765T766
3,15-19
3,16
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1T 153i 6T 426-7.(3TT 60)
7Bc 97o; 1T 482; 5T 76-7,lo4 (2TT 17,); 6T 4o8 (3Tr 15,); 9T140.

: ; ::. Ls íÍ%Íííj;,Í;;; Í§Í; íÍí;:Í§Í;:vír#í#*Íř:;T:ÍT;;:; ,g;í:É5:t;ř:á3 0 , ,
8T i04-5,250 (3'i`r 253)

3,17-191SM 4134

"

iií;:#;#TÍ;i§:!Í*;;Ií;:i;;;;;:*;;B:i;;i;6Íg;\;:!##iy
TM -149

3'19

t':T,1133ii};`g:áíEr:45;!)!15g á3;5(áT±6:#í':ágá682Tt3#;3:7;2:ÍÁ
467
3,20

AA 587;

AH 350;

369; I)A 161,

CCL

489-90,804; GC 58; 1S
SD 238; 2SG 220,227; lsM
(1TT 362);

3,20.2i
9,2i

543

hn 157,,; Sc 99;

1' h,H 151;
25; 2T 216-7 (

(lTT 427); 4T 124; 5T 719;

T2

2#4Éo%ť.384

nm i7oi8;-1Sl!l io7; iT i43-4 (iTT 42-3),188
AA 543,589; 6Bc lil2; 7Bc 929,966i Ccn ii7; DA 549; FP lso! Gc
416 áir5á'tóhs 25-5->-; i,.frp ii6;272;' sij 94; ísM 409; `iT`3o3 (iTT
101 68o; 2T ť53-4 (iTT 265); 3.T 336 (SD 154),365 t(1m 349);372,
374 (lTT.357),453,49l (CI) 59-,163;

CH 574.; T`e .21`;

38-9,215,235;

Te 82,190,282.

5T

511;

6T

298;

1TI 421);

4T
/\

4. KAPITOLA

Slov.o "`poPotom, Tj. po tom, co Jan viděl viáění ze Zj l,1o-3,22.
tc)m" nenaznaěuje žádný chronologický vztah mezi závěreěnými událostmi
předcházejícíhc> vidění a viděním, které má být zjeveno.
1.

Viděl
symboly (viz

Výraz, kterým Jan opětovně uvádí nové scény., nebo důležité
pozn. ke Zj 1,2).

Dveře . Vedouci
v.

zřejmě k trůnní sini vesiníru (viz v.2; sřovnej S f)ozn. k

5).

V nebi. Protože hledě z nitra viděl Boží trůn, musely i;.o být; dveře otevír&jící se do trůnní Síně vesmíi`u. Tato síň byla ztotóžňovária s nejsvětějším míst©m nebeské sva.tyně (svatyní sva,tých).`

3eko::r*á|:::L:ucá:gáiúzTLk;tzi:=`i,n::i:yŘLpřsmgv#ga:=;"utao=g:
ny kolem něj ve Zj 4 a. 5 je třeba vy}cládat spíše symbolic]qr než doslovně;
je to j&sné např. ze Zj 5 a 6, kde je Kristus představen jako "Berán®k,.
jako zabitý, který měl sedri rohů a sedm očí", á př©ce živý a schopný přijít a vzít knihu z Boží ruky. Protože jde zřejmě o vysoce symbolickou podobu, vyplývá z toho, že celou prorockou událost j© tře.ba vykládat i;aké
symbolicky. V symbolech se prorok může Tznášet nad světskými a hmotpými
předměty lidEikého života & dosáhnout vyšší myšlenkové a citové úi`ovně ne-

beskými dojmy, které unikají výrázovým možnosten jůzyka (viz pozn. k nz
1 ' 10) .

Hlas Drvni. Význam originálu je jasněji vyjádřen takto: "Hle„. předešlý
hlas, který jsem slyšel jako hlas polnice, rnne oslovil..." Tentci hlas je

767,768
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nepochybně hlasem ze Zj 1,10; , který uvádí první vidění & nyní druhé.
Vstup sem. Je to pozváni, at)y Jan vsi;oupil do viděni, kde jsou smysly odpoutány od pozemského okolí a usměrněny k.nebeským věcem.
Pot om. To.neznamoná nutně

po naplně,ni předcházejícího vidění, ale z hle-

diska doby, ve které Jan žil. Proto toi;o slovo odpovídá onomu ze Zj 1,1
(viz

pozn,

tamtéž).

:é EOŤ:ííáš:ÍÍ#:šgá , Řůgáíe:o?:;u::Í:tíť; z jš;záiogázÉo::.l:;íy:::8,V:::!uprvni`m & druhým viděnim.

PostavggL±][| Trůn 'je vždy připraven.
seděl. Jan v uctivé zdrženlivosti nepopísuj® Vlódce Vesmiru niajk
a.ntropomorficky, ale jednoduchým přičestim katěmenos = sedící, bez bližšího označení, kdo s©dí. Jednoduše naznačuje, že na trůnu t]yl někdo přitomen. Taková zminka o Oi;ci stojí v příkrém protikladu s pgdrobn:m popiŠem Syna. (Z.j |,13-16); Syn má však lidskou i božskou přirozenost a je mož-

no tedy ho patříčně popsat lidskými výrazovými prostředky. Viz v. 3; srovnej

se

Zj 6,16;

7,10.

3. E±n ktfir,Ýž__sÉši (Zde se opět p.oužívá příčestí-viz pózn. k v.2.}
Kamení

idu' Řec

íaspis, neznamer}á př©sně dnešní jaspis, ale kámen,

který popsal starý příi'odovědoc Pliníus ů označil zs průBvitný nerost (Natural Histgry .XXXVII). Když chce Jan popsat zářivé barvy, stále se obr&ci .
ke draholca,mům} protože sluneění papi.slv na t,akových kffl.enech odrá.žely zářivé barvy znémé člověku té doby. V tomto verši iaspis pre.vděpodc)tině chce

vyjádřit jasné, oslňu5íci světlo, lSeré je spíše pozoruho\dné pro svůj
lesk než pro b&rvu.
\

iaĚij=L±gí Nebo s;ad jiriý kámen červené barvy. Plinius (tamtéž) po2mamená-

;Éénš: áůn:;stcl#6S2á2:::;z3:rťe:gší;:i%. z t oho " odvozovalo í jeho
P!±ba= Srovnej s Ezechielovým viděním Božiho i;růnu (Ez 1,26-28).

Er= ohledě.ní

odobná smg.ra
Tj. zelené barvy. Záře světla vycházející
z přít.omnosti na trůnu je naznaěena jemným zeleným světlem obklopující
duhy. Tato duha představuje spojeni spravedlnosti a milosrdenství,. což
jsou charakteristické vl&stnosti Boží. (Viz Ed 115; srovngj Cm 148)

4

Trůnů. Řec. tíonoí. 24 E}tarců sedí na 24 trůnech kolem Božího t.růnu.

řmecítňa si;arců
gÉěÉJ[řiÉarců). Tui;o scénu připcmíná lz 24,23:
"K}al vati bude Hospodin zástupť`.... před starci svýmí sla.vně." .Skuteěnosi;,

í:í:ts:2á.jĚožjog:Zí,vabÉá::::ur:E:;á%:ž„kT:;ž:;#tsggE3:::=p::ť3g:E::{í
viz

pozn.

ke

Zj 2,10),

vedla.některé k názoru,

že tito starci předBt&vují

v}'t.Loupené.

podle jednoho výkladu
popis nebeského trůnu ve zj 4 a 5 pp-tří
př.od
začátek událosi;í Eiymbolizovaných sedmi pečeťmi. A na základě tohQ jsou

:Lávsá::Siél:géáaš::m3:št:3áošá|:uSS1:v:#m:;d;Íeží :sgáE: : S::ÍůJp=:vě.
Ki''istově vzkříšení (Mat 27,52-53; viz Ef 4,8), protože jde o skupinu,
o níž E;e ví, že už byla vzkřišena. Hlavní vzkř.íšení je stále v biidouc-

::sá:nílm:::o4;:gj.j::opá::ázji::é:zži§šáíov=ágÉ:;i;uŮ;c:ýgžť:::Íšř:á:
cházei; všechny udá,1Ósti symbolizované v pečetích.

Jiný výklad srovnává 24 starců s 24 zástupci levitského kněžsi;ví. Jako
lcněží sloužili před Bohem v poz©mské svatyni, tak viděl Jan 24 starců

768
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sloužit ve svatyni neb©ské. Podl® da.1šího náhledu symot)lizujo 24 starců

;;=ii::#gíí;::Í;b:g:;:í;Í:§o:Í:#±á:Í:Zi:io:ádvÉí:;::;:É:8áí:!Íáje si.ovnat s 12 patriarchy a 12 apoš±oly. Toto vidění chce riůraznit Bymbolick;ý charakter těchto postav a ne doslovné svaté už nyní v nebesích
přítomé (viz pozn. k v.1).

Někteří vykl9,dači vídí`ve 24 st;arcích anděly, ne lidské bytosti. Poukazují na to, že st,arci jsou předste,veni při přisluhováni mcxilit6.t] svatých
(Zj 5,8), dilo, které by podle nich sotv& bylo svěřeno lídem.
V roucha bílá. Viz pozn. ke Zj 3,18.
Zla.té® Zde snad jednoduše náznak vzácncx3ti.

ĚEg=!±!±]L Viz předcházejici pozn. p "24 star'cích".
5. _B1.\''3k_á,LĚ±É a hromob`íti a hlasové.. Ot)vyklý výraz
19; 16,18), pravděpodobr\.ě naznačuje moc a majesi:át
3.4;

Ez

ťv:Žn;oáv;?,Z:5?,ž,2;i'

1,13).

Viz pozn. k© Zj 5,6. I když jde o povrchní podobnost
ohniv
so sedmi zlatými svícny ze Zj i,i2, nazývají ;e žde svitidia "iám.pami"

Sedm lam

í:agE±:s!eap::dš=ť::gí`.:gá:n3?!í!:íáu::ů?.z::íZ:olá:2!áyAzc!.vÍ3:ítg:;ně

t2Í-;i;ž::::Íis:á:e:::riz!vi:|Y.82gt;řiTšág::::jž.gř::óssi:o::v:ÍE:ešídě1ení nebeské svai:yně.`
Sedm duchů. Viz pozn. ke Zj 1,4.

6. }v{oře sklenné. Tento popis má morLo společného s Ezechielovým viděním .

Božího trůnu, }d;erý na

„2::o;::d::áv:Š:6jágz;,skg:gsgL::;ůp:yť:h:knLn:#:=

hem vzácnější než dn©s

rém stál trůn.
K.ř`iši;álu.

ňec.

krng::at:á:,Jg:O::dg:a:::::Íoír::;rgiíšiláa:3g:g:g,.3:á:

hiédný miqerál,
{,,á#2ž,:V®nou a zeíenou Zá:í` koL©m trůnu. Src,vnej s víděním EzechíeLe
Ě2L2!:±±i|ř:9±L±±iť!±±±i| Snad jako Ezechielovi cherubíni (Ez 1,22.26) jsoú tato zvířata pod trůnem a kolem nšj. Ter`.to symbolismus odpovídá. staré sei?.itské představě. Podobně jeden sai`koí`ág z Byblu z konce 2. tisícil,etí

př. Kr. představuje semitského krále na trůnu, 'rierélm n®se zviřeci che-

•:::.Bí:i:c,áiFÁiA:E::Í;:is:TJ.E::vi,eá:o:l-:g:g:r::iT?'i-;,K`::zbžláo:ž;ršgí:í?Íz
37'16.

'

Zvířata. Řec. zča.= živé byi;osi:'i. Slo-v`o z5a nemznačuje, o jaký druh tvorů jde. Velmi se však podo'oaji tvorům z j]zechielova vidění (viz pozni k
Ezeóh 1,5-26), ktoré. .É;zechiel na2;ývá cherubíny (Ez 10,20-22).

Einíg±jěi Viz Ez 1,18; 10,12. Je tomu možno rozumět jako symbolu intei
ligence a ustavičné bdělosti nebesl=ých bytostí. Protože symbolika očí je
zřejmě odvozena z Ezechiele, je možno ji i`ozuiiiět i na pozadí hebrejského

m.všleni. Ve Star.ém zái.co-ně je dGvětkrát použito hebrejské slovo ajin = oko
ve smysl.u "t)arva", "lesk" (iřísl 23,31; Ez 1,4.7.16.22.27;. 8,2; 10,9; Dan

10;6). Je zde náznak, že při popisu čtyř zvířat "plných očí" má Jan na myE!-

1i, že jejich zjev má zářivý lesk.

768,769
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:érg&f:žgžá:h:t8Ě6::á:::ívS:`z::Í:::::ěsví:§::Ut :ržří zb f::5í :3?IůfT
0 významu těchto symbolů viz pozn. ,k Ez 1,10.

ÉZÉf:*5#,c:::::::is3r:;:::i31::2íži:;:ív:á;áip:ěíEyš;cgešĚídl::h6'
2). Křídla mohou naznačovat rychlost, s jakc)u Boží net)eské bytosti vy.konávají své poslání (viz Žid 1,14).
2±!2Í±ti_9ě__±í Viz; pozn. k v. 6.

očinku. Lidé
"nespi ten, Ld;erý :Š:Íí:ůVžž:áeí:gc?ží Lž:,ít:303!p:čo:r:áÉž:j:o%íí+6:=ž:f

nikdy neusi;ává.
I)nem i noci. No'c přerušuje lidskou činnost, nemá v.šak žá.dný účinek na neustálý proud chváloní Boha vycházejici z úsí; ětyř nebss3kých bytogtí.

Pc)dobně vol8jí i sera.fíní v lzaíášově vidění (viz
Není
žádného rozumného důvodu, e.bychom toto trojnásobpozn. k lz 6,3
ňé chvaloř.6čání vztahovaii na lrojici, protož® s® to týká bytosti-na
ti`ůnu, Otcti Druhá a třotí osoba je zdg představena jinými symboly (vi.z
Zj

4,5;

5,6.).

Pán Bůh všemohouci. Viz pozn. ke zj`1,4.

-

íi;i má. Viz po.zn.-ke Zj 1,4.
9e
Zviřai;a. Viz pozn. k v. 6. \Vyřknutá chvála je antifonícká. Začíná u
nebeských bytostí nejbližších Bohu.

dilú činění. Nebeské bytosti jakož i lidé dluží Bohu vděčnost,
nebot on jim dal živQt. Existuji z jeho dobré vůle. Bůh nic nedluží svým
V2r,dávala
tvorům,

oni však jemu vše.

S edicímu . Viz pozn. k v.2.

živému na vě
vý"

věků; S

(Joz 3,10;

starozákorini výraz "žívý Bůh", "je„. Bůh žiBůh je pramenem všeho živoi;& a` skutečnost,

že "žije na věky", je základem jeho ustavičné péče o svět (viz pozn. k
Ja.n

1,4;

Zj

4,8).

1o. Čt řmecítma starců.

Viz pozn. k v.4..

Sedícího na trůnu. Viz pozn. k v. 2.
Zivému

ji{jg±±±ÉJsgru_py_S_yjéi Viz pozn. k v.4.

11. Ej2é±njĚiL Bůh je ''hoden" přijmóu.t slávu od svých tvcirů, protože jim
dal život í všechno,` cc) mají. Stvořil j©.

Paňe ,
Jiné rukc>pisy uvádějí "náš Pane a Bože". Ti, kteří zasi;ávaji názor, že 24 starců znamená lidské bytosi;i, poukazují na-i;o, že to může mít
určii:ý význam, když slovo kyric" = Pán, říkaji starší a ne čtyři bytosti,

3:dot :Í3r#r::s z#vŠ::řés::::oL:á: :gr3áĚťv:řžvů::ng , žgy: , Ř:ž; Í:é:áť
kové osloveni je obzvlášť vhc)dné pro lidi. Viz lEC, str.171.172.

