hovor-í v sT, sti`. 288-289. i`ento strom je symbolem v€íč;ného života
z pramene životč`u. Porovnej 7|j 21,10 c. J..'P, str. 62; GC, str. 645,64ei
viz tóž Z d.íla EG'.rí ke Zj. 22,2.

Ihranáctero ov.oce. BuÓ.e tu usta.Ýičné. hojnost, všechny potřeby spaseh-ý5ň-ř6-6ěí6ú-i;88nost budou uspokojeny. Porovnej Ez 47,12.

Zdraví. Řec. therapeia = služba, léčení, někcly ta.ké kolelctivní '.'doňágršfužebnictvo". Totct siovo se vyskytuje v NZ jen štyřikrát (}úi;
24,45; .Luk 9,11; 12,42). V klasiclcé řečtině výi.az `th®r,T.peia, zna.mená

službu, výohovu, péěi.i o yýzmmu si;romu v obiioveném rá.ji viz pozn.
k výrazu itdřeyo života7i.

3; #oš:š::gg:áoš:§. tž::c:tg:::š=tz,:ázáž::áá:;Ť: ,cá.2e:3 3;gř.3.áe:S::ÍSLo.
jako soud (rozsudek) ne.d něčím ne`oo nškým.

::33é gš#'žčet: ázm:3b:á.gtšišl.,:iož:čÍ:-:g::..Bůh a I:-`.isL-u" Je to

i;?::šíiž;:i::;'!;3i:žšÍ!iiní;;:?:ÍÍ::á::Í%ÍJi:Í:;;jí;;:::.;;Ígi:;1:Í:ÍÍ
úřadu (víz pozn. 2 rtfoá 29,30 -LXX).

áíuEĚ:Ě.-gg$2áŤĚ.riš5á-á%tlů:á.Iů:žoŽvJi;i.:5?-a|?|L::C;:á,nžiál:ž:Í4TzíagaLc3fl
Porovnej

z:kušenosJ.

Nač
EiE]E]E

(viz

Mojžíšovu

(2

!.Ioj

33,20-23).

jich. Božské jméno na. čele je syr!ibolem vl€.stnici;vÍ a ověžá!?L`=ázněno cciistvé i.]osvěcání -sva.5:;-ch ci.o siužby Boiiu

de
Zj.

7,3i

13,16).

5. Noci. Tento verš obrazně z.důrazňuje 1)ezvýzncl.mnost stvořených světel-;~fřítomnosti samého Boha. V přít`omnosL-i sl,5.vy božské osoby ztrácí svů51esk (viz pozn. ke Zj 2123).

g:Ěš;:ligáa:31::,: l::::épš-;:;rtgž:álele,:o.:Í.e=á::1::ní a. nw-'f Za.čátek harmoKralovati budou. iJorovnej Zj 5,10. Io nezmmená, ž.e budou }cralová`.t
áaáii-fiaTa-afi-fi5;ň anebo nád jin}'mi svčty. Jde si.Íše o o.oz`...a biaženosti
vykoupených. }`Tebuclou už pod. žádnou tyra.nskó-u rukou nějake' pronásledující moci. Budou 'se i;ššit gvot}ocl.ě a, hojnosti kráii°`„
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896

22, 6.-12

š;žžg3éž;á5:1l:ž,šíllo{::lrJ_::.:-::g3Éí;p:E3::,ig?.:|iášív::á;::i!eap:,::::sti

g#9gáhgšk:;ťós]:g:g[=žyd::iít'g::Ípi::=3±i.g:ůr::.áeáí:íi°c]'::US#árgh:=°.když byli ve vidění. Svc?.t}í n`ch osvěcoval J,i.nova. ducha stejně jako

:lí,:h-3;::`:?ozgk:;:1áhd:::r::ůví:É=Ízáy:,:ůiád::;éD:Š::Í,ennÉv:`:yn:Tědect7. BÝ8l±±9i Anděl hovoří za Ježíše. Jde o di.uhý příchod. Viz pozn. ke
Zá

`

1'1.