Pro vůli tvou. Bohu se zalíbilo stvořit svět a své tvcTy obdařit život©m.
Viděl, že to bude dobré. Ve vesmíru.nechtěl zůstat sám. Našel zalíbení v
tom, aby vesriir byl plný rozumných byi;osti, které budou uměi; cK)enii} & zrcad1it jeho nekc»nečnou láslai a jeho dokonal.ý char&kter. Takový byl jeho záměr

při stvoření.
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sou. Textová }critika dává přodnost m.ínulému času. Uži-

stvoře

iín ninuiéir6-íáÉÚTan-nEÍ>ó-chybhě naznač u je existenci vesmiru potó, co j©j
TJ3ůh stvořil. Bůh všechno stvořil a nyní to udržuje (viz pozn ke Kol 1,17)
Z I)ÍI.A E. G. Y.HITĚOVÉ KE ZJEVENÍ 4

3. Viz pozn. EGi.`r k Řím 4,24+26.

4. kspitcIQ
a,2.3

PP107

4É

3Bc3:á3ičM63g;í3E2;5:3;;983;23dt;#>±z:;,;hHTNgí37pK 37oi 3sG 7fi

4,5.

GC 414;4ái, PP 356;

4,8

CT 402;

4,io

S!R 377

645

EmT 295.. (SD 367.')

4,11

GC 437;

PK 70

5. KAPITOLA

1. yid_ěl._,jqem± Víz pc)zn. ke Zj 4,i. Tato kapitola pat`ří do tóhož r.áJnc.o. já-

E:ů:::i; :l:a:ítáí:ašsts:ásEÍ3á:;:. ná. Bg:žE:ák: :á3:S3j;n;cá=tĚgem Božího
"Pátou'kapitolu Zjevení je třeba důk`1adně studovat. Má velký význam pro ty,

kteří budou hrát roli v Božím díle v těchto posledních dnech" (91, 267;
viz

pozn.

k v.7.13).

Sedicího na trůnu. Viz pozn. ko Zj 4,2.

ĚS±± Řec. biblion = svitek, kniha. Novozákonni knihy byly většinou papyrusové svitlqí a Ja.n nepochybně viděl nějakou podobnc)u ''hihu''. Až do.2..
gtoleti po Kr. nebyly známy knihy jako svazky listů na jednom okraji pevně
spojených. Viz 5BC,, str. 113.

Vnii;ř i. zevnitř. Někteří vykl8dači navrhují dávat čárku za sl.ovo'Vnítř'', spi`'.:-.e než zá` slovci "zevnitř". Potom by i;o znamenalo,

že kniha byla vevnitř po-

psaná a zapečetěná zvonku.

Podle naši punktace by text znamenal, že svitek byl popsán po obou stranách.
Zdá se, že tento výklad zasluhuje pozornost ze dvou přičin. Předně ře.cký `
výraz esĎthen kai opisten = zevnitř i zvenku se zdá být výrazovou jednotkou
dvou podobných přislovcí, což by naznačova.1o, že i významově patří k sobě.
Zadruhé, st8.ré pa,pyrové svítlqr málokdy přesahovály 30 stop délky. Obvykle
byly psány jen vevnitř, avšak pr.o ngdostatek míst& se někdy používala i
vnější straria papyru, když byl text delší a přeBahoval prcfltor ke psaní.

Z:áp:% , zž3n:mu%:gá:ámn:Š;Í: j:::iťřp,,g:ů;"sát®u;cáiB:3Í by naznačovalo '
Sedmi

ečei;mi. číslo sedm je symbolem dokonalosti (viz pozn. ke Zj 1;11),

tj. náznak, že "kniha" byla dokonalé zapečetěna Vlastně ji kromě Bei.ánka
nemohl nikdo citevřít (viz Zj 5,3.5).

:::|:3mgg:á.sťrk22€,:±og::udn5:ášiá:žsč'''::c:1Égůg,zLv;:;o::dřáát:rá:#:
3ř%j:šbžegeš?g:::Éě:frÉ:::aiz:á;:nšr:f33t::žzježj:ěj:Ps3áz3::lgÉ:o#ý
l`:&ji této epochy. Viz pozri. ke Zj 6.,1.

,
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t hoden. Možnost otevřeni knihy není otázkou síly nebo důstojnosti či postavení, &le víi;ězství a mravní hodnóty (viz pozn. k v.5;\

srovnej se

Zj 4,11).

3. EiE§pí Řec. oudeis -ani jeden, & to ne5en z 1.ídí, ale ani z© všech

vesmírných bytostí.
}\Ta net)i. Tato slova chtěji

označit celý Boži vesmir.

leděti do ní. To znametná čígi; v ni a odhalit její ol]sah.
4. Já plalcal .isem velmi. Tato Eilova jsou výrazem Janovy silné citové reakce na drama, kter`é právě probíhalo před jeho zre.kem. Co vidě} a slyšel,

b}-lo pro něj Lrajně skutečné.
E±!Sg± Ř©C. oudeiB, víz pozn. k v.3.

ilj2§ei'Viz pozn. k v.2.

ĚÉg±i Něki;eré rukopisy toto slovo vynechávají.
5..iiěgh s_tarců. Vi7, pozn. ke Zj 4,4.
Ěřsp±aš= Nebo "př©staň.plakat". Řecký i;ext mznačuje, ž© J.an už plakal.
okoleni Judove:o Tento ná'zev`se pravděpodobně opirá o 1 h{oj 49,
9. Pirisi;us pocházel. z pcikolení Judo.va (viz pozn. k hút 1,2.). Obraz lva`

ĚLev. . . Z

V.

Íc:;i;:í"::!Í:!;.g,í;:;:;;;::á3to;:,::::13l#i::u:e;v::ž::iu!:i3tgál:tpg::
\

Dále lzc poznamenat, že v úloze "lva z Judoú.a pokolení" se Kristus objevuje jako Ten, který "zvítězil", ,víi;ěz, ochránce Božího lidu. Ve v.6. se

objevuje jako "Beránek zabitý", ten, který je vykoupil.

Kořon Davidův. Tentc) název je odvozen z lz 11,1.10, kde se .mluví doslovně`

gt::Ýh;nÉžmz |*gégávge;:uíEřá , tš:Ě:n;;zá3:Ší 3b::gř:-:o.Ě::š:á :a:id2::o ,
že Kristus byl druhý David. David b.yL n.ejslavnějši král a vo`jenský hrdina
lzra©1e. V davídovské kóncepci mesiáše byla předsi;ava dobyvatele, který

::?:::vizr;::Š::kggůí:::Évíl,žíd3l,:áh;r:ž:3!s:;ís5elt:iíé:špd;:uK::s:ami;anem obnc>vuje království v nekonečně větším a důležitějším smyslu. Proto

je z hlediska tohoto textu tento název nejpřiléhavější.

Zvítězil. Řec. nika5
zvítězit, t}ýt vítěz©m. To je přímý poukaz na Krístovo vítězství ve velkém sporu se"satanen., kberé je zá.kladem jeho pi`áve
oi;evříi: knihu. Protože i;o nikdo v.:celém vesmíru nemohl udělat,(v. 3), jeho vitězství `je je.diriečné. Anděl nemohl ,zaujmout Krigtovo místo, protože
zákládním problémem tohoi;o velkéhg s`poru je čest Božího charakteru, vyjádřená v jeho zákoně. Ani anděl, aní člověk by ho nemohli obhájit, protc>že sami jsou pod zákonem (PP, str. 66). Boží povahu mohl obhájit jén
I{r.istus, k±erý je Bohem a zákon je vyjá.dřením jeho charakteru. Tato skutečnosL. je úgtředni myšlenkou Zj 5 (viz pozn. k v.9-13).

6. lvíezi trůnem a ět řmi zvířat

J:mT::::`á:zryš:f:3±my.tů:š==y:::áv:eu::á_

r=úek si;ál mezi živými bytostmi 8.
ř.ádání. je těžko možno si představit, když to srovnáme se ZÚ 4,4.6. Je to

; :Í::n:hf:gšít:#v:#ání: 3::f::: :;nřj::i:t z?žoá:Ě::d:Í:c:;d:: j:dg::vdě(srovn€.j

se

Sk

řm_i zvířat
E!=F]EE!

7,56).

Viz pozn. ke Zj 4,6.

Viz pozn. ke Zj 4,4..

771,772

_ ii6 _

5,6-8

Beránek. Řec. Qrnion, slovo, které se vyskytuje 29la.át ve Zjeveni a jgn
jednou na jiném mist6 v Novém zákoně. (Js,n 21,15). Myšlenka j6 však stejná,
jak ji vyjadřuje slovo amnců = beránek u Jana 1,29.36; Sk 8,323 1 Petr 1,
19

a, nc{,.Iz

53,7.

Ja,n právě slyšel, jak je Kristus pojmsnován lvem a vitězom, když se však
podival, uviděl Beránka. Tak dramatic}sý kontrast nám mzneičuje, že v Krísi;c)vě vitězstvi nejd6 o fyzickoů sílu, ale o mravní vznešenc"t, proi;ože.

Eřá#gš#h:ez=:ugnáže::3:,b:3hí±;é:áež:v:ť=::#;íf:o3ánž,::;#oBe_
rá.nkem, a ne n.ějalý projev moci, co mu zabezpečuje vítězstvi ve vel.kém

boji.
Novozákonni charakteristíku Krista jako 'Beránka" nacházime jen ve spisech
Janových, í kdýž apoštolé Fílip a Petr vzi;ahují na něj starozáJconn± symbol
beránka (Sk 8,32; 1 Petr 1,19).

Jako zabi.tý. Jan viděl pravděpodobně b©ránka smrtelně raněného a krvácejícího, připrEiven6ho kd)ěti pro služby svai;yně. Příslovce "jako" nazna.čuje,
že jd© o symbol. Jan neříká, že zabitý beránek slcutečně byl před Eožím.
trůnem + nebi. Spíše zde popísuje to, co směl pozorovat v symbolickém vi-

ážníÉ;8řťstíísteoj:íá:nz:eá+Lp:::§oťz;3:Šř:#Éízzkp:tťťžťá;7joao:kgT±
(Zj 5,1) jsou také symbow (viz pozn. k Ez 1,10; Zj 4,1). Výraz "zabitý"

naznaěuje, že alci; zatiití se udál v minulosti a žo jeho důghdky zůstávají. A tak i když Kristova smt je histc)rickou minulcstí, její důsledk]r
Éro,lidstvo jsou vždy nové a př`ístupné. K významu obrazu Ježíše jako Be•ránka Božího mluví pozn. k Jan 1,29.
Sedm rohů. Číslo sedm z);m]nei=:á dckónalosi;. Roh}. mohou být `bymbolem sily a `

(viz pozn. k Pláč Jer 2,3 ). Tim.by sedm-rohů Borrik6vých v}'jadřova1o jeho dokonalou sílu.
Sedm očí. Symbol dokonalé moudi'osti. Tyto oči

jsou ztotožněny se sedmi
Božimi, výraz pro plnost .I)ucha svatého (+iz pozn. ke Zj 1,4). Ve

Zj 4,5 se použivá jiného smybolu -''sedm |amp"

Posláni. Viz Zach 1,10;

6,5j

Jan

14,26;

15,26;

16,7;

ral 4,6.

7. Příšel a vzal. Doslovn\ě ''on přišel a on vzal". To je úsi;Ěední bctd 4..
a. 5. kápitoly; Kristus vzal z Boží ruky knihu, & tim udělal to, cct nemůže

udělat nikdo ve v®smíru (viz pc>zn. ke Zj 5,5) . Tsnto čín symtiolízuje` jeho

vítězství\nad zl©m, a když i;o děiá, ozvěnou sni onen antifonální hymnus
všeho si;voření po celém vesmiru (viz pozn. k v. 9-13).

Janov& slova .'přišol a vzal" jsou slovy inuže, jehož pero É3otva .stačí zacriycovat dramatick6 scény odehrávající se před jeho očima. V bezdechém

údivu a napětí říká, žo Kristus "vzal" knihu. Viz'pozn. k v.13..
{{nihu. i\'ěkteré. rukopisy nauvádějí toto slc>vo. Z v. 8 však jasně`vyplývá,
že Beránek b©re knihu.

ravice toho

ž seděl.

Viz pcyzn. k© Zj 4,2

#:Ěj[z± To je bod, při kterém nebeský zástup odpQvídá (viz poz,n. k
tvero zvířa,t. Viz pozn. ke Zj 4,6.
Sta.rců. Viz p.ozn. ke Zj 4,4.

H&rfu. Řec. kitharai = 1yry, nástroj-e často používané k doprovodu z[.ěvu
T=Irš.ÉC, str. 34~36), ne harfy. Avšak rukopisy pot.vrzují čtení kithara=
1yra; 1;j. každý stařec měl v ruce lyru. Zmí.nka o těchto pástrojích je
přirozená., protože se m,á zpívat hymna (v.9.1Q).

r7r72,7r73
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5,8-11

Báně zlaté. Řeo. fialai
misky, nád;by, ve kterých se obvykle přinó,šely
obětí. podLe ,osefa FLavía se fía,íaí, obětní mísíw, kíadLy.na cáLeby před.
ložení ve svatyní (Starožitnosti 111. 6.6 (14J) ). To, že modlitby svatých
jsou zachovány .v zlatých nádobáci\, může naznačovat, že nebesa si je vysoc©
cení .
Í4Lnš:= Kadidlová vůně.

2ig±±±±±iLÍž]!a±±S± To} že měli harfy (1yry) a kadidlové nádoby přodsťavují-

ci modlitby svatých, vyjadřuje, že tito starci. představují Kristovu vítězr" církev na zemi, která zpivá a modii se. Viz pc)zn. k v.9.10; viz.PP,
str. 353.

/

9. ZrÉ!±a±i= 'ro znamsná 24 starců a snad i ětyři t]ytosti (víz dál.o pozn.
!c v.10

ko

slovu "nás").

!±g!:e!in±±9ěi Pís©ň byla nová v tc)m smyslu, že se lišila od všsch cxgtatnich

Z+;ef2š#o?Ísůá. j:e:?:ágĚga:h :án:: S:?::ze zšř33št:ŠĚ3g. píg:Z :|;iá3áí42 '

ÍÍ:::;;;;.;:::;;°i;:!:Í;::;a::,9í;:;:S:Í:u!::#íií:S;#ž;::;;:§;:ch_,
no

"novó"

(Zj

21,5).

•Hodon. Viz pozn.

k v.2. Nebos}Ú Fhór,.zpí?7á.pís?ň,uzn_Í?Í, š? vít_ězství Bo-

žího Syna obhájilo Boha před s.&tánskiým obviňováním. Něrieří vykladači vi-

dí v dvacetičtyřech starcích předgtavitele Svai;ých, kteří semi kdysi bylí
oi;roky zla. Tito.svatí jsou před vesmírem jakc),svědkové 13oží spravedlnosti .a milosti (viz pozn. ke Zj 5,5,; .srovnej s Ef 3,10).

Jsi za.bit.. Kristova srmt s důsledky spásy člověka a obh&joby Božího chara.kteru` je základem Kristových záj51uh (viz pozn. k v.2).

'±:Ésí 1 když textová kritíka p.řii)oiÉtí toto slovo, překledatelé a komeni;átoř'i všeobecně ho vynechá.v&jí na základě jiných rukopisů, Viz.vysvětlení
k v, 10.

Krví svou
;!± Viz pozn. k Řim 3,25; 5,9,.

;:iágv::š::!;eí::;::iyž;ř::3:iř::Éš:;:Íí!Í3š;:y:aí::Í:;r:g*:::!:#;:|:o
na "krále a hěží". Není však vy.1o.učeno, že mohou o sobě hovořit ve 3. osobě, ni`ní to však přirc)zený uzávěr, k němuž by vedlo čt©hí starých. rukopisů.
Podle nc.jlepšiho čténí v. 9 a 10 je -rióžno překládat t&kto: '`Jsi hoden vzít

}mihu e otevřít její pečeti, protože jsi byl zabit a. svou kr.ví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene a jazyka, 1idu i národu a učinil jsi je la`á1ovstvím a kněžím±, Bohu; a budou kralóvat nad zemí." (Víz pozn. pod ''kJ-á-

nLtííogtíb{`S::ep:::°=ak: #,:V;:š; Z,:P::3yťně Znamená duchovní kráLovství`
ůré±2L Některé rukopisy naznačuji čtení "království" (viz pozn. k Zj i,6.).
Kněží. Viz pozn. ke Zj 1,6.

Budom.e kralovat. Některé rukopisy potvr2;ují čtení "budou la.alovat" (viz
pozn.

pod

"nás").

}`Ta z6.mi. čas kralování na zcmi se neqvádí, ale ze Zj 20 a 21 je zřGjmé,

že jde o období po miléniu.

11. 4±4ě|ů mnoh_ÝSÉ= Jako odpověá na svědectvi čtyř by`tostí a 24 starců
se nebeské zástupy připojuji a prctvolávaji slávu Beránkovi. Bůh je tak
obhájen před anděly, kteří od prvních s=tanových obviněni v nebi plně ne-

773,774
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5,11-14

rozuměli Božíinu rozhodnutí vypudit s&tana a z&chránit lidi (viz DA., str.
761,764 ) .

gí-ž+5T:ž )?o:;;aá:u:Ícíá6;c:ž::ížÉ:Í8::3;s:Ér#:í podíl na chváleni BoTisíc tisíců. N8 jde zřejmě o doslovný i)očet, ale spiš® o nespočetné zási;u`py. Pi.avděpodobně odvozeno z Dan 7,10;

je mc)žno srovnat s údajem `

pseudc)-

®pigrafni knihy Enochovy (viz 5BC, str. 87) kap. 14,22: "I)esettisícki.át

g:Š;i:l:Éct;esáilioT:sg::gn:ím:.(g;::C::::i;;)?h;iípžmi:y3ž:2g?dpB"depi12.` EJ2áLÉ;pĚJ±±i= Viz po`/n. k v.2 a 9.

Beránek

Viz pozn® k v.6.

#ůR:g.sgá:g::áságg:nÉr?::íemsůd:íánmn3:áiáo%%:313Š:č?=;|:3::;kĚc:3š:to vidění jakož i v colém Zjeveni se ho užívá opětovně (viz pozno ke Zj 1,
11). je možné, že sedmerá chvál& z kap. 5,12 naznačuje dokona.lost a úplnost
nebeské chvály.
Bohatství. Srovnej s` pozn. k Fil 4,19.
1,Íou.drost

Ř.ec. sofia (srovnej s pozn. k Jak 1,5).

§É±±± Řec. ischys, což zde pravděpodobně znamená Boží pot©nciální energii.
13. Všecko. stvořeni. To zn&mená každou stvořenou bytost. Zaznivá sbcir a ,
v cjdpovědi na chvalořečení nebeskýčh zástupů připojuje se všechno tvorstvo
k oslavě Otc% i Syna. Kristus je vítěz a Bc)ži charaki;er je obhájen před

celý.m vesmírem. (viz pozn. k v.ll).

,

:Ta5I;. t 3:3:e čÉái ::rYeážáT :S|=:||ťlr::ř:íP::g3o:iágíé;ci3řž vz:Í::nL: ;:íš:|`,
1::r?róŤ:cÉu:gž;íg3Ěsg:go:a:;E:::tš:=::í;ř::si::ovfááísÉ:Jé6g:ágog,b:gáu
ji zpívat vykoupení i andělské zástu.py po celou věčnost (8T, str..44; viz

_Fp; 5 t:;n:4:ážgg , r:žrúě :4:iÉ38t;izg::íríš2:síén:3:ášEÉ: ,uíá|::Sžní z3bzj
ale jako .nadčasovému symbolickému obrazu vítězstvi Krista a vr`cr^olnému
obhájení Boha. Takto pochopeno může i;.ot;o viděhi představovat postoj net;e

vůěi Synovi a jeho dílú .od bv.íže, postoj, který Zfiznívá tím silněji, čim
vice se bento velký spor blíží svém.u vítěznému vyvrcholBní. 9 podstatě
symbolického viděni viz pozn. k Ez 1,10,
]`ra, nebi.

i na zomi.

Z hledislca staré

kosmologie riebe, země, podzemí a mc)ru.e tvoří celý vesmír. Všechno stvoření .nakonec uzná BÓží spravedlnost
(viz

GC,

str.

670.67/1).

Sedicimu na tr`ůnu. Viz pozn. ke Zj 4,2.

Beránkovi . Viz pozn. k v.6. Skui;ečnost, že Beránek j© zdó uctiván na i;omtéž základě jako Otec, naznačuje jejich rovnost (viz Fil 2,9-11).
ĚPĚp±nLé±íL Sroví`,ej sedmeru doxoiogii z verše i2.
Sjila. Í;iec. kratos = moc (vládnout), panování (víz v.12), avšak na rozdíl
od 12. verše krai;og znamená Boží moc v akci. 0 i;éto moci svědčí zc`mské
Stvoření (viz pozn. k v.12).
}

14o ±pL©LajL Viz pozn. k h(bt 5,18. Jak
antifonální chvalořečení tak i následujicí ''amen" patří k char&kteristickým znakům rané kř`esťanské t)oho-

=::j`3#áv::íZ: u±ešíá:g g,::Ls:én:%:ogí:Íbge,Žs sříd::ge:;í::Ííp:e=3:o:;[,*č:;

967
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pisně Krístu ja,ko Bohu" (Listy, X. 96). Když Justýn lúr-gýr ze 2. stc)1etí

popisuje slavení Veěoře Páně, říká, že po modlítbě, kterou vyslovíl předí
stavítel sboru, e po děkování "1id"souhlasně řekl ťmen" (Pivní obrana, 67).
Z DÍLA E.

G. '`.,HI'TEOVTÉ ICE ZJEVENÍ 5

Be.Tánok u rosi;ř ed i;růnu. Boží Beránelí: je nám předsi;airer`. ipro-

střed trůnu Božího. On je tím velkým prcistřerdníkem spojujícir.i Boha a ěiověka & umožňujícím jejích obecenství. Přítomost lidí v nebi je tím před+
stavena v osobě Ježíše Krísta. V něm je možné setl`:ání Bo,L.a a člověka (I.S
7,1898).
8

Viz pc)zn. EG'`.~ ke Zj 8,3.4,

9-12
.11

Viz pozn. ÍLGvť' k Žid 1,14

r(_Z,i 7 , |-3 : _ |L|j

JZ±zuezLnL!j9í|±.Ž_íé._9.ůj?4| Ruce andělů
9±k±J2P±±j±±icš±. Jan píše : Widěl jsem a-slyÉ=1 hTa,= &ndělů mohých okolo

toho trůnu." Andělé jednotriě sloúžilí Tomu, který otevřel pečeti a vzal
}mihu. čJúyři mocni andělé zdržovali živ-1y, dokud.Boží služebníci nebudou
7.ap6čei;ěni na čelích. Národy dychtí po boji, ale aiidělé je zdrž`ijí. Když
tato zadržující moc povolí, přijde doba soužení a úzkosti. Buaou vyn&1ezeny smrtící př`ístroje. Lodě se živým nákladem se potopí do .h`lubín m.oří.
Všichní, kt;eré r.éovládá duch pravdy,' se spojí pod vedením sata.nských moc~
ností. Budou vša`Lc ovládáni, dokud nepřijde čas velkého armagedonského boje.

gdíáá :grá#m:v.šá.|:o o:#:Jšt ::Šg:co:ť :::í;šž:é |:|=solgá.íl:l:Zá::g|É ogTÉ_
•:á:ngdz=:š::m?ežá:mi3ňá:Í::hpří::á-po::t=sžž:ka::žíáá::3=daB;3Ín:íáě
nebude z&pečetěn.

~3fíší:L:ž::g: ::dí:; :í::ž j;eg.3uE::::íMgjře :š:ššg;CÉác]\T:oE3;íkpbp`ŠíyŤ3e. .
stoupil jako lev řvoucí, hledající, koho by sežral. Hospodín je útočištěin všem, kteří mu důvěřují. I\rabádá je, aby se skrylí v l`Těm ~ na chvíli, .

§:š*s::p2ém;gep%ůš:.o:híLžek::;yazÉ3gááea:žgg;:gťa:v3ví:b2%éjfggp:S_79,
1900).

\

±eLŘgJi±f>Ež~±.r!éLšjinnosti. Kéž

by všichni poznali hašeho vzácného Spasitele takovéi+io; jal{:j;. je - jako S p a s i t e 1 e-Záchrance. Ké`ž
jeho
ruka. poodhrne oponu, která naším očím zalcrývá jeho slávu! Viděli bycÉom
1" na jeho vznešenc',m e. svatém místěť.Co vidíi,i.e? I`íáš Spasitel není mlčí-

cím a rlečinným. O`Dklopují je`j net)eské byto`Šti, cherubíni a serafini, desettí.sícki.át des(}titisíce andělůa
Všechny tyto nebeské bytosti m,ají především jedi.n+ý cíl, který ínJi;enzívně
sledují -Boží církev v porušeném světě. Včjech.riy tyto armády jsou ve službě Knížete nebeš; vyvyšují Beránka Božího, kter;,'. snímá hřích svšta. Pracu+
jí pro Kri.qta pod jeho dohledem, aby do krajnosti zachra,ňovali v`-šechny,

kteří hledí k němu a věří v něj. Tyto nebeské bytosti rýchle plní své po~
slání a konají pro Krista to, co Hei`odgs a Pilát konali proti němu. Spoleěně zvyšují čeGt a slávu Boží. V jednotě svatosti s velkým a vznešenri
záměrem zjevují J]oc,
ho Spasii;ele.

soucít, lá,sku a. slávu ukřižova.ného a zmrtvýchvstalé-

Tyto nebeské armá.dy ilustru7ji svo`u službou to, co by měla konat Boží církev. Kr.istus ji podporuje z nebe, posíla,je` své pof51y do všech ěástí země,

aby po.T,áhali každému trpícímu, který od něj čeká pomoc, duchovní život a
poznání.
,

\
96S,774-776
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6,1

Kristova církev na zemi je uprostřed mravní temnoty nevěriié.ho světa, kte~
rý pcišlapává Boží zákon. Ale jejich Vykupitel, kierý cenou vlastní krve
`vykoupíl své dědictví, se všestranně postaral, aby jeho r,írkev b}'la proměněna a cx5vicena Světlem světa a aby něla sl'ávu lmmanu61e. Ja,3né paprsky Slunce spravedlnosti zářící skrze jeho církev přivedou mu ó.o ovčince
každou ztracenou, gbloudilou ovci, kterč'L chce k němu př.i.jit a r}ajit v něm
útočiště. Najde polcoj, gvě-tlo a radost v Tom, který je pokojem a spravodlností na věky (Dopis 890,1897).
12

Viz pozr„ EGW k 1 Kc>r 15,51-55.

5. kapitola
9T 267 (3TT 414)

5

5 ' 1-5

COL 294

5,5
5,6

AA 589;

5 ; 6-8
5,8

DA 215„

243;

PP 236;

2SM 109;

6T 404

(3TT 11);

TM 115

AA 333, `589; 7BC 967; " 124,157
Tlí 92-3..

ÍáBC[á3ÍSÁsá:8 ;;[áT9Z;á ígTĚi;í,cffi 263; cT iio; E`.,' 32, 252, 256;
5'8

PP 353

5,9

GC 652:

SD 236

5 , 9-12
967-8;

5'11

CH 32;

COL 176;

DA 356, 739; GC 479, .5|1-2, 641}

), 417; m 307; pP 36; 6T 63; ",1433
244); 6T 59
DA 131; GC 64713 (AH 541), 652, 671;

ffl 348; hiYP 113;

DÁ 834-5;. l.H 506-7 (Chs 272); " 289; 8T_44
GQ 545,

67ó!

PP 541; .SR 433;

2T 215i (1TT 235)

6. KAPITOLA

1. ±Ldš± _.isor=n= Viz pozn. k Zj 4,1. Vidění .pobačuje s tímtéž pozadím, j8.~
ké bylo ve Zj 4 a 5, začíná však nové dějsi;ví. Otevírají se pečeti kaihy
(zj

5,1-5`)o

Beránek. Viz pózn. ke Zj`5,6.

dnu z těch eč©ti . Následující výrc>k nám vysvětlujo význam
Ot evřel ,
těchto pečoi;í: "Jejich (židovských vůdců) rozhodnutí (ukřižovat Krista)

:řá:u:ag:::;jánktoeřořá:%áoktng: ggíď%:e*±,:: ť :gů: :::. ož`á5á::,:s::d:: ::m
toi;o rozhodnui:í zjeví v den, kdy i;uto Fmihu odpeěetí Lev z pokolení,Judova'' (COL, str. 294). .rento výrok ukazuje, že mezi jiným jsou v knize

á:z?:g ;o:í?eů: Í: džo?Ěi-:;; oť::?íK:::: ::ian:;řzĚ: |gos:e;:fL;:1š:mz:2::mem svýoh nešlochetných skutků. Zdá se býi logické, žÓ kniha obsshuje' zá.|
znamy í jíných významných události velkého spoi`u věků. Zdá se, že Ja.n

směl dopředu vidět některé z těchto událosi;í. V sym.bolické podobě postihl
velký spor až do jeho slavného vyvrcholeni v ot)hajobě Božího charakteru
při kon6čném soudu (Zj 20,11-153

viz pozn. k Zj 5,13). Skutečnost, že

Kristus "mél otevřit kníhu" (Zj 5,5) znamená, že zvítězil v tomtc) boji
a je Pánem dějin. Si`ovnej s GC, str. 666.667.

Podobně jako posel.Btví sedmi sborům je m,ožno aplikovat scény odhalené

Eř}.Oi;ťše::é:;č::ín,:%Eioé:bž:i:§Í}:šia:nžíe:ž=c:žkí:±:58z:}ábĚej:!u:ich
období dějin pozemské cí.rkve.
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6'14

Zvíř&t . Viz pozn. ke Zj 4,6.

a viz. Textová kritika m.á dvě míněn,í výraz ''a viz" je inožno uvádět

::b;ri:c:Ž::: j:ťahT#:c::t;rš:Ž*á!Lb::n::h:i:á ř:=: ::íd::n # , 2f:yž
který po výzvě vyšel na scénu. Podobně je tomu i ve vorších 3.5.7. .

:±Ššt%íšĚáv:z:báLís::#mfoů:tžz:š#ťgá:ť#:e#dgže{ž::htš:;:3í;3y_
použitém symbolismu jsou určité podc)bnc€ti, jsou zde však ta,ké značrié

;:g#:#::í,v%:y:ož:ti±k:#:Zj#:LriLj::áhťo:g:Eůj:ág:L;o:n#_
Komentátoři se při vý-kladu prvniho koně a jezdce drželi hlavně dvou ná-

á:#.(±3Í3::ť3±::ooťpdí;#.ť:Z#:e#gísr#TáíůírfsřeTds::vi:áL#S;íiou
a jeji horlivost vedly církev k velkým duchovním vítězstvím

bar'vou

v křes anských dějinách. Prgvděpodobně žádné další stol6ti po prvokřestvanské éře rieviděío tak sk`réiý iozmach.Božiho imálovství. L-učiště ( 1uk)

šo:::ek:ez:cž ' :giev2ž32sÍ:žitE:á:g:f:1i š:rti: í;::E5ag:;i|::n23 :d;í Z
:::S: Ež3L:o:;gm:. s3:oš:;ž?. kKtK::g=sšggí ::51áe:3mf &t:o:aE,ž;?áví:ěk '
str.

48,

578).