Ě±:E3:±c=Ě:±g; :;:;Í 23,§;c,gž,,E±;].]osLa.venství ze zjevení tvíz zj L,3;
§±9Ýí Tj. rťi.zné rady a napomenutí téL-o knihy.
8. Viděi. Doslovn'š:

'..Já Jan, ten vič.ÍcÍ tyto všci a poslouclLa,jící."

:#±=±§=íjáá.±ĚgEšgĚ_ž;ěsg:žá3±o=:=g Í ;š:č vpř:g]=o:Sžg , akťě::: 3ns::í€€_
lcra:jní pokory. Tím více, že andě:l hovořil ve .jmónu Ježíše Krista, jako by hovořil sám Pán.
9. §Q9±t!E±t!šgt3PÉ±i Viz pozn.

ke 'Zj

ig,io.

Š±:šÍŠ6SS:ŠÉg:,žÉíg]±gÝ*b:ů=:.ž#:jk3:ř±9tá:]g±]scS§d:gt3žeágží::.vsg:,.á„Sf:;a
tóto lmihy" jsoi`. svědectvím Ježíšovým (vi7, pozn. lce Zj 1,2).
99±q_E9_±±±Ešii Viz Pozh. ke Zj i4,7.

::é-š:z:ggísížiáoz:?ok:eD=:á:Í ,2,:.č3gsgříic:J?' Z:ažře::=Ía.:e3g:5e5ý:

|Zgp::eť:!r:on#:. tš,|3::t3ž32=::áeš:j :;č;.S :;g::Í:i:::.vgr=:g:e:o5:ds::tě zn€Lmenajíoí: ''Oznam slova proi.octví této knihy daleko í široko."
±9S±_E1=ÉE±9.šE;.E!i Viz pozm.

ke

Zj: i,i.3

i::ŠtĚg:l:#|::ib:á:ons:ů::|g.:eů:?T:áížožz:c::l.lJÉe:c:od:.;:ákksžigh2:žo:ákonci vyšetřujíc±ho soudu (viz, pózn. lce Zj 14,7). V i;ěclrto výrocích
nškteří vidí :'ilubší vv{;znrmi a srovnáva.jí ho s Kristovými slovy z podobenst-ví o koukoiu: fiNechte aĚ obé si:olu rosi;e.` až c.m žně". (Mat 13,30).
Působnost svobodné vůle člověka nemá b5..t on]ezena. I,idem má b)`+t dovc)-

1eno žít podle vlastní volby, a.by se
zjevj.1 jejich prcTw}r charakter.
Pří Kristově příohodu bude zřejmé, do které třídy ka.ždý člověk pai;ří.
12. EĚÍJ:9tžž_Ě!=Zgí Viz pozn. k v. 7.
9g9±e:±9= Řác. mist;i.os ťL.`mzda,

odmšna.,

oci.piata (v dcibrfr!m i ve

špc|tném

smyslu. Porovnej použii;Í tohoto výra7.u u Mat 5,12.46; 20,8; 2 Petr
2 ' 13 .

?gEEĚříládí:ááe;p:dig-Š::m=io:3v#áe,:yg:řáll::Íhv ,it , d?,ň, ' Splatit

`

896, 897
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22,12~ 14

g|EžÉcš!Lúisilgžeň:3;oe:E::o:=jgrš3:ži;ÉIÉá|ŠÍ:iv::.u:eš.:u:gs:1ůt:ÍkčÉá:;ch
bšhem cel'€ho života šlově}ca,. V dot)č, kdy lJu.de "skutek" člověka prozkoui.i`.€.:.n, budoi.'. zapoěítány také ú.ěinky Kristovy mílosi;i a, nebo zavr+
žení tó+-o :..`i].osti (viz pozn. k Ez 18,22.24).

::.||,žÉá.:i€?gnrlÉ3t:íoJ§:v:ř:;::Ív3eg:sť?g2Íapžš,éflá:gkř:c*:ng5e::g%énžíg:žího licTei?i (viz pozn.

lce Zj

1,8).

konec. Všechno
sv`.°`j počcí.tek
I{ristuj
všechny,
~.šťEÍ..íl:onec
(cíl)stvoření
v něm.máPorovnej
pozn. kev Kol
1,16~17.

ggžÉar:-|E3:š;g.:fíl|Pá3lž3žá|::e:žk;ug3:É.s:::;:Ízá|:r::Jšátkď:J::o#n?:n:
nost ]]ro záohra.iiu člověka (viz pozii. ke Zj.1,17),
14. 9±e±9s±eTgiiíí Viz pc>zn. k v. 7.