Další skupina kc>mentái;orů věří, že koně a jezdci nepředstavují církev-

jako takovou, ale že představují .různě těžké situace, ve kterých církev
byla, a které z Boži mílosi;i prožila. V bibl.ickém symbolismu souvisí kůň
s válkou (viz Jcyel 2,1.4..5) a výžt5roj jezdce na bílém koni naznačuj©,

že jezdec je bojovník. Jak jezdcova korima t&k i bilá b?rva koně mohou
znamenat vítězství. Podle toho by první jezdec symbolizoval dobu, kdy
Boží lid žil ve světě charakteri.zovaném vojenskými výboji a ovládáním,
kd-/-Řím vyšel "vítěze, a aby vítězil", udržovai svou skutečně univerzálrlí řiši.
Adventisté s.d. všeobecně viděli v symbolu prvního koně církev apoštolské` doby .

Lučiště

(luk). Zmmení bóje..

Koruna (věnec). Řec. stephanos (viz pozn. ke Zj 2,10).

řemáhal . Tj.

Přemáha

3. Druhé Zviře. Vi Z Pozn
dalšího ze čtyř. jezdců.

ustavičné vitězství.

ke Zj 4.,6. K&ždé ze zviřat oznamuje příchod

a viz. Viz pozn. k v. 1.

€ir#a%Xgž:|:S:š:e:r:?érigo

jezdQe dot)ře vysi;ihuje situaci, ve ]d;eré se
až 313 po Kr. (viz pozn. ke Zj 2,10). Prud-

ké pronásledování ze Eitrany římských cisařů výsi,ižně charakterizuje jezdec s "velkým mečem" a má ir.oc
"vyzdvirinout pokoj ze země". Jesi;liže bílá
barv& představuje čistotu víry (viz pc)zn. ke Zj 6,2), potom čorvená může
znamenat porušeni viry různýri bludy (viz 4BC, str. 835; 6BC, str. 43-46,
51-58,

64-67).

Podle druhéh.o názoru nůže barva tohoto koně znam®nat krev. Jako první
jezdec Ínůže symbolizovat slávu válečného dobýúání (viz pozn. k v.2), tak
druhý jezdec může představovat další. a.spó}ct války - ztrái;u riíru a velké
krveproliti. Takový by byl nevyhnutelný náj3iedek dobývání př.edstaveného
pr.vním jezdcen, méme-1i mu rozumět jako Šymbolu výbojného řimského domi-

776,]77
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nie.. Adventisté s.d. všeobecně zastó.vají první názor.

#íÍ:cť o:%::a::%v: ál::5ýlg:Í4?e?3nk:áil.g :::. po,uživaný v boJi. Srovnoj
5. Třetí zvíře. Viz pozi`„ ke Zj 4,6; 6,3
pc)á a viz, Viz pc)zn. k v.

1.

Kůň vrený. Jestliže bílý kůň znamenal vítězství nebo čistotu (viz pozn. k
v. 2), černý kůjí může znamena.t porážku nebo další porušení víry.

][É{é± Řec. zygos = jářmo, zde použité v© významu váhcrv.ého nosníku. V tori-

;::ž#3:gníekřT:ťjánšptffiv±í*OZ:s*O::k;ef=:;t=gt3:gs*::sš:#ucřšť#kví.
Po tomto spojeni se církev velmi zaěala zajímat o světské záležitosti m

úkc)r duchovního života. 0 dějinách tohoto obdobi více v 7BC, str. 1Bh25.
Symbol va.h může i;aké znamenat n©patřičný zájem cirkve o hmoi;né potř©by ži-

vota. Válka už nekončí ví`tězstvim ja,ko u prvního jezdce (viz pozn. k v. 2),

ř::eáj;a::g6d:ÍšÍ:ks::ásnáh;:én=ž:3ž::l:Í ÍÍE3.u druhého Jezdce (Viz Pozn.
6. Měřice. Řecké slovo choinix známená dutou míru asi 1 litru (viz 5BC,
str. 50). TQto možstiú obilí představovalo demí příděl pokrmu pro pra~

cujicího člověka.

Zíčř#Ívřzc;Bg;n#:=4;,.di?gíý"g::e±n:ř:ásĚÍ=.#|sášá#níz#ťná:1k
(viz Mat 20,2) . I)enní dávka. obilí za denní mzdu znamenala .tédy nedosta-

tečné možství pokmu pro dělníka a jeho rodinu. Následovat mohl skutečně už jen hlad. Podle ceny obilí, o kt;eré se zrinYuje Cicero (Proti Verro~
ví,111, 81) byly pro Sicilíi ceny, o kterých mluví'J.an 8~16krát vyšší.
Navzdory všemu hladu/byli věřicí zachráněni. Tak se Bůh vždy star&l o
své v čas nouze.

.

Při aplikaci na dějimé období křesi:anské církve po uzákonění křesčanství kolem r. 31J-538 (víz 7BC, str. 753) je možno slova noznámého vykládat ve smyslu všeobecného zájmu o hinoi;né věci.

Ječmene. Toto obili bylo lacinšjší než pšenic®, jak to naznačuje poměrně nižší cen& (viz 2 Krcí.17,18) . Ječmen byl obvyklou poi;ravou chudc)bných

vrstev a užíval se ke krmení zvířat (viz pozn. k Jan 6,9)
Hlas, který oznamoval vysokou cenu pš`en.ice a jeěmene, přikázal
t8.ké, at)y olej a víno nebyly zbytečně ničeny.

Neškoá.

9!J2ig__Ý_±n_9. I)Vě /běžné tekutiny sloužící z& pokrm ve stai.ém světě. Ně-

ktsří v nich viděli symboly viry a lásky, kteró se měly zachovat před
převládajícími hmotnými zájmy cirkve po jejím uzákoně,ní ve 4. stoleti.
7. Peěeť čtvrtou. Srovnej s pozn. ke Zj 5,,1; 6,1.

čtvrtého zvířete. Viz pozn. ke Zj 4,6;

6,3,.

a v±z, Viz pozn. k v.l.
8. Kůň Dlav ý. Barva sij-i'achu ci smrti. P18vým koněm dosahuje č&s soužení
strašného vyvrcholeni ( viz pozn. k v. 2.4,5,)

Peklo, Řec. bades = příbytek.mrtv;:'ch (viz pozn. k lút 11,23,). Smrt a' pek1o zde zosobňuje a představuje jezdec a ten, který šel za ním
Nad ětvri;

dilem země. To pravděpodobně znam.ená rozsáhlý prostor země.

Mečem. Řec. roínfe.ia (viz pozn. ke Zj 1,16.).' Poř&dí: ni.oč, hlag, smrt (mor,
viz dálo pozn. k9"smri;") a šelmy -můžG znamenat postupné zhoršování ci-

777,778
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vilizace po vá}kách. Pustošení meče, zabijeni lidi a ničení úrody prová-

:igl:g , o:f;:5áEe:íá:h:e::ááut::i:itrs::g:i c3to:;:a::tý::r?gi6:: mc,rové
V dějimém období křesťans]aé církve j6 možno aplikovat tuto symt)oliku

í:i':t;8:,ks:š.n;5§:?š4:dv:ž .;3:n+. L::7žjtž;[8?. Zaěátku volké rsfornů®
Moremo LXX opětovně překládá hebr. slovo deber -"mor" slovom tanEitos

Ěiiři,::z:íáil3i:3ž2:éíé,nzd='t=!;mga::šáv;áEiEšáémíxkpoÉ3Íí;řFs:;é,
v``,`/znam tohoto slova.

9. Pod oltářem. V pi`orockém obrazu` představen}'r oli;ář byi pravděpodobně

vzpomínkou na bronzový oltář židovské svatyně a mučedníci byli obětmí

gř|it::S#aB:á:ŠeJ:Ě:ai3vvogtí„s:3V,X:;v#:|fi'SEaodkkáu;:tti3h-!vizeří
podstoupili mučednickou snirt , může znamenat podoltářní pobyt. Pc)dle
pozd`šjší židovské tradice byli mrtví lzraelíté pochováváni pod oltář®m
a tedy pod i;růnem sláw (viz Strack and Billerbeck: Kommentar zum Neuón
'I`estament, 3. sv., si;r. 803). Něki;eří se domnívají, že oltář je možno `

ztoi;ožnit s o|tářem, o kterém se zmíňuje Zj 8,3.
2!±ě± Řec. psych&í, viz pojodnání k hht 10,28. ].v{ěli .bychom si pmiatov&t,
že Jan viděl obraznou scénu a že když máme ha tiřeteli různé Eiymboly, n©smíme přonlížet zásady výkladu nutné pro tato proroctví (víz pozn. k Ez\
1,10). .Jan viděl oltář, pod jehož základem byly "duše" mučedníků. Výklad

nežádá předsi:avu urěitého oltáře na určitém místě v určitém dějinném
okamžiku. Jako v přip&dě podrobností v podobenstvích ani všechny rysy
prorockého symbolu nemají vykladač,ský dosah. Zdá. se, že symbolik& páté
peěeti jL.
Íjředstavem proto, aby pÓvzbudila budoucí mučedníky, ujis-

:;:Í2:Í:Í::Ení:#;ž:;;;Íní:;::;:;::vÍ:Ít::Ígu;.3:Í;::í:š!;Ě::v:;j;g::
(kolem r.1517-1755;

viz

7BC,

str.

41-67;

víz

pozn.

k v.12).

Muselo

jim

to připadat tak, ja.koby dlouhé obdobi útlaku nemělo nikdy končit. Poselství páté pečeti bylo novým ujištěnim, že Boží dílo nakonec zvíi;ězí. Podo'oné povzbuzeni budg potěšovat ty, kteří budou pi.ocházet tísni posl,edniho velkého boje (viz 5T, str. 451).
Každý pokus vykládat tyto "duše" j`áko duchy zt>avené těla zemřglých mii-

čedníků odporuje vykl&dačským zá5adám 'prorocké symboliky. Jan ve viděni
nesledoval nebesa v jejícli, skui.eč`n€``m sta,vu. Nejsou tain přece žádní bílí,

;:r:e;:áo;ár3:raánniffip:aLívž::;ígív,f::::rét;::d::Íř::áížes:eá;:a::;žjšv#:

teěná okřídloná zvíř&ta s výraznými zvířecíri vlastnostmí (viz 3BC, str.
1111). Podobně ani v nebi nejsou "duše" pod ,oltářem. Celá scéna byl8.
obraaným, symbolickým představením zacíl8ným k duchovnímu poučení, o
kterém uisme se zmínili výše.

ZrEB=4±3±ap,Ých. Ohnisko zjeveni

př®chází nyní z pc>pisu rozsáhlýcr. podmí-

nek zkázy a smrti, z& nichž Bc)ží lid trpí, do situace samotných svatých.
Slovo Boží. Viz pozn. ke Zj 1,2.9.

Svědectví. Viz pc>zn. ke Zj 1,2.9.
10. Volali. Rozuměj (viz pozn. k v.9). Je slyšet mluvit "duše".
E±É±g= Ěec. despotěs (viz pozn. k Luic 2,29). Slovo vztahujíci se k despo-

těs je doulos = otrok (víz 1 Petr 2,18). Svým mučednictvím se projevili
jako věrní ''otrocí BožíV (služebníci Boží -víz Tit 1,1; srovnej s pozn.

778,779
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ke Zj 6,11) a on je je.jich Pánem. Zde je právd.ěpodobně zrnink.J, 0 0tcí.

E±É".r_a~VjL Viz pozn. k® Zj 3,7, kde se ta.k_to hovoří o Kristu,
g:I=otíšán:Iui:::íii-Tln:žYE5:d;::J:o:I:Tsk: ZcJl ;:E3, .Jde Jim o obhá3ení Bo
ES±±řÉěLJÉ±ÉÍ±r±Íi Viz pozn. ^ke Zj 3 ,io.
11. Rctucho. Řec. stolě. Jde o odlišné slovo od toho, kteró pře!=1ádámé výraze=~Tr8=tTT (Žiika) ve ZÚ 3,5$ 4,4. Si:oiě bylo dlouhé rc>iJcho, l=tsré se

nosilo na zn,-mení odlišnosti (viz pozn. k lii-ar 12,38). Jm ve `údění pc)zoruje "duše" oděné v bílém rouchu. .To má znainena+„ že 3t`'`h tyto svědky

uznal je.kú vítěze před jejich mučednickou smrtí a nepomstériým utrpením.
V Janově době bylo i;ai`'~ové ujištění obzvlášĚ povzbudivó pro křes.Ěany, kteří vi(==.`_i hynout své spoluvěříci za vlády císaře Nera (r. 64 po Kr.), ja-

kož i pro ty,. kteří saťmi měli skončit mučednickou smri;i v prorLásledc)vání
za císaře I)c)mitip.na (viz 6BC, str. 87). V každém čase od tó dc).oy povzlJu-

zovala tato Boži zaslíbení.jeho mučednické svědky, }cteři měli oběto`.at
živoiJ pro j©ho jméno.

odDočivali Je to příkaz daný i;ěm, kteří v prorockém vidění -Lš,.žko
`` _`
snář,eli zdá,_n.livÝ dloih;'r c)dklád. Ve skutečnosti muč6dníci hned po své gmrtí
á-d-5`ágzJaii_:iu.do:__oá_Éuočíůat_až do dne vzkříšell-í ,Viz Pozn. ke Zj 14,13).
JejicLL`L "spoluslužebníci" měli dálo bojovtn,t, dokud ve své mučodnické smrti

•:``

ne zvit ě zí .

g:-:-,šii2:|#2,?e;::k;-ý5o:d::::íá:|:O:3k::3š:8.v!:Ízd:osíl;,v:3h3jv:i:áho1ení. Hřích musí projevit svť`j zákeřný charak+t;er i;ak plně, že nikdy nikdo
nebude pochybovat o Boží spravedlnosi;i a právu (v.iz pozn. ke\ Zj 5,U).
SE9±8±±±LP.j±!sÉ= Řec. s`i``ndouloi = spoluslúové (viz pozr„ k v.io).

±žjjLgj2±1:±± To znamená: počet má t)ýt doplněn. Ne sn3,d v tom smyslu,
že Boží prc,zřetelnost stanovila u].čitý počet mi`.čedníků. Bylo mtné, aby
uběhla určitá doba nutriá k i>lnérp.u zjevení pravé povahy satanovu programu
a, aby Bůh do.kázal svc)u spravedlnost a slávu.
12. Zeťriě t;řeaení velilcé. Události šesté pečeti zjevují uvolnění fyzickéT
ho vesmírLi.. Prorok Jc)el už použil obraz zemětř`esení, když chtěl popsat
přírodní

zvraty v den Hospoáinův

(Joel 2,1o,

úiz

lz

13'9-11,

Am 8,9).

Protože po zemětřesení následuje zatmění slunce a tu+m pozdější událost

g;L:OÍ%:od:::t::Ze:Sšžm.z:Z:%žE3vřná :ví:s:á::sEů:íL. oĚ:e:;Lr:: EÍs:.%g:::, ,
1755,

jední.rri 7, riejprudších zemětřesení.,

ja.íc`í dějir.y-zaznamenaly. Otřesy

.

země nepocítila jen sevemí Afrika, ale i západr`.í lndie. Lisabonské ze- .
mětřesení z r. 1755 je možno označit za poěá,tek tšchto událostí (viz 7BC,
str. 754).

Slimce zěernalo. Zai;mění slunce se v proroctvi Starého zákona čas.bo vzpo.-' .
míná v souvislcjsti s kf,tastrofickými událostmi předcházejicími den Hospo.V.

:::%řáíťí3g3:`.:áž`m=Zu::,:o;;n::]žíšh:ez=v::dnp:ož:cž::m3mř:ns5d::ěEgh%:
mají jeh.o následovníci poznat blizkost jeho příchodu (viz pozn. kiMat
24,29,33;

viz

GC,

str.

`

334).

Tato událost se odehrála 19, května 1870 ve vírchodním Nev' Yorku a jižním
New England. Pozorné studiim novinových zpráv nás seznamuje s L-ím, že vo
východním Neií,' Yorku a jiho7,ápadním Nev.t En{?alnd nastala .bma okolo `10. hod.,
rozšířila se během dne na východ přes jižr`_í a střední I.`Tew Eng].and, jakož
i do urěit`Á. vz,clálenos.ťi nEid inoi'.e. Kaž:dé místo zaznam.enalo, že i;me, trvala

779,780
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"v těcb pak dnech,

několik hodin. Te'nto úkaz se udál v předpověděný č&s

po ssc)uženi tom" (Mar 13,.24j viz pozn. k Mat 24,29). Odohrálo se to tam,
kde měl bj;-t prot)uzen obdivuhodný zájem o proroctiú knihy D&niel a Zjeveťohoto vsrše (viz GC.,

:Íi.Vgš±=g8:t.Prorocké Zvěsti viděli v něm napinění
í.,.}ěsic b_vl všecksn

13. Hvězd
s.t;r.

ako krev. Viz pozn. k hkLt 24,29.

nebeské

Viz

pozn. .k. }`Íai;

24,29;

viz

lz

34,4.

Viz GC,

333.

•I)řevo fíkc)vé smíi;á s

sebe ovoce ,své.

ňec. olynthoí, někteří překládají

Í3ldc:ě;íicogaE:;;vsEázrJ:ríš53i:;o:e3ŠeÍéá?zr#ágingěš::r:|:Lk:v::|ťó:oá:sáhl.y velikostí třešně. Jini definuji c)1ynthoi jako pozdni nebo letní fíky.

Viz lz 34,4.

14. Kniha zavřená. Řec. biblion (viz pozn. ke Zj 5,,1). Obrazná řeč o oblo-

:;iak:3:áo:eos:il::l:aáaž:mz:rg:::%:vĚisr:áe:idg:s:%:Šnš:sg;:?kF;íao:::áa
Bohem. odkrytou. Izaiáš (34,4) představuje podobný obr&z. Tato udál.ost je
nepochybně ta, o kteTé mluví Ježíš: "Moci pebeské budou se pohybovati"

(viz pozn. k hbt 24,29). Jde o budoucí událost úzce souvisící se skut6čným zjevením Syna člověka na nebesich.
Všeliká hora i ostrovové. Ve Zj 16,20 představuje i;yto děsivé křeče symbol sedmé pečeti.
15. E=álové. Viz Zj 16,14;

17,12. Následujíci sezn&m za.hmuje celou šká-

1u. spol6čenského i pcilitického života, jaký existoval v římském světě v
době Janově. I když tu není zmínka, o skutečném Kristově příchodu, souvislost jasně na.značuje, že Kristus má přijít. .
Knižai;a. Řec.
magistrátt%.m,

og:agl;Si;:`e:ř;d::LT:ž±ímšl:-:C::iůl;;v;:ž;mo:;:V#in:::i?:Egm

6BC, str. 61-63.88), kteří č&sto pcx5ílalí křesi;anské svědky na smri;.

Bohatí. Viz pozn. k Jak 5,1-6.

Úředníci. Řec. chiliarchoi = tisícníci.. V Novém zákoně se toto slovo uží-

ťái=Tímské "tribunus riiitim" (viz Jan

18,12;. Sk 21,31-33)

a

zdé

to

pravděpodobně znameriá vysoké. vojens,-é úředniky, .
Mocní. Srovnej s

S±žeb_pík.-

1 Kor 1,26,.

_

Srg±9ě±É= Srovhej Zj 13,16; i9,1Q:
16.

Padněte na nás. Viz Oz 10,8; Luk 23,30. Nyní. stát před Bohem je hroz-

nější než zemřít.
Hněvem. Řec. orgě

(viz pozn. k Řím 1,18).

17. PÉÉLvelíký. Viz Joel 2,11.31; viz pozn. k lz 13,6.
Icd'o bude moci

oE3tátí?

Por.ovnej s Nah 1,6; Mal 3,2; Liuc 21,36. Tato pro-

nikavá otá?,k;i u`zai.rírá přitomnou scénu. Každá ze šesti pečetí, které byly
rozlomeny, p.dhaluje jinou fázi velkého sporu m©zi Kristem a satan6m a
každá pomáh'á..u.divenému ves.rriíru zjevít Boží spravedlnost (viz pozn. ke Z`j
5,13.). V lámárií pečetí n.astává nyni přesi;ávka, je třeba zodpovědět otázku
Při líč6ní strašných udál.ostí, které předcház©ji druhý přichod, není ani
nejmenšího náznaku, že by je někdo přeži
. Proto ona dre.matická otázka:
''Kdo bude moci ostái;í?" Sedmá ka,pitola přeti.hává sled pečetí, aby mohla

být dána odpověa.
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7,1

6í

\ :yíF3Íe:?á:-:5;áť:zpg3:?: ::,:ěll Šá: :3ál:itářg::vt:á:Ít,#ép:?čů:ii š::€o
:ís:á::c:;;í:eííš:bl;l:::áa( c:::,mz:řiš:ř-šiéťkz;9#8é ,fdyž věrní & pra13-17

Viz po2;n. EGFv. ke Zj 16,1-21.

14-17

Viz pozn. EGVJ k bbt 28,2L4.

15-17

Viz pozn. EG:/]i7 k Řím 3,19.

16

6.

Viz pozn.. EG,í`! k Mai; 27,21.22.29.

k&pitc,la

6,6

5T 614 (2TT

6,9

6BC 1081;

6,10`
6,11
6,12
6;1Ž-17

6,1.3-17

7BC
5T451(2TT
COL l.80 (Chs
GC 304
GC 57,,. 333~4; 9T 267 (3TT 415)

\

6,14,
6,15-17

5Bc lllo; 7Bc 982; FW 287 (SR 411); Gc 641-4 (m 345);
PP 340.341; TM 444
H.\Í 4i
6BC 1070; SC 18; 2T 41-2

6,16-

5BC 1107;

6,16.17

DA 825; Hl;ir 76;
5T 656 (2TT 272)

2SG 61;

lql.74;

I)A 740; " 132,139

6,17

7.

GC 406.; IJS 91;

EW

16;

I,S

66;

1`E

15,,60;

6T405,.(3TTi2)

ICAPIT.OLA

1. Poi;om' Viz pozib
ktzj 6,17,.

ke Zj 4,1. 0 vztahu mezi 6. a 7. kapitol.ou mluví pozn.
!

][j=děl .isem. Pozn. ke Zj 4,1.

č+yři gnéě,k fito anqělé předst&vují Boži siužebníky na světě, z;držující síly zla, dokud se .riedokoná Boží dílo na lidslcých srdcích a Boží líd
nebude zapečetěn na čele (viz pozn. ke Zj 6,17).
Načt řech. úhlech. Srovnej s lz 11,12`; Ez 7,2. To znamená,

že celá země

je ohrožena,

ři větr

zemské. V Písmě představujf č;asto "čtyiY`i větry" čtyři světo-

vé strany (viz Dan 8 8; híar 13,27). Zde ma,jí čtyři větry` zřejmě destrukt;ivn]`. sílu -(viz v. 3). I`?ejbližší paralelu je inožno na.jít pravděpodobně u Dan

7,2, kde se tyto větry jevi jako síly, 2;e }cterých povstávají velké národy.

::o;:ž;-aiť:::ep:!nťe::,c.žj-6;Í,y;n;e7ts:ozgáržg5á:Sp:ť;Íív3:`růoá::ů:áý:tázzbrzděním li.ri°n vylíčených v 6. kapi-tole., dókud tí, k+-eří maji neochvějně
vydržet v bouři, so na ni df`kladně nepřipraví.
Z r`.lediska v61kého sporu mezi I{ristem a satanem předst8.vují tyto destruktivní síly satsnovu snahu rozsé)vat všude záhubu a neštěstí. V symt>olíckén

vidění pozoroval Jan čtyři anděly; ve skuteěnc)sti mají mozí andělé úkol

á;?ž 3:ž:dan8::á-::ž :í::::go:=Íí::::ioTiÉáu=:é5?s: z::ž:iíúĚ?ia:á:í o=a:á=
.., `

.

r/8|,782

-|27 t

.7,|.2

g:ĚÍ:žiYoťv:3cD:::?í.vkýtýe:gt:::É:už;1zjaš:|Ěy:uÉáy|e:Šá:ůgá!Ícíi|šo2áp5ť

::Š::á::í|ž?t:g:riv:áoknsvčvg.::::13:io"gíá:::citáog%::::::sťiješ:o:::
ž® kalich jejich nepravosti se naplnil" (EGVÝ-, RII 17.9.1901; viz 6T, sti`.
408 ) .

ffsřádĚ:yžĚt:;d:±:s±%k;:§:í3šS:Í:n.::d;:=ž::a:í:h::::í;í:gj%:ágn2ž*.
Celý svět bude vtažen do zkázy strašnějši než j&ká,si;ihl& JeruzEilém"
(GC,

str.

614).

Na zemi. Troúice -země) moř® a strom -zdůrazňiijí univerzální charaki;er
hrgzivé žkázy;

2. Jiného &ndě

Tj. kromě .či;yř, kťeří drži větry (viz pozn. k v.1).

chodu sl.unce. Ve starých dobách byl Východ hlavni světovou stranou
Směry se udávaly podle toho, že člověk se postavil tváří k východu (viz

gz:nriuk(Ez#!:5,?.tz:ái:nžmš;:avá!š:ěEíe;:i:5j:=uE3v:;cE:áá;káťu2á:3o;
viz GC, Btr. 640.641). Směr, odkud anděl přicházi, můžé býi; náznakem, že
jde a byl poslán ctd Bohci.

Něk±eří se přidržují tohoto doslovriého zně`ni ''od východu siuncď a věří,

Íůk:ů::;žn`:;:h::: oše:b:3v:Í:i sá ::=::nzp;ás? ,vEj ` p%ž::1ksoz: 1Íšiž='
péčeť_ .od nejdávnější minulosi:i se m Blízkém Východě

užívaly peěetě así

Í;#lž:;!:;;;b::ÍÍ!;;ÍÍ:;::ái;:;:Íji;:i:3:Í:Í;ií;:ÍÍ:;:Í;:i!ji;Ía±o:iÉ\:\t1ogist, XII.19a9 , str. 84). Jiný nadpis: '`Patří Asayanwi, synu
movu" (VJ.F.Albright, Jouranl of Bit]1ical Literai;ure, Xljl,193a, :?usĚT.
str. 51).
Představa zapečóťováni Božiho lidu sahá k Ezechíelovu vidění, kde .se mluvi o muži s písařsk`ým kalamářeíri, který dostal příkaz, aby "naznačil křížek.na čela mužů, ktoří vzdychají a sténaji nad vš©nii těmi ohavnosi;mi,
které se dějí uproE]třed něho" (v Jer,uzalémě). Na základě tohoto zharieni
(pečeti) měli být zachránění .od záhuby (Ez 9,2úi). Za.pečeťování se děloi
za` jiných okolností. Mluví o něm Pavel v souvislosti se zkušenosti přijet;i Ducha svatého při obi.á,ceni a kři;u (viz 2 Kc>r 1,22; Ef 1,13; 4,30). Ježiš o sobě řekl, že ho .zapeěetil Otec, nepcichybně souvislc)si;.i s Otcovým
potvrzením, které I)uch svatý osvědčil při jeho kři; (viz pozn. lc Jan 6i,27)

:\

Symbolika zapečeĚování nachází zaj'±mavou pa,ralelu v židovském oschatologickém myšlení. Jeden ze Š&1omounov,ých žalmů (pseudcx3pigrafické dílo asi
z poloviny 1. stol. př.. Kr.) řiká o spravedlivém, že "plame-n ohně a hněvu proti nespravediivómu se ho nedotkno, když vyjde c>d tvéře Hospodinovy
proti hříšníkům, `aby zniěil všechen -mjei;ek hříšnýoh, protože znamení BOL

:á g;r3:eů!=::ůg}í7Í;?é_3ť#Éhá3:5:rá3:. A::3:y:h:ešná BS:uá3o;Zůiá::ha
of the Old Testament, 2. sv; str. 646). Podle židc)vské představy ozn&čeni je mělo chránit před neštěstíin v době přichodu Mesiáš©.

Podobně i ťento i;ext ukazuje na zapečeĚování-Božího lidu, kteró má při~

:Í;:;;ttš:í:;g:;á:Í:::::3íííťí;::i::::;:Íígg:::::3!:í:3f:;á:;:::::e;ý
tom, ž© tento lid peLtří Bohu (viz 2.Tim 2,19; porovnej T},í, sti`. 446).

782,783
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e "ěisté znamení

;:á:iý"r::áa:ánEÝťj8:'.ám::žTnáE:Ží:gT?ě::ř:h23±ť:e33:#'
}ou p`odobno@t Iúistú"

(EC-1(-\.í, Dodat. materiál k v.2-).

t vr z u

"povaho-

znak net)o

!'8

ziiam^ení jeho autoríty n&cházime ve 4. přikázání" (EGW v ST 1.11.1899; src>vnej GC, str. 640). Pc>drobně o tom viz pozn. k Bz 9,4.

živého. 'Viz pozn. ke Zj 1,18.
n e z nam e n ame . Viz

Služebníků. Řec. douloi
jsou Božimi služebniky,

pozn. k v.2.

:t::#bgí;:áo?t;:;:iz::á,k*ž3ř:s::o:eá%pSĚ:::gáým

vlast!iictvím.

J&n pi`avděpodobně .viděl skutečné znamení už vyryté. 7,naN F_\_ č e 1 i C h
meni j6 výrazem charakteru (viz pozn. k Ez 9,4; viz 2 Tim 2,19).

4. §Jri±j± Jan slyšel o zap6ěetěných. Proroctví neřiká,. zda tuto spo1ečnost viděl.

SigJž± řic©ti a čt ři tisice.

0 tomto počtu uvedeme dvojí miněni; 1.. Jde

o doslovný význam, 2. jde o symbolický po,čet. Někteři z těch,

kteř]'. zastáv..ají první stanovisko, pouicazují na to, že jde o padobné počítání, při
ki;erém, jako v případě nasyceni pětitisicového zástupu bylí počítání jen
muži bez žen & dětí (viz Mat 14,21). Ti, kt®ři v'počtu vidí symbolícké

číslo, poukazují na to, že vidění je jasně obraznó a protože jiné syriboly
není mc)žno vykládat doslovně, nemá se a.ni tento počet tak vysvětlovat.
l/mozí vykla,dači Pisma pc)važují číslo 12 za t)ibl.icky význrlmné nepochybně
proto, Vže byio i2 imena v lziaelí (viz 2 Mo 24,4; 28,1; 3 Ivloj 24,5; 4
liioj

13;

17,2;

Joz

4,9;

1 Král 4,.7;

1?,11;

12, ;

21,12.14

může ncizna16.21; 22,2). I)vanácteré opakovíni čísla 12 i:is
řesn.é'
číslo
zcip®ěetěných,
čov.|t, že hhvní.m cílem ťohoto výroku neni udai;
ale jejich rozdělení mezi izraelské kmeny.

::i±F:#iiíí=:j::Í::g!;áži}ií;šÉ:i§:v#;#:::::i§;Í7i!::Í;k=:;;á

všeobecné zkázy, jciko byli ti,
kteří byli zapóčetěni (ozmčeni) ve.
'`'id`šní Ezechiele (Ez 9.,6). N6be úe potvrdilo, protože Jm je později vidír
ť Ber.ánkem na hctře Sion (Zj 14,1). Mluví .o nich, že jsou beze lsti a viny

( z: 1í ;; ) : 5s:us:žáícjáí.i::k#;r:ogí:áňáohktue:oEe:L:;#o(ž:m:ř:4t:učit„
Ícdo bude z posiední genéraoe svatých tvořit i44 0CD, o i;om se ná?,ory různí. Nedostat6k přesnější ínformace, jakou bychom potřebovali pro dogma-

tické závěry .v některých bodoch, vedl mohé ke zdůraznění ani ne taic toho,
kdo tvoři tento záj3tup 144 000, ale jací jsou, tj. jQký charQkter. od nicli.