š3É%3:Š#Ífi[gĚŠEŠ3šeÉíAIÍ:š::áíi=ls=o:á.;`Í:u?::c;,:ií,p:,:g:r::ijsša:g:vt:7tšina. minuskulních ruicopís'`°`, uv:Í.dí: "plri.í jeho přikázáníL Stare' překlady nea.sou za.jedno. Uvedené dvě možností jsou v řečtině velmi podobné a
může ji't o písařský omyl; původní zmíní ncmůžeme s jistotou doložit.
Obě včty ma.jí v piv.episu tuto pcidobu.: hoí poiountes tas entolas autou kteří zachovávacjl' cieho přikázárií,
.
: hoí i)lunontes t<?.g stole.s aut6n = lct;eří perou.svá roucha..
Ve Skutečnosti oba. vý.z,namy zapadají do souvislosti a souhlp,sÍ
s, celkem Janove. učení. o zachovávání přiikázání hovoří Zj ..12,17; 14,12i
PoÍ`9vnej Jo.n 14,15.2lí 15,10; 1 Jan `2,3-6. 0 praní roucha. (šatu) se

zminuje ?j 7,14, lcde skupina svatých je 2)ředstcwená jako ti, kteří

"vyprali svá rouc!ia a zbílíii je v krví Beránkově';. .Právo vstupu do

nebe nám umožř`.'.nuje přípočtena'. l{ristova. sr.ravedlnosi;. Avšak Kristova

spravedlnost, lctcpá je mim uděiena av symbolízována prpním oděvu, nás
uzpťi.sobuje pro iiebe. Vnčjším d.ů.kL|,zem této I{ristovy spr.a,vedlnosti, nám

ás::e:;gi3n:|:?o;::áp:á::u::?= , B:ž|Íc|: gš::-áu3Í:št šř:ž3žán:Tyt:žc :ě sg::
visí.
Ve světle těchto přeiciaó.ateiských prc>bie'mů se zclá být rozumným,
když ušení o poslušnosti Božích přikázání postrivíme np„ ostp~tní texty
Písma pojednáveující o posiů-3nosi;i, o icter:v:ch netisou ž.ťí.dné textové pochybnosti. Tal€ových veršů je mnoho.
• Řecke' siovo znainenající šat, oděv :ie stolai, a. znamená vnější

dlouhe' ro'.ml" talár, ornát. Porovnej použití tohoto slova u Mar 12,38;
Egňž,pgg:LáE:á23,Á23á€ťá:3|:c|:c:,mř2ř,:,3:cý2g!'í-ž,.Z2g,2;;:"ž|Í:Ševsi,gokš':g::je odvozenó z řeckého výrazu stoig. Původně to zr.cl.mena.lo diouhé, volné, ]c noh.Í.m sc`hLljící roucho, později církevní od?v z heclvábí.
Právo.

Řec. exo`it.sia. = svoboda.,``. právo,

!]řecl.nost. l',Jlá být přednostním

Í5řáiFé!a a svobodoij. svLi.tý-cii, že budou mít podi'i n& stromu života a že
se budoii. těšit z nesmrtelnosi;i s Ježí,šem I{rístc!-n (víz pozn.1c v. 2).
Vešli. Toto je. další přednos.L }Tový Jeruz.ri.1e'in má být- hlavním městcm
a5i73-žemě (víz Gc, str. 6+/6).

897, 898
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22,15.rl7

|5. EE±í SyTnbol ..?ro oha.vňé, nečistó osó.;y (viz. pozn. '= Fí'13,2),

Ěe59gšapÉ9±i 0 této sk.j.pinš hříšníki°i hovóří pozn. ke zj 2i,8.
16.
P07J

á Ježíš. Ježíš potvrzuje zjevení zazna.menanó v Apolca.1ypse. Viz
ke

Zj

1.,1.