E%ht3:š:guj:átá;E,žNiis:gg::Z:žnÉa3Šízrá:vžá3:op::ác:?y„ž:3žě5eg:l)|Bg#t
vůlí, aby se lidé hádali o otázky, 'které jiin duchovně nspomohou, jako
např. otázka: Kdo bude tvořit z.áj5tup 144 000? V krátké době to vyvolení
Boží budou nepochybně vědět (EG]i', I)odatky ke Zj .14,1-4; viz PK, str,.189).
Ze

všech

okolení. Zde so mluví o 12 pokolenich (v. 5Ú), avšak jejlch

poř.adí neodpovídá přesně starc)zákonnímu pořadí . (viz 4 Moj 1,5-15,; 5. }Ioj

:3 , :3;;±íevác:~ :a:dzík:5 á:áá3:í áůt:=3:; z=t::5 02+:. Z :áv:E:r:gákn:Táěá:Z:a_
Jud,3, sn€Ld proto, že Krisi;us pocház,i z pokolení Judova (v±z Zj 5,5).Ve

Starém, zákoně se níkde pokoloní Lévi neuvádí, i když jistě patří mezí
Jákobovy syny. Bylo to nepochybně `proto, že pokolení Lévi nedostalo žád~
né dědictví (viz Jc>z 13,14). Ve Zjevení je Léviho pokoleni započtgno,.ne~

783,784
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ní však iivedeno pokolení Danovo. Uvést pokoleni Lévi a zůsi;at pří počtu
12 vyžadovalo jedno pokolení výnechat, protože Jozefa zastupovala dvě
pc)kolení, tj. Efraim (pravděpodobhě Jozef ve ZŮ 7,8) a Manasses. Danoš8.g:f:1ení bylo Sn&d Vyloučeno pro své modloBlužebné skiony (Soud i8,

Poř&dí, ve k*erém se tato pokoleni zde uváději, se liší od starozákQnního poř&dí. Někteři poukazovali m to, že při z&řazení 7. a 8. verše mezi
5. a 6. budou pokolení náaledov8.t v pořadí synů lji6, synů Ráchel,. dále
synů sJ.užky I.ie a synů Eilužky Ráchel, vyjímjG pokč)1ení I)8novo, které
nahradilo Ma.mssesovo. Tímto přeskupením vščik nic nezískáme.
Jmém některých kmenů nejsou však psám tak, jako ve St&rém zákcmě. To
proto, žÓ novozákonri. jmén& jsou přepsána z hebrÉijštiny. Řecký přepis
hebrejských jmen j® často nepřesný, protože řocká abeceda nemá některé
hlásky v hebrejštině běžr}é.
r,

±zraelských. Tí, ktoří trúsji m tom, že počet 144 000 i;voří skuteční
Židé, tvrdí, že pcčet není možno vztahova.t na křesšany jako na duchovní
lzrael, právě pro kmenové rozčl6něni.Kůyž máme však brát "syny lzraelské"
doslovně, proč bychom nemohlí taktéž dc$1ovně brá.t i veršo 513 a Zj 14,
1-5? Kromě skutečnosti, že Židé již dávno z}tratili.8vó kmencyvé zvláštnosti, velmi vzdá,lená podobnóšt skui;eěně přesného počtu vykoupených z každého pokolení - bez jediné duš,e z pokolení Danova - a požadavek, že všichL

g3Ís:tá?#jk`íáo:#:íg;::;fh:e*:#;:i;:;:pu#L:;:ái#Íc-rozděleni & jiné podrobnosi;í jsou t&ké podřadnó a těžkosti mizí.
T`yi;o zapečetěné I*aelity je tedy moěno poklád&t za přflušníky duchovnih.o lzra;1e, křesťa.nskou -cířkev (+iz ňím ž,28.29; 9,6.7 Gal 3,28.29; 6,
16; porcivnej Gal 4,28; 1 P©tr l,1i viz pozn. k Fil 3,3. Duchovní lzrael
v biblické představě áe také rozdělen na 12 }cm6nů, proi;ože 12 bran nového Jei.uzaléma n©ss 12 nápisů -jmen 12 pokolení lzraele (Viz Zj 21,12).
9. Potom. Viz pozn. ko Zj 4zl..

Z±±±±rijĚJ±±sÉLL Od prvokřesĚanskýcri dob konientátoři se rozcházeii v pázoru na vztah i;ohoto z,ástupu ke skupíně 144 000. Za.stávalí trojí s.t;anoviskc,, .

p=%í:t3:?nai;a:4žQo:3z:ý:že:išín#?p,;oá|:o::á:t:e:ž3o::a:e::j;-Í;t:Íha`lují pravou totožnost 144 0CO. -Z tohoto hlediska. v 1-8 líčí zapečetění 144 000, ki:eří mají být připrg.vení a vydržet hřůzy provázgjící Mesiášův příchod, zatínco v. 9-17, j®Jpiv-edstavují po vítězném koncí. kolem Božího trůnu v radostném bezpeči.Zastánci tohoto hlediska věří,_že zdánlivé
rozdíiy mezi popisen "veikého zástupu" Q skupinou i44 0C)O nejsou rozdíi?J,
ale vysvěi;1eni`: t&k skiitečnost, že "veliký záBtup"` neni možno spočítat,
naznačuje, že počet 144 000 je spíše symbolický.než skuteěný. .To, že zá-

ů::žJet3:šš;:iu:áž:diz:a::?íz:enHgr:Z:a::eí4jagoáeB:ájupá€%d?ogén|ťyšif:
tečný lzrael., ale duchovni, včetně všech pohans.kých národů,
Podle druhého hledíska vyniká rozdíl mezi 144 0CO a "velikým zástupem".
První skupim je možno spoěítat, dr`uhá je nespočitatelná. Prmí předstE±~

šáíeán:;á±=+o:fsí:y„S:ž,9tíz::á:Z,:3::hánáks=:;íá:cgíeFs:šÍu,;:á:53g#Í;
vitěze z© všech věků.

Pc)dle třetího názoru znp~mená "velký zási;up" celou společnost vykouperiých

včetně 144 000.

784,785

•
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7,9-14

Adventisi;é s.d. se všeobecně př'idržují druhého níízoru.
Před trůnom. Viz pozn. ke Zj 4,2.

Před obliěe em Beránka. Viz pozn. ke Zj 5,6.
Bílé roucho.

•v'iz pozn. ke Zj 6,11;

srovnej se. Zj 7,13.

Symbol radosi;i a vitězstú (viz 1 Mak`a.b 13,51; 2 Makab 10,7; Jan .
12 ' 13 ) .

est od Boha našeho. Je .to uznání nespoěei;ných zástupů, že Bůh
a Beránel{ je vykoupil. Smysl originálu vystihuje překlad: "Spasení patří

10. Sr)asení

našemu Bc)hú." Označení Bohci a Beránka zp. původco je významňým důkazem je~

jich rovnosti (viz pozn. ke Zj 5,13)
Sedicímu. Viz pozn. k® Zj 4,2.
11. Starcůo Viz pozn. ke Zj 4,4. I když se
scér`.y, všeobecné poz.adí je ai;ále stejné.

Éi.ĚĚ zvířat. Viz

od 4. kap. odehrály už různé

pozn. ke Zj 4,6.

Padli . Viz ,pozn.. ke Zj 5,8.
12. 4Egj± Viz pozn. ke Zj 5,,14.

Požehnání. Je to s6dminásobné chvaloř`ečeni jako ve Zj 5,12 (viz tamějši pozi..
kc]ž i pozn. k v. 13).~ Zde opět jako ve Zj 5,,8-14 j© ve vidění obhájen Bůh
.a Krístu-Š. Po svědectví spasených jsou nebeské zás`tupy opět upozctrněny, že
Bůh je inoudrý & spravedlíÝý. Uctívají hopblahořoěením, slávou, vděčností a

#Ou.

den z těch starců. Viz pozn. ke Zj 4,4.

ekl mi. Si;ařec iryjádřil to,

na co Jan nepochybně už myslel.

Zggo .isou titc)? Otázka se může vztahovat na 144 000 (v. 4), ale t&ké na "v6~

1iký zástup" (v. 9). Vykladači zastávají dvojí, stanovisko: 1. Jde o skupínu
144 000, Zastánci tohc>to hlediska tvrdi, že Jan už věděl, kdo je ten "velíký zástup", protože sám ř©kl, že pochází "z každého ná].oda a ze všec.h pcL

kol8ní a lidi a jazyků".. Když má. být -říkaji -otázka rozumná, inusí E!e
vztahovat na 144 0CXJ. 2. Jde o "velilqý zástup". Zastánci tohoto stanoviska
ukazují, že počinaje 9. veršsm se otevira nová scém a že návrat k předcház6jicí scéně by se dal těžko očekáv&t bez zvláštniho náznaku. Dále tvrdí,
ž® "veli]qý záJ3tup" nobyl o níc více upřesněn, než zástup 144 000. Konečně

obr&cejí pozornost m tu skutečnosi;, že stařec mluvi hlavně o těch, kteři
jsou"oblečeni do bílého roucha`'; v této souvislosti jeu,o "veliký záísi;up",
ki;erý je popsán jako "oblečéný v tom dlouhém bílém rouchu" (v. 9). Toto
stanovisko je možno zastáve.t .jednak zťz p.ředpokladu, žs "veliký zástup"
představuje všechny vykoupené včetně 144 0®, tak za předÉ)okl&du, že vykc)upení jsou mimo tuto skupinu (viz-AA, str. .602; GC, str. 649; m, sti`.
5 07 ) .

14. Z, velikého ssoužení. Ti, kteří zastávají názor z `v,1}-17, hc}vořícc` o
14.4 000 (viz pozn. k v.13 ) řadí toťo souženi do doby úzkosti před druhým
př`íchodem }Cristovým,

o kterém Be zmiňujčJ I)an 12,1. Ťi, kt®ři zagtáv&jí

názor, ž,e v. .13-17 mlu.ví o "velikém zástupu", vztahují `'voliké soužení"
všeobec;ně na různá, o`i)dobi pronásledováni svatých v průběhu stalei:í nebo
přesněji, pronáj31edování, o kterém se mluvi v syinbolech Zj 6.. (src)vnej
M;2t 24,21;

viz pozn. ke Zj 3.,10).

1i roucha svá. Důvod čistoty roucha je ,uveden; Sva±í zvii;ězili ne vlastni silou, alo m základě Krisi:ova vítězství na Golgatě (srovnej se Zj 6,11.).

785.,786,968

t+.
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7,14-17

Ú?ká BouVíslost mB.ííi Spraú.áálnoétí a vitězstvím ( C,bojí symbolizováno bíl,ým
i-oucheri (si`ovnej pozn. `ke Zj 3,4.; srovnej Zji 1,5) -je právě zde.. Boj se

ž,:i:ěz:::;:ř:;h;ii::::v:s:;ffls:rá:g:ů:%s#:3sižíšnFcis::á:a:Er:š:gt:gl:vými i vitězi.
`.`JCLYgprav6dlnosti
`.r+`'-`-__..__--=:_a . víiězství tóto
blahoslavené
skupíný
dává
15. Proto. Stav
.
T,l__, __
=_JJ_\_
-^,,-1-natllrl®

jí možnost ustavičně stá* v Boži př,.ítomoB`ti.-.Kdyby jejich roucha net]yla
Ěílá, nemohlí by přebývat v johp přítomnostl
Před trůnem B ožím , Viz' :p.Ozn . ke Zj 4,2. Tato skupina je ustavičně v Boži

přito-osti Její člen ové

'se. těší,

žo inohou: .vždy.. být g tín, którý je. z:a-

:r`.

chránil.

',

S±LÉk Největší radoBtí spasených je"konať B`c)ží vůli.
Dnem

i nocí.

Víz

V-chrámě. Řeo.
ke zj 3 ,12.) .

Zast ěňovati

pozn.

ko

zj

4,8.

.

_

.:.....,....,...

naoB, sLová zvýrazňující míst.O Božího Příbytku
-... _

,..'

.,

tv,íZ Pozn.

e t)ude.`Řec. skěnQ6 (víz požní k`;Jan 1,14). Tento výraz je
''On rozestře nad nimi..svůj staň." Budoúcí čas, ve

možno
lLL`JL.LL`J přelc)žit..
}:. `=.-`i+i.L`... tak±o:
`` ..-. `-

.

._._

_

_

_

1d;eróm se z-de stařec`.výja-dřuje, míří k bezmezné věčhostí, pro lcterou jo
Boži přítomngst mezi Bpasenými zaruěena. Nikdy nebudou,bez. této jeho přítomosti. Fi.kdy nezůgi;anou bez jeho pomoci a přiz}ně. Byt t)'e'z .Foži přítomnosti anamená úplnóu .ztrátu` .,-. když On t]uds př.e.Qýyat .mezí nán± pot.om jsme
provždy z8.ch,ránění. `
``
/.

16. Nebudoii iačně*i_ yÉCLgí Zdá se, žs tento ve.rš d:e.??Všno.u,F`Z 49z±°i.5ie

je za.slibena ;hojn.ost i; em, kteří sé vrátíli ze` z8.jeťí:
nitivně` splní ve zkušenoáti duchovního izraei9.

t17. Berán6k.

ozn,, ke

rosi;řed i;růnu . V kap.

Za.slíbení se defi-

6,...

5. a 6. je Beránek představen v nejtěsnějáí `blíz~

kosti Bc]žího t růnu -

g#Ěo§::cÍo;;Í;;::;gž:#;ÍÍ::::;;;Eťní:,pá;::Í;ž::::;j§::;ť:_
ně 2; Iz 40.,.11.
K ži.v

studníáím vod. Podobně u Jer.2,.13; Jan`4,14; Zj 22,1.

Setře Bůh vĚelikou slzu.. Obrazná řeč,. ž.e v budoucím světě nebude k siz-ám
er`t`Q' obras spíěe doslóvně, jakoby na

:fg:Í::gů;ůd3;1:ěš:ůž:sťy#-ůů::aíe::`:ř:::#1aí13:B=;šlá:'Tá;:u:ša`íq
/
_v__ ].i-Á.._+
n,`_a+ir.+`'r 7á`ršr v tomb t)odě t)V musel míi; Pevnější
:kmía::ž:gžd:řšg:áz:ůg:;r:;:gg. záv* v t omt o t,odě t,y muse±
Z I)ÍLA E. G.. WHITEOVÉ KE. ZJEVENÍ 7

1-3

13-16

Královsi;'ví už Ť;-:T.;.T.:ť.-.i...=.,..:.--:T..`.,`.`..:.:.:.:.`.=l.-:`..`--``..-.::.+.:::.ť-,--:--:=.`-..`.-:.:``=:ť..-.-`-..ť.`;,Ť--ť`,`-;:i:.i:i-ť
Bou dosud brzděny, dQkp,d, Éoži' služ6bníci néb.udou
..,.,
zapeěetěni
\_
±±
čtyři vichry jBou
na čele. Po'tom se. poaemské m,ocnosti `Š'já`dngtí. ,F. poslédnímu 'rozsáhlém.u Boúi

měli:vLyp.žívat
,vvužívat krátký
zbytek qoDy
doby mloFWJ.:.
rilosti!. (RH,
27.11.
Jak pečlivě bychom měli.
krátký zbyteK
"h c.i...i_.
19CX))

Právě před tím, nož do něho (času soužgní) vstciupíme, d:6ataneme pečeš ži-

vého Boha. Potom jsem` viděia či;ýři anděly, jak povolili uzdu ětyřem vět-

vimámž:ž:a|D:#a:?rLa.b;i; ín#r P°Vstal proti národu a ceú svět bn

968,969
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Všechno na gvětě je nejisté. Nároay ge rozhněvaly a důkl&dně s6 přípravují

m válku. Národ se chystá proti ná]-odu & .bálovství proti království. Velký den Boží s'e rychl8 tilíží. I když se .však nái`ody p.řipravují m válku a
lcrveprolití, dosud plati příkaz , aby andělé brzdilí ětyři větry, dolcud Boží služebnici nebudou zapeč©těni na ěele. (", 28.1.19C9)
2-31

9-12) , Andělé čt'ou znamení. Coje

ozn. EGW kB Z

pi.av,ým znamením ži.vóho Boha, kter6 jeho lid dos.tá.vá na`ěelo? Jo tQ znaáeií', kteié mohou číst anděié a no iidské oči; anděl zhout]cs musí totiž

tc).Šo v,ýkupné .znsmehí vidět. Rctzumná mysl postihla zna,mení golgatského křižo n? synech a dcorách, které přijal ,Pán. Hřích přestoupení Božího zákona
je odsi;r&něn. Oděni jEiou sv8.tebním rouchem, poslouchají.Bó.h&. -a jsoú.věrni
v,šem jeho příkazům (Dopis 126,1898).

12,20 Boží znamoní. Izraelci si..označili
7 .12 .1.3
krvi na znamení, že jsou Božim vlastnictvírh Podobně .i dnešní lid
Boži bude mít Bohem mčené-znameni. Tento lid bude žít v souladu-se -svat*i `Božín zákonE}m. Znamení dostává každý z Božiho lidu právě tak,' ja.ko
znsmení bylo na dvsřích židovskýóh příbytků, aby z)achránilo lidí od všeot)ecné záhuby. Bůh říká: ''I)al jsem jím i svó Eic)bQi:y, 8t)y bylí žnamením
mezi mou a mezi nimi, aby věděli, že já js,em Hospodin, .kt.©`rý je `posvě-.cuji"

(RH,

6.2-.1900).

•vlasi;nictví.

Každý člověk na světě je
vlastnic.tvím Páně právem stvoření .i vykoupení . Každý jednotlivec je v žíBoží zvláštní

votní zkoušce. D8.1-Bohu to, co mú patří? Podřídíl mu všecho, co je Bóží

jako jeho vykoupené vlastnictví? Všichni, ktoří so v tcmi;o živo ě radují
Zer`
v Pánu., budou pod jeho vládou a dostanou jeho znamení-jako
předchájsoi` zvláštním Božim vlastnictvím. Krístova ápravedlnost je
žet a sláva. Páně doprováz©t. Pán chráni každého člověka, kberý nese jeho
znameníj (Cituj 2 Mc)j 31,12-17)

1Toto uznári Bohg há pro ka,ždého člověka nejvyšši cenu. Všichni, kteří ho
milují a slouží mu, jsou mu velmi vzácní. Rád by jo měl i;am, k+de by býli-..

áůstojnými !ředstaviteli Ježlšovy pravdy

(I)opis 77,1899).

e třeb aměnit. Jak, je málo těch, k*eří pamatuji .na to,
ozenó r
že pokušitel byl kdysi přódni ch®r. `, bytost„ kterou Bůh stvořil k slávě
svého jménaj Pýcha přiv`edla` satana. k tomu, že se zpronevěřil vzneš6nému
post8.vení, kterým ho Bůh tak pocti\1. Pedl z těchže důvodů, proč i dnes
padají tiBíce -pro ctížádosi;ivou touhu být prvním a pro n.eocho.5.u. podřídit
se. Pám chtěl poučit člověka, že bez. Í}oží pečeti muLaní nále~žit.os.i;kcirkvi
nezo.ručí spásu. . .
Pá.n má pro každého z náí} určité dílo. A když pravda není zakořeněn& v srdci, když Duch svai;ý nežměnil přii`ozené rysy charakteru, nikdy net]udeme
KristcJvými spolupracovníky. V nůšem životě se místo Kristpva charak*eru
vždy objeví vlastní já. (Dopís 80,1898)

os kvrn

8. VráJ3

V každém otlvět`ví Božiho dila jsou potřebnó misijni

nási:roje. Naše instituc-e .potřeb iijí

závisli na Pánu. Bůh skrze byto
služebníói se mají odlišov8,t od
jejich skutky mají.zjevovat, žB
použit lidský nástroj, dokud se

obrácené, :odů..vzdané lidi, kteří budou
pracovníLv zj©iú moc své milosti, Jeho
světa pečeti živého Boha, jejich slova a
jsou Božími spolupracovníky. Bůh nemůže

hc) neujme I)uch svai;ý. 1. dem, zastáv&jícím

zodpovědné post8.vení, jako jsou přodsedové, ka.zatelé, lékELři &. pracovníci
v různých odvětvich, musim říci: Bůh vyzkouší všechny, kteři vstupuj± dci

.ieho služby. Neptá ge; Jgoú to lidé učení a výřeční? Umějí roz*azovat,
viádnout a spravov&t? Ale p±á se: Chtějí představovat můj charakter? Bu-

969, 970

-133 -

dou pokc)rní, abych je iTiohl vyuěit svh ccstám? Chrám duše nsgmí poBkvrnít
žádné uvolněné nebo znsčištěné dílo. ri, ld;eré uznám pro nebeE]ké přít>ytky,
musí tiýt bez poskvrny a vrásky.

Pám použi5e pokorné lidi, aby vykonali významňé a důležité dílo. Skrzo ně
představi světu nehynoucí vlastnosti božské přirozenosti (Dopis 270, 1907)
Jan1 12) česi; nést Boží znamení. Ti' ki,eři přišli ze
světa, a,by Se oddělili. od světskýír, lidí ve slovech iskutcích, ti kteři si
uvědomuji, že je ctí nést Boží znamení, dostanou moc stát se jeho syny.
Pán bude míi; 1idi, kteří budou na něm zá.vi81í. Bez.Božího znamení nikdo nevejde do nebeských příbyticů. Ti, kteří si pokládali aa č6st, že na této
hřichem zlořečené zemi směli nést; znamení svaté odvahy, Kristus uzná a
pocti v nebeských příbytcích (Dopi.s 125,1903.).

Jer8
v něm,

1 Jan 3
očiši;uje se,

Ob©ide

jakož.i

nás anděl. ''A každý, kdo má takovou naději
on čistý jesi;." Zala.ái;ko bude každé dítě nést

jeho p©češ. Kéž ji dástaneme na čeio! Kdo může snést pomyšl©ní, že ho an-

děl obejde při pečetění Božích služ6bníků? (RH, 28.5.1889)

ustka do svatého města. Jon i;i, k*eři přijíma.jí pečeš živého Boha, budou mít propustku branami sv8.tého města Jsou však mnozí, kteří v Božím
díle tierou na sebo Oqp9VěqqoBt a přitgn nGvěří celým srdcem; v tomto Bta.-

ž:e:::ogů: :3:E:ááp::eílž::::St::hiÉ o::SIÉ#1gaogY:astní E,Prave dlnost ,
íci znameni. Ti, k*eří-chtěli mít Boži pečeť na čele, musí zachovávat sobotu podle či:vrtého přikázání. To je to, •co je odlišuje od nevěrných, kteří místo pravé soboty i)říja.1i lidskou náhradu. Zachovávání dne
Roz.lišu

:oÍÉ::,oi3:žin::: á3sZ;:g:ntmhsr2;;ií3#m mezi těmi, kteří Bohu slouži'
V charakteru ako KristuB. PeěeĚ živého Boha dostanou jen ti, kteři se
charakterem podobají Kristu (RH, 21.5.1895,)
Kristův obraz v člověku. Jako vosk nese c>tisk rečeti, tak člověk má přijmout otisk I)ucha, Božího a za.chovat si Kristův obraz (S.T,
že
pečety &
řikázání. Mnozi nedostanou Bgži peč
jeho přikázání a nenesou ovoce spraved.1nosti

18.7..1911)

hovávaji

ké.zklamání v den Boží. Mnozi z

zažióí prudké zkl&mání v den Boží. *:3±áoft:žÍ :: g3f:á;gj:ťzgíTkř;::ťg%žá.
Vlažní a polovičati.zneuctíve.jí Boha mnohéri více riež zjevní n®věrci. Iápou v i:emnotě, i když by mohli žít v .póledriím světle.Slova pod vedením
Toho, který se nikdy nemění (I)opis 121,1903).

g± Viz pozri. EGW ke Zj 14,1-4.
mezi 144 000. (Cituj Zj 7,9-17,)
Snažte `se b
kt.eré Beránek povede k pi.ajiienům živ.ých vod a kterým setře z oěí slzy,
2 Kor 3

Ti,
budou .těmi, kteří nyní získ-ávaji moudrost a poznání zjevoné v Pismo, Božím slově...

Nemáme napodotiovat žá.dného člověka. Hkdo není n&tolík moudrý, &tiy nám mohl

být vzorem. Máme hledět na člověka Ježíše. Krista, ktorý jo doFgnale spravedlivý a svatý. On je Původcem i ,Dokonavatelem naši víry. On jo člověku
vzorem. Jeho zkušenost je normou zkušenosti, kterou máme získat. Naším

vzorem je jeho charakter. OdvraĚmo tedy mysl od zma.tků a těžkostí tohoto
života a upněmo jí na něj, abychom stálým pohledem na něj ziskalí jeho
podobu. Obdivovat KríBta má smysl. Bezpečně můžeme hledět na něj, protožo
on je `vševědoucí. Když hledíme na něj.a přomýšlíme o něm, potom..sG .nón

v životě stane nadě.jí slávy.

.
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8'1

YĚ±}U;T3.:;8;y)ťší Sil°uí kterou nám Pán dal, abychom byii mezi i44 ooo
9

J&n 12

(Z,i 3'F2i

Palmy jsou zna.mením,

a rouch8..

3,) Palm

že zvitězili, a bilá rouch& dokazují) že je přioděla Krisi;ova sprs.vedlnost. Diky Bohu, že byl otevřen pramen, kde si můžeme do sněhobíl& vyprat rc)ucho.charakteru (hs 23, bez d&ta).
14

Viz pozn. EGW ko Zj 3,18;

17

Viz pozn. EG./. ke Zj 22,1.2;

19,7T9;

Mat 22,11.12

Řím 11,33

7. kapii;ola
7,1

6T 426

5T 152,573
7BC 967-70;
342), 48,50,
111, 221-2 ;

7 ,1-3

3m 60); 7T 220

á:íS#;ť!Tií:i-Íkí:;Í4%T#jM

(Chs 52; 2" 3

74),

52; 3"' 14-5.); " 364
7,1-9
7,2

_

7J2.

L5110-1,117-9
4BC 1161; 5T 50,502;

(Ev.229),

408

(Chs

6T 130

í:kL:;í?8ii:Bí2ůů°;

7"

26,61

10; 2TT 183-4

CT 532;

GC 640;

1SM 66;

2T 468;

5T.213`

8:9í5;i EŠL2i2éÉ3Í;Lť í95; (FTT3#;,K 59i; pp 307# 5i,342,

7,4
7,9.

7 ,„

Ec:#:á::5!#GF3:;r;];{E=6:{á}ížlk2;]#7;6= ::8:9::oL25„„4

7,9-12
7,9-17
7,10

PI{ 720.72l) SR 42lt2
7BC 970; LS 270; 9'T 267-8 (3TT 415)
.

CT5.32;

7,10-12

GC 650-l

7,11
7,13.14
7,14

.

5T385;

6T368

(3TT34)

PK721
Lilj 32l,34
AA 153

(

1131;

CW 81`; EW 17-9,

362,371;

2SG

;

253;

7BC 960,965-6i

GC 428,67.7

1SM 56,

(AH 544;

259;

C0Ij 315 0fl 272);

ML 359);

2SM 157;

IJ5 271}

1T 61,78,155

.

SD 66,

(1" 48);,

• i:3:g24:g3á;'4±83á:;ž'ii#.ígst: 'Z34(á#,š3}; tík69ži;T íž6
(1TT

537),

632;

5T `215~6+. (2TT

70),

632,

717

(2TT

324);

285-6 (AH 550; ffi 348; 3"432-3) .
7 ' 1.4 . 15

7 ' 14-17
7'15
7 ,16 .17,
7'17

DA 302; ]® 31
AA 602; DA J32; Ed 303,,; GC 649;

ffl 507-8;

4T 125;

8T 44-5

Egcí%9±T 68-9
7BC 970;

CH 244;

I)A 632.;

5T 621

(2TT 264);.` " 124

8. KAPITOLA

1. 'almi
Pečet sedmou. š®stá kai)itola

poj©dnávala o otevřeni prvnich šesbi ze
pečetí. Kapitola sedmá tvoří vsuvku, protc)že přerušuje otevírání

pečeti, aby se ukázalo, že Bůh má věrný lid, který obstoji v hrůzáchaprá-

;:č#ěených (viz pozn. ke Zj 6,17). Nyrií se vidění vi.ací k otevíráJií
Mlčení na nebi. V protikl.adu s vif^itelnými událostir,i, které následují
otevřením jiných pečetí, riásleduje i)o otevř©ní sedmé pečeti velké mičení

787
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Toto ticho se vykládá nejméně dvojim .způsobem.
v nebi, násl6dující po strašných hdálostech na
druhým příchod6m (Zj 6,14~16,), způsobeno tim,
nebeské příbytky, atjy prováz®1y Krista na zem

Podle něk*erých je mlčoní
zemi bezprostĚedně přád
že nebeské zástupy opustily
(viz Mat 25,31).

Jiný pohled vysvětluje toto mlčení v nebi j&ko mlčení toužebnéhci očekáváni

(viz

mlč©ní v EW,

str.15.16;

DA,

str.

693).

Potom nebeské

zástupy `by-

ly vylíčeny jalco Élné chvály a zpěvu. Nyni je vše.chno tiché, v dojemém
očekáváni toho, co má následovat. Takto pochopeno je toto mlčení sedmé
pečeti jakýmsí mostem mezi otevřenim, pečeti q hlasem triib, probože se

Ěř#d=:š#:ÉÍíeB::ig:up::š::iu;J:;=ií:ž;nl;::1::|Íézšs:Šťág:š:Íemmn#z
pozn. k v. Ď).

Půl hodiny. Někt;eří vykladači to vysvětlovali podle prorocké časové míry
don za rok (viz pc)zn. k Dan.7,25). Podlo tc)hc) by't)ůl hodiny" znamenalo

.

asi dcůlovný týden (viz EW,. str.16,). Jiní se domnívají, že v Písmu nóní
záruka, žo se jmenov&nou prbrockou směi`nicí měří doba kra,i;ší mž ied®ri`i'-..
den, .a proto dali přednost výkladu }'půl hodiny" ve smyslu lcrátkéhó čásu. .
nevymezené délky. Adventisté `s.d. všeobecně dávají přednost+ prvnímu hleT

disku,
2. ][id_ě.|_,is9_p._ Viz pozn. ke Zj 4,1 '

Sedm andělů

I když se Jan nikde předtím o těchto sedimi &ndělech nezmínil, zřejmě jejich totožnost pokládá za dostatečně jasnou na základě vý-

roku, že jde o "B©dm e.ndělů, kteří stojí před Bohem".
S®dri trub.

ských

soudů

V tomto vidění ,sedm andělů troubí, aby oznámili přichod bož(viz.pozn.

k v.5.6).

3. !íÉ!Í g±eě_|: Tj. žádný ze sedmi andělů s troubami.
Oltářem. Viz 2 Moj 3Ó,1-10.

Kadi delnic i . Srovn6j s.3 Moj 10,1.
ZáDalové mnc)zí. Mnc)ho kadidla.

Viz 2 Moj 10,34-38.

S modlitbami Zde je předst&ven andě.l, kteruú přidává kadidlo k modlitbám
svai;ých, jež se vznáš©jí ke trůnu Božímu. Této scéně je možno rozuměi; ja-

šS,Bš:::135g?í35:vgt,::užEž.Z:5,:Vuii,1:;r!v;ž,žšž`)?,i4ís:u::no:;áávviiz,tsřípojuje své záJsluhy k modlitbám.svatých, protcyže Bůh je může jen taki:o při.T..=
jmout .
4. Pím _.z_ap?lui= I)ým kadídla. Viz pozn. k v. 3..

i ohněm, V přimluvě nasťala náhle změna. Anděl znov.u na-plňu.je
kadidelnici řeřavým uhlím, ale nepřidá.vá žádné kadidlo.
.`.`

5.Na

Svrhl

Smysl i;ohDto činu je významný prc) pochopeni toho, co náje po zatroubení. J© možng uvést. dvoji výklad. .`,,.