4E9ž±e_EÝÉ139| Viz pozn. i:e zj i,i.
Koř.en a. rod David.°.v. Viz pozn. ke Zj

5,5.

Tato obrazna'. ř.eč je pravděpodc]bně vzaba. z .proggš.ŠS:-g3fč?níá?á
'|7,. Porovnej .Petiovu .zňínku o |{rist'u jáko
o "dennici" (2 Petr 1,19). Posels.t;ví církvim všech včků neňůže mít
lepší

ově.i'`ení,.než

je

toto.

.

f7. mch. Duch svaty..Ů ten, lcter:.ť'. naplňuje.1=řesĚ."ský žívot všřících
siloúT-lť€cr3`i je zmocnuje k víi;ěznému ži.votu,. lc přemáh,ání zla a pomáhá
jim př.echázet.období sot.tžení.
LZI

gů;šgí:ár:i.#,i ten sa.mý obraz zde jr.ko ve zj 21.'9-1O. ,viz pozn. k
\

E±9Ei Porovnej. S jinÉni překiady.

Zášíí:::ží:a|ž:m:ál:.š::r.qE|žgk:Éfác|-`io5:zg|,v|obf.g.t:gp;:ě,žá3:n?gšÉŠo:;|ni|
své zaslí.Doní. q]oto je jeden z m.ožných výkli].di°.;. Iento výra.z můžeme

chá.pat jako výzvu nevěřícímu světLi.., abý pr.ija.1 eva.ngelium.
Esggž.E±HŠÉí q?var jednot.iiého čísla naznašuje jednotlivce. Lidé budou

S=:s3S:b|J|::n;t|:ž-V:,Ío:3:|:,:|:||:.É:Lc:yv}::á:,:msgi-;TáĚd,Í:|Íáugřa:š:Éb:3ngřínaznaěuje myšlenlm efelctivního slyšení, tj. slyhšení a, uposlecl`inutí
slyšeného poselsi;vÍ. I zde jde o tenL-o význc?.i-i-i. Jen ti, lr.i;eří slyší

a přijíma.jí poselství, mohou opa.kovat pozvání (viz pcizn. lc Mat .7,24).

=Ěšíív;;aťd:.=:étL:Í3L:oL:rtuní|8n:š:i:-,áš:.Íg:Š`á::9č:::]:Ér:fr:oj':d::::á?áby
se.. i jiní těšili z I{ristových požehnání.
Fggš_žÉ3EÉí Pj.

Po

věcech rJožích

(viz

Z,j

2i,6).

Viz

pozn.

k Mat, 5,6.

gĚ=ŽCJžíiz:Taž:l;n3:Utíj aby lc(--ždÝ, lcdo Cítí tuto potřebu, při]ri zcn,sií.
Kdo chcc. Nabíd.kp. je všeobeona',.

Z .možnoslJ.i siJasení iicní níkdo vylou-

8áňjř=l?řfstus je obětí za hříchy ceióho `světa (i Jci,n 2,2). Faiešné

ťí::É,vg:S:: #::-Íg3n:si:l-2ě:=:ží;:' řř%::1rč:ž;):a Zahynubí, je -1,r,ívě
g2:YŽžážg$3áa.Kg: :il3:z|2cl;g:: i:::r:3ž::g|tcá lž,;_ g::3,s3o::``::_,:,:uÉzp;;?Í:.3 ,'.
P`e:5nJ9i lj. clarem.

898, 899
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22,18-21

;ůijůg#šEi±ží Iot-O řík`<. Ježíš. (Viz v. 20). Jeho Svršclectví miiLsíme

Každému. Vzto.h ělovčka k Bohu je oso'oní záiGž,itostí. rJik(.o nemi°iže
G-EálE6i;8-.vč`ci převzít z.odpovšd.ii_ost z,-. druhého.

-gágšáiiaNsÍ,::olá:Íov}::F`1ř::ípgg:lí:t:Ítiv:-l:i:gžn:p|ÍŠ ž,; ::3Tíní poroProroctví. Jan hovoří o dodatcích ke knize Zjevení, j,:iko kd`yby se to
Šáni;8-ůafií6 týk,g.t kter`ékoií kníhy posvj.tne' sbírky. .

žž§±š5š3řž#íšggLíĚš±Í:.±Ěš.ž;g53fiž;9S:`Éu;:r[3ž::] L:bpá{::L#;:í ž:3 :3,;`íď;;.
selství této knihy. Josefus říkčí o 22. Jmi:iáoh Staréhó za'kóna: ';1.
když L`běhlo tolik století, nikdo Se neod.víl.žil ch`.n_i přidat aní ut)rQt

ani pozmč,nit byĚ i jen slabíku."
P!Y`idá Bůh. Podle práva Bů.h nemťi.že `-jina.k,

než l[€.žcle'mu dcí,t,

co mu pa.t-

řzT56aiě-škutkť`.

±3: ±=í%Sá±ÉžgňEgňžg3Í:g<š±íav±::Ékm#s Ě :,.,]ť;,t:š4Ég`TSí ě:Š:pšrttí=: j ž:2ttráí:á~
úěaE!t na životě v mť.stě` na nové zcmi, 3. 2itrcr`rtí v,šechna požehnp'.ní &

zaslíbení daná ve Zjevení. Zde je představem totální z;tráta, icterou
v tomi;o životě nemůžeme š ničím porovng.t.

á:ét#gĚš€gTš$9ůáĚÍ§ŤzŠÉTíí [,. {{rístus. zví,;štní zmínka o tomt.o svě_
Jistěi;. Řec. nai, má vy'`zm.m důrazného potvrzení.

Brzo. Pán znovu poi;vrzi)je jistotu a. blízko.5t svého dmhého příchodu
rl;ia-Zj

3,11;

22,7.12;

Amen.

Porovnej

Viz

Pozn.

Zj.1,6.7.18j

3,14i

kó

Zj

5,14j

1,1;
7,12i

19,4.

0

význcq,mu

tohoto

;ýí:ažu.hovoř`Í pozn. k rt{at 5,18. Poto amen pr,:.vděpodobnč řekl apošt.ol.
Jestliže je to ťalc, potom se 'pojí k tomu, co ná,s.1eduje, tody: ''Amen.

Přijdiž i;edy, Pane Ježíši."

;ÍÍ::Íífí;:Í;,;.c;:§§::Í:ÉÍ:Íš;;;:;:;:g::á;;;.:tríí#c;:Íí;;;.::ž;g5::;Í::Í.
Jan. si prLwděpoclobnš připomenul onu noc v Horní síni r>řed více než
půlstoletí!ii, l:dy slyšel Ježí'`;'ova slovaF "r/řijdu zf`se"` (Jan 14,3) ,

ž:;:nšt::;:2::|o'É:nvz|:toJ1:::všd-h;řs'dšd:e,::yš:cťkgclp?:fá::,J::Zn:St:espai;řilí způsob jeho jdciucího do nebe." (Sk 1,11). Nyní ve svč`.tém
vidYní Jan dosta.i posicdní uji,štšní, že ,jelio požeh=ianý ián se vrá.bí

a to brzy. Ioto ujištění přichá'.zí od samého Mistra, všrne'ho a pravého Svědka. Pří těchto slovech se mu chvťlje sr(Jtce a touželjně očekává
den, kdy ve slcuteěnosti, ne ve víděn±, uvidí svého požehna.nóho i.`'ám

tváří v tvář.
21. Milost. 'J'eiito verš je pož,ehn..Íním vycli_ázcjícím z hloulJky apoštolo-

va sřaaa-á-docházející siuc!iu všech, ki;ei'.í čtou zvěstný obsah těchto

::;:,:íiig:áo,::ÍeL;:n|imí6:24-:Oi-o|?`:`rtírá;2;C:ež`í|tg:uÍ,5TÍ.4?a::i.Tl?Ěá:3is|ova` jsou vhodn}'h vyvrc:.:01ením sbírky PÍs;!`!a.,
knih,jo.k je známe. .

ncq. lí:onci všech posvť.{ttných

899, 988, 989
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Jezukristc... l`rěl`Íi;eré rulcopis.-/ tento v}frEi.z neuvádčjí.
So všochněmi v<~mí. Iíiški;ei.ó mkopisy uvádčjí ..'se všenii svat-ými". Sio~

Ja-švlciťý-5á~i;JáÉj;5li.jc čo.sto v irii.ize Zjevení (víz Zj 5,3; 8,3-4; ii,
18 atd) .
Amen.

}.?čki;eró rulco}``is3. tGirto v;...rti.z nci. koiici vi°'bec nGuv(ídšjí.

Z_8É±e.Eígí_\J±±±99TÉ_±9_Zi_2?|
±í Viz pozn, EGW k 1 Jc" 1,7-9
i±TZ,±_T?±.šťp92q.i_EE'ťL±+c±`É[iL?2i4-9=€2l=_`=FŠĚÉ.Y_Z`ŠŠ±-í9É_Y.9±ggt±=

=-iiříšEúš=u5e-6gs!=S-ŮgiĚáiT-.56JáagL;J#-ifaiEá-šťř6ilú-žIJ55á,
te po ob.ou stra,nách řeky žiTTota„ a vysvětlí mu pravdy,které
i.,^+t:
h^^i.`.(~.i
_.._...
L..._1_..__+,..
y_. jerm ._V
.,...,., vyšší
`,`,
v tomto životš
nechápal.
V Tr
onor,i
budoLi.cím
živoÉi=|
lid získá

vzdělání v celé úplnosti. Ti, kteří vstou.pí cl.o Božího měs'Gc`., bii.dou
mít nS. hlLlv``5 z].até ko.runy. Bi`.de to rí?.dosL-.i.iá sce'pci, :]ři l`:tcré by nen

mí=.1 nikdo chybčt. Svó koruny slo;Ííme k Ježíšovým nohám a stále znovu buderiie oslavova,t a velebit .jeho svL-,té jméno. K vítězoslavný.m pís~
ním se přípojí i 8,!idčló. Dot}7kem sv}.i..ch zlatých hr..rf r}aplní celé nebe
úchv{7.tnou hudbou a písnšii`i BerL<.nl[oví (r,'1S,

31,19C)9).

$6t-šáa2áziň56til:g-iÉíán#zíg3gc:;-3gž5;:-žI;:I

2-24.; Jan 5,3
šřiů66Íěň-úař

FiřlšĚ6úý-5t38á-5-ii`Íág€ňí-a8.ťíť-iidyž Aciam a Eva._ j ue dli
z tohoto
stromu
_ _____
_
_ --__ `_
_ ---```_,
uná,vali svou závislost na Bohu. šti`om žj.vota mě`1 moc prodlužova,t život a když z něho jedli, neriiohii zemřít. Předpoi;op!ií lidé žili cl.éie,
protc>že v nich ještě pť``sobíla životodárna'. moc tohoto stromu, ktcrou
dostali

od Adama a Evy

(P`H,

26,1.1897).

íÉ%3€±í€!žši=3áů9šá3á~ůgE3sfic:,gÉEířgžgí6L:!ÍšĚ5„š]É:5:ĚL=iď2::c2=Š;o::„
menalo věčně žít. Toto .ovoce bylo lékcrn proti ,rJmrtí. Je:n_o iisty mě~
1y udržovcLt život a dctJÍ.va;t mu nesitirtelnosi;. Ale neposlušností č|ově}ca vstoupila na svět smrt. AdL`,m jedl ze stroniu
poznání clLobrého a
zlého .ovoce, kterého m.šl z;a.1cázáno s3 clcitl=.iout. Jeho přestoupení ote-

vřelo doširoka brá-,nu lid,skému utrpen±.

Po příchodu hříchu nebeský Ženich přesad.il strom života do nebeslcého ráje, ale jeho větve se naklánč.jí tomu-ím nižš±mu svčtu.

Skrze vykoupení, které.p.řipravil {[ristus svoii. krvi, smíme ,stále jíst
z jeho životodárného ovoce.
0 l{ris+-u čtemo: W něm byl život a ten život byl Svštlo lidí.17

::v:Sez:;3jů:,šíťv|:ř:át:ss;`:Í'á:s,:J-tíe:l:ei?Í::o:!::Š;.n2:ví;i;.Í'|tlá:žršřichéí,zí ke mii.€V}, nel"de níkoli lačnšti a kdož, všří ve mne, nebude žízniti

nikdy''

(Jan

6,35;

Zj

2,7b)

(SP,

31.3.1909).

.

í`±±ŽÍ:?E.=fáž]€ŽĚ3.}úS±š]?`=EŠ±Y:á9g;,§g`:#íĚ.;tJúgí{žáL:ížiš=L:]oc,:í3=ť
vota. za,saclil pro ně ců jeho 11sl;i: cie pro uzdra.vcní mí,rodť`. (I.ils 67,1898).
Nabízí se vcí.m 1:.Lst± sL-roir\ij. ž.ivo±-t,

medu. P]erto li.o,
(},!S

je ,slcldší nad m.ed a. i)1tí.st

jezte ho, ztr9,vte ho .^, bude ].c> vaší mci.1omyslnosti

71,1898).

I{ristus ....!.jr,.1 st-rome!.,i ž,ivota všei!i, kt;eří chtšli trriE\.t ovoce
a

jísi;

(!.J[S

95,1898).

,

969, 990
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3Ésgg|ií-É|-|gš,,ž-r:Ě.:::q:g-ši:ůšc=áv:šá:h3:gge:::,:"::,gaá::f::tníedží:o:aši:h
pozomsk}:ch misií. Slovo BožÍ je nám ,5tromem životL|. I{aždá č,:í.st Písma
i-.iá své u.pla,i;n:;.ní. Z k`-,ždé čr..sti Slova se dá. něco na.učit. Naučte se
tedy ziro``Tmť`,t PÍs.i`io.ono je vychovávai;elem. I)Í:-Íve než můžete mít skuteěn)f Li.ži.:c`i`= zc z]coumání Pi'sma., T!iu.síte cviěit své myšlení. Duchovní.
šlachy cl sv:,1;í-i=`.isí sílit ze Slova. Duch Sv,.,tý připomeri.e slova Zcris~
tovc`.. Osvi'tí ,ivE'l a ii.s;iiiěrní průzkum (Dopis 3,1898).

:`:'ÉEš:;,a±:-a5Ég-3r::l:-š:=J9:eát.ž5:g:.L`giá3tgr3m:3::,n|:Ě::l;řžážáž:,jípřa:::
mu,

dávú', dii.criovni' živctt (RI.I, 26.1.1897).

3ÍÉía:e:Ég:9ůá±S=?žÉo:`i:ás5ul:ristg:á.vfů:dT|ííslh-;é) :o na.j deme v otcí. De-.
±í Viz Pozn. EG'í7,' ke Zj 7, 2.3.

]:§ÍÍ;Ě§;#±;§=;[:Í;±]€`:Íígí:Í§ÍÉ:§:,`;±c§ň;.;]ÍÍ€;Íír;6ÍE:Í;š]3§í§ÍÍ5§Í:§;ÍÍ:m,
ven s duhou okolo hlcwy, symbolem mílosti a láslcy, má brzy ukončit

á:ÍsfÉ:oavj:`'::3|s|kíísŤgtž::jm:o:S:a:eái.:,::t:eů::?p|Ítg::|ůgtj:h-:i::3ročelj:ával, so chopí svého práva -úřadu

svrcliovane'ho soudce (RH, 1.1.

1389) .

33š?fE5|iÉgáĚ-:žůEŠÍIĚĚ§gĚc=:Ě :tááÉá;:-žů},žÉ!3š -ŠĚágn:á g:Zá; Í3:gé:á:
I,{y však můžeriie mi't čistý zázna.m v nepi už dnes a smíme vědět, že Bih
nás přijímá; když však zL°istaneme věrní, bitdeme na.konec vzatí do nebeského kr`í,iovství (l,!S 95,1906).

I`Tení druhá. d.ob,| milosti. 1-'ro nikoho už nebude druhá. doba milosti;

Ň;fií-]Tá-aá;-žiE6ůš:=5;í-aiqíve než anděi rozprostře svá ziatá křídia,
cinděl milosti a sestou.pÍ z trůnu c` mj.'1ost, milost navždy pomine (MS
_ 49 ' 1894) .

á833-Ě±€±áagž9.%Šá8Éags58aEŠ±.Sž%,íE9ĚgEůa3É3šSP:Íí:sffťí?ágo?eg:e:c±:br
lo zjeveno, máme přijm.out pro sebe a. pi.o svoje děti, ale nesnažriie se
vnikat do toho, co zůstalo skryte'`v rci,cl.ě V,šemohoucího.i..

I)ostak jserii dopisy, ve které.cli se riiě písatele' ptají, zda nemám .
nějLlke' zviáštní sv.štlo a tom, kd.y c]ioba i!iilosi;i skončí, a já odLDoví..

dám, že m.ám jen ta'jcové posels+-vÍ, podle lcterého je nyní čas pracovat,
dokud trvá den, protože se blíž.Í noc, kdy níkdo nebucl.e moci ]]racovat.
Nyní, prt-'`vč nyní m..:.me ěas, abyc}iom pracovc7,li a čekalí.
Siovo Pánš zjevuáe s'lcutcčnost,

žc konec všeho je bllzko a jeho

Sřš:: : t:É}..j:sn:grřáť:á:`: ::|::t2,ivš: Í. ep3:ťgg;v3:g 5:š|q,řktl::. P5LR:fupžně
působí tp.k, že pre.vdu ins.t>irova.ného Slova v,šttšpii.je cl.o srdce, aby vy-

znávcl.jící m',sledovníci Kristcl mělj svatc`ii., iios.věcenou ra.dost, kterou
bLi.dou riioci cl..... `t i jinýiw Vhc>cl.nou přl'ležito,5t k prG:ci máme nyní,

právš

#ii g:k-;á Eorv;:.o g:-;, : žrJiíg :i::d|::;a.áog:j:.Íni:,Íá s?:ys]Zš3g::|p:És:|áán3b„
smrtelná ústc`. .,i.cmá JJůh žáčl.né takové poselství. l`Tepřeje si, aby smrn
toin)f jazyk zv.is-toval to, co skryi ve své t.`,jné rii.dtš (RI{, 9.10.1894).

990, 899
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±2í Viz Pozn. EG'tt/ k 1 I{or 15,22`45.

#É:Z$1gÉň;šÍšíá4áá:.š3-Sggž;á:Š:ž,:íD;gá|i:fín2`ij:2ž:3::3:n:Jd:š:áTekteří zci,chova.,va`ií přiká.zání Boží a spoiupra.cují s níni pr.i zvěstovéní
třetího

and.šiského

poselství

(RH,

8.6.1897).

iííĚí§±Š::Ígíí=;!Í5Í:šĚÍc:#`;:g§;Ěít=:L:Š{`!šĚ!±Ši!:;í±E§Í§g3]Í=jE§Ě:§:,:š:h.

!Í::::;.Í;:Í:Í;;1i;Í;;jc;!`|Í:!c!:s*:c:iíc#ce!1cim;:|;,Íe:,a.;iázÉÍíg;;iiá,.:;Í;;
v Íiodinách ča.sii milosti, Slmtky lidí jsou denně zaznamenávány do nebeslcých knih a v oncn velk-ý den Bciží 'J.ostfi}i.ou odplatu podle svých
sLm.tků. q]ehdy se ti.káže , lcdo 1]`ide blciuiioslEL-\.-ciii;.

"Blahoslavení,kteří

zachovávají přikázt.í.ní jeho, aby měli t``.Tá.vo k dřcmt života a aby branami vešli do města."

(RH, 25.S.1885)..

5Š3É.5í2gÉ3S±á.8žžgs#,€#,É,=..:3§ÍESššĚ2žší]`T8{::ZÉoS±agrs5É]:š:p::;to
zágtup půjde z jeditoho svštLi. do druhého a velkou-část gvého ěc" věnuje zkoumcí.ní tQjemství vykoupení.'-'A toto i;éma bude zaměstnávat jen .

jich mysl po celou věěnost. Předno,Sti tšch, kteří zvítě2}íli skrze
krev Beránka ,p. slovo svého svědect;rí? přewšují každé chápám' (m,
9.3 .1886) .
±Zí Viz Pozn. EGli7 kc Zj 3]20;

Řím 3,20~31.
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