Podl© názc>i.u, který mají adventisté s.d., je konec E3lužby anděla při zá-

palném oltáři symbolickým koncGm Kristovy služby .pro lidsi;vo - závěr zkuš©bní doby. Hlasy, hromobití, bleslq/ a zemětřes©ní vyvolané ,hozením kadid1a n& zE]m, je popís událc)sti z konce sedmého troubení, po pte.vře-ní chrámu (Zj 11,19) a při sedmé ráně, kdy z chrámu vychází hlas "iltalo se"
(Zj
16 ,17 ) .

Něki;eři vykládají Zj 8,3-5. ne tolik podle chronologického jako spíše podle los`ického vztahu. ![ pečetím a troubám. Toto hl6disko souhlasí s předcházejícím v tom, ž.e Šlužba á`ndčla .u Ladidl.ového dtáře předst&vuje lúis-

787,788.

-136 -

8 , 5-8

tovu přimluvnou službu po celou křesĚanskou dobu. Tím je všakdůrazněna
skutečnc>st, ž© modlitby svatých bylo vidět vystupovat a význam těchto .
modliteb je vyložen jako modliteb mučedqíků z páté, péčetii ''Až dokud, Pane
svatý a pravý, nesoudíš' a n©.mstíš krve náší nad těmi' ki;eříž přebývají
na zemi?"

(Zj 6,,10) T&kto se nernodlili jen muče.dnici, ale všechny Bc}ží

ditky, ki;eré i;rpěly v mukách.vylíčených po otevření peč®ti. Když zvážíme `
modlitby ze Zj 8,3 v souvislosti s pečetmi, potom svržení kadidelnice ..
s ohněm na zem nůže znamenat
h vyslyšení. Ve Zj 6>,11 v utrpeni svai;ých byla dána dočasná odpov ěáe?l: om, že bylo řečeno, aby čekali, dokuď
počet mučedníků nebude doplněn. Nyni dostávají skutečnou odpově.a na své .
modlii;by. Boží hněv proti prcjnásledovatelům joho lidu neni trvale zdržován. Nakon®c bude vylit bez milostivé. řimluvy Kristovy. Trouby m&ji znamenají tyto soudy. Tento druhý názor se snaži spojit pečeti s troubami
tim, že pečeti vy.kládá jako Boží odpověá na události vylíčené v peěe.t'ích.
H las ové . Viz Zj 11,19;

|6,18; viz také vyše pozn. ke ''svrhl ji na zem''.

6. Sedm andělů. Viz pozn. k v. 2. Komentátoři uvedli několik názc)rů na
výklar`. scén jdoucích z& sebou a nás}edqjících za hlasem triib.

Jeden názor na i;roubení se zakládá na předpokladu, že symt)olika pátého
verše uk&zuje na konec Kristc)vy proEitřednioké služby, a pr.oto následujicí
události mohou logicky představovat Boži soudy dopadajicí na zemi po E!kon-

č;ení doby milosti. Podle tohoto hledisra jsou tyto soudy paralelou sednú
posledních ran (Zj 16). Stouptjnci tohot.o stanc>viska poukazuji na určii;é
aspekty každé z trub, ktBré mji podQbné rysy v každé z ran.
Podle druhého názoru není možno sedm trout)©ní vykládat chronologick3r, ale
jako symbol Boží c)dpovědi na modlitby trpícího Božíll.o 1idu všech dob. Jinými slovy, tento výklad vidí v trout)ení ujištění, které dává Bůh svým
pronásledovaným svatým, že navzdory všem válkám, ranám, hladu a smrt,í,
které musí podstoupit, on ještě stále vládne ned svěi;em. On je soudcgm
a potrestá nespraveidlivé. Viz pozn. k v.5..

:É§:ÍiLE;:;Íiís##i;Ě:;:;;±,i:::;:±::Í:::§:i::v=;::Íá;§:tjzí:;:::.;!h
a vojenských událostí tohoto období. 0 těchto utálostech pojednáme dále.
7, Kru obiti a oheň. Obraz velké bouře s la`upobitím a .blosky připomíná
sedmou egyptskou ránu (2 }.{oj 9,22-25)
Z±pí Země se svou vegetací je zvláštním terěem téim rámy (viz Zj 16,2).
•TÍ3to rána je jedinečnou zki`atkou vystihující útoky Vizj:gotů za Alarika
do římské říše. Toto byl prvni z germáriských vpádů do římské říšej který

Íí;Íigš:gí;i:i;::Í:ĚÍ:Í§§i:;i:;;i:Ěj;Í§::§;;§:::ř;::k;:P;ž6gp:i::g;:1i
Třetí

Ve Zjevení se tento zlomek vyskytuje časim (viz verše 8.9; 11.
12; 9,15.18; 12,4`; viz t&ké Z&ch 13,8.9). PravděpQdobně to znamená významnou část, ne však větši díl.

Tráva zelená. Silu této bouře dramatizuje zdůraznění .zpustošení velké čáí3ti
z©mské veté;reta.ce.

8. 4J±Jsg:iií Jan zř®jmě nacházi v hořicí hoře nejvýstižnějši obraz toho,
co se odehrává před jehc) očima. V židovské ČLpokalyptické
často vyskytuje zmínka o hořícím vr`chu (viz Enoch 18,13,;
Apocrypha and Pseudoepigrapha oÍ' the Old T©stament, 2.
ni však důvodu usuzovat, že Jan r/.idle toho popisovel své
``

lit®ratuře se
R.H.Char`les: Tho
sv., str. 200), nevidění. Srovnej
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s Jer 51,25, kde se prorok zi4iiňuje o "hoře, kt;erá hubí", kt;erá se pozdě-

jí mění v "horu spálenou".
o moře, Moře

i;ohoto

soudu

s životem v něm i na riěm je představeno j&ko zvláštni cil
(viz

Zj

14,3.).

ťyř:=:t::f:v;g3ágž:ÍíS3u#rá:::b::í:p::ův±gá::pš:ř:3:řa*gc:y::.:hků::
vali.se V2indalové přes Gálii (nynější Francii) a španělsko do římšké se-

;::;Í:;;:;E:Í:Í:;:::::Eo;:Ěv:Ím:ř;:#ÍÍÍuííi;:;:::i;:;3;li:gísj:::;Í:_
ní do.qáhlo zvlá`š.tgího vyvrcholení r. 455 po Kr.; když Vandalové dva týdny loupili město Řím.

gřit|Éil± Viz pozn. .k v.7.
!.'{oře...
(2

obrácen

st ti krev, Tento soud pňpomíná první egyptskou ránu

liíoj 7,20). Ve drihé rámě (Zj 16,3) se "moře obrátílo v krev". ''Krev"

zde nepochybně znamená velké krveprolování.
9. S±L'LOÉ±±|í± Řeó.-~k~1išmata..=`.stvořéní, tvorstvo. Řecké siovo nutně nezna-

m,ená..život, proto ten dodatek, "kter`áž měla duši" (}cterá měla život ).
Viz. 2 h{c>j 7,21

P±ši Řec. psychai (viz pozn. k Mat 10,28) ,

10. Sp± s

nebe hvězda velíká. Tento výraz se vykládal v ijom smyslu,
že jde o invazi a pustošeni Hunů pod vedením ki.ále .4.tily v 5. stolet.í
Kd`vž, kolem r. 372 po Kr. přišli Hunové ze střední Asi© do Evropy, usadi-

1í se nejdříve vedle dolního I)upaje. 0 třečtvrtě století později šli
ké . říš e ,

#SÍ:=aď::ikrR,#k::á;Eup:yio:.:1žsEáj:|:;gz:v:%ieřn3jí:ůaĚÉms Ge-ány
u Chalonu v severní Gálii. Po ki.á.t;kém Élenění v li;álii r-'. 453 po Kr, zE'__v__l
^JI_.1 _
_
`
` _1
m.řel
Atila_ aTT Hunové
brzy nato z dějin vy.miz©li. I když .vládli jen krátce,
pustošili tak krutě, že jcjich jméno v®šlo do dějin jako sy.nonymum nejstrašnějšíhc> vražděni a pustošoní.
ĚQi±±±dLÉš= Ře.c. lampas = poc.hodeň, lampa (viz pozn. k ]út 25,1)

Třeti dil.

viz .pozn.. k.v..7'..

.

šgk:e:-t:řs :::á#c:ghp::::biníef:iv8;hvr2dt:=érž: dí: ,;i. Slané v ody
11. Jméno. Protože "jméno" často označuje charakteristícké vlastnc)stí
toho, k čemu se vztahuje, ju jméno této hvězdy možno pokládat z& popis
soudu dop&dajicího v tomto troub.ní (viz pozn. k® Sk 3,16).

.PLi±y`nLĚ± Řc;`c. apsinthos = známá hoŤská rcistlina, art®misiaa]sinthiim.
Podlc tohotc\ toxtu s© i vody obrátíly v pelyněk.
12. Iřotí dí.l.. Viz Pozn. k v.7.

Slunce. Slunco, měsíc a hvězdy so vykládaly jako symboly velkých světol
západořímské vlády - j ích císařLů, sonátorů a konzulů. Pádem západc)římské říše r. 476 po Kr'. viz 7BC, str. 21.22; viz také 7BC, str. 111) pře-

st.o.1 vládnout poslední z jejích císařů.
s6.nát a konzulové.

Později přesi;al exisi;ovat její

Iřetí díl sr.' _iich zatměl. Zdá se, že jd® o představu, že tato i;ělesa nemčla svítit třeti`nu zo "svého času", a ne snad, že t)y intenzita jejích
světl& o třetinu ochabla. Zím. by třei;ina. dne a .třei;ina noci byla temná.
Piíi aplikaci na rozdělení římské říše může obraz znamen&t posti`pné pohasnutí sláv:,' cisař`ů, senátorů p^ konzulů.

789,790,970,971
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::;uEáŤn±Ě:±::S:::1ž:Í:S?:árE:j3jná,:;s,Iáá:ípĚ;g:,d#že3g::m;i:::ááně
označena za "bědy" .

Anděla. (Orla) Texi;ová kritika upředncůtňuje čtení
• _ "orla",
-.
1 _- Tento
,r\_ _ Drel
±V_ c'
může být znamenim. záhuby íů=-z-há=-áÁ,28! víz také 5 iúoj 28,49;
Ab

Ozeáš 8,i;

1'8).

rostředku nebe, TJ. zenitem, aby jeho poselstvi slyšeli všichni.
tJěda. Toto běda se třeikrát opakuje proto, že ještě ma.jí
dopadnout tři soudy při zati.c)uboni dalších trub. Každý z těchto.soudů
j_el_označen jako "b-ědá" (viz zj 9,12;

11,14)

í na z6mi. T:.j. nespravedlivým (viz pozn. ke Zj 3,10).

Kteříž

Z DÍLA E. G. W.HITEOVÉ ffi ZJEVENÍ 8

Modlíi;-

26í-34

ozn. EGW k

Jako vel6kněz' pokropi 1 teplou krví

ch zásluh
eměné vůní Kris
se
vznášela k Bohu, tak při vyznávání naších
slitovnici a vůně kadidla

hříchů a prosbě o účimoBt Krigtovy smiřujíci krve mají vystupovat na.še

g:gLĚ:P]%dggsů=b:á:ew;:Éa:gv:tť3:ašžg:::enů:::ok:3:;íEůž3.og3ťřá:=gxžích
a všemožně se sn&ží zachi`ánit hříšníka. Vlastni Jcrví zaplatíl treEit za

:;3:::% tšíí:ÍkĚá ů:L3ísž=án; ,E3:SŽ,hŤÉá:,2#;=Ísš#:ušené Srdce k&jícně
ředstavu © smiřu íci hev.
1;ané a sbory by měly p&mtovai; ,

Kadidlo

Jan1

i jednotliví
(Cituj Zj`-u8,i,.
\`J+u\^u
` 4)
,,--.,-Rodiny
_-__ --.,\,_ _
ž.e jsou úzQe spojeni s nebgm. Pán ss zÝláště zajímá o svou církev bojujicí na zemi. Andělé, kteří přinášejí dým vonného kadidla, jsou na si;raně
modlicích se svatých. Z každé rodiny by .se tedy měly neochvějně vznášet
při západu slunce modlitt]y k Bohu a svěděit v náš progpěch o aásl.uhách
krve ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Spasitele.

Jen tato krev má smysl. J6n ona nás riže zbavít hříchů. Jen krev jednorozeného Syna Božího nás může přitilížít k Bohu, jen jeho krev "snímá
hřích světa". Ráno i večer sl6duje net>esb'/ vesmír každou modlicí se do~
má.cnost a anděl s kadidlem symbolizujícím srúrčí rrev přistupuje k Bohu

(bs

15,1897)

8. kapitola

8::. 4

gc;í!í;::Z;§:;í; '!#ZLC89;L#pC;%,_2ŠiiL;!L(#6i?:Ař,`Í;p7i3„
Šr,_ 2á;

4sG~a.g;

4T 6L5_6, tÁH 2L2_3.,;

6T 467;

8T L78

280; " 93
9. KAHTQjA

:á ;g;Í=2ággáag ť5Íímp5::ťb:gíz;oá,S3;v:Íž ťáEioz;i:i2?:3 ,.troubení
Hvězda s nebe s adla na zem. Nebo "spadlá hvězda.". Tedy ne p&dajicí,
ve třetim troubení (Zj 8,10), ale už na zem spadnutá

Je za,jímavé mimochodem .sí povšimnout, že obraz padlé hvězdy so vyslvtuje

v židovské apokalyptické lit,eratiňe při popisu satana jako hvězdy padlé
s nebe (Enoch 88,1; R.H.Charles: The Apocrypha and Pseuaoepigrapha of
the Old Testament, 2. sv. str. 251)
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i. Tím je naznačeno, ž® moc předsi;čivovaná kličem nepatři ií. jeho
podstatě, ale byla mu propůjčena vyšší mocí.

E|Éě= Vlastnění klíěů je náznakem moci otevirat a zavír&t (viz Zj 3,7;
viz také

}út

16,19).

šíšřá:5šůvžkí=dá?3::É3ÍŠ:ža:3:É:ůýu:eí:sĚ::š::;už:ghpmur::žíří?i(šggo-ji
628 po Kr.) & Římany za Her'akiia .1. (610-641), které oslabily tyto dvě
říš®, čímž připravily ces.tu moham©dánské výpra.vě. Klíčem, podle jejich názoru, je pád Chusraua, jehož porážka a zavraždění roku 628 po ltr. znamena~

ly konec perské řiše jako rozhodující mocnosti a uvolnilo cestu nástupu

arabských sil.
Studnici

asti. ř{ec. frear t5s abyssou = bezodná jáma, prop{?.stná studna. Slovo abyssos se v LXX často používá k ,přLkladu slova i:ehom -hobr.

íží3ř:3š:áv=]: ť{§á o:é:áě kr::ř%bžs: ož #gát:í:j:n;rž::gí Aocb;sť;suj:o:gkgí ,
pří`oytkem leviatána. Tak v LXX čteme texty Job 41,22.23.25 (ů masoretském
texi;u verše .31.32.34`) v tomto znční! "On (drak) působí, aby v hlubině
(abyssos) vřelo jako v mosaz.ném kotli a moře pc)kládá za hrnec tuku a n®jnižši část hlubiny jako zajatcc: hlubiny`počítá za své pásmo... Vš©chno
vysoké pozoruje: a on jc ]ffále.Tr. všeho, co je ve vodách." Vzhledem k Arat>ům m.ob.ou tyto bezedné pi`opasti představovat r.o.z-sáhlé arabské pouště, odkud vyšli Mobamedovi následovnici a vybojovali siposleóni velká území.
2.St

dnici

as t i .

Viz

pozn.

k

v.l ...- `-

Zatmělo se Srovnej s pozn. ke Zj `6,12. Temnoi;a je také příznačná pro pátou ránu (Zj 16,10). Vzhledem k méhamedanismu je možno zatměr).i
slimce

cl:ápat jako zastínění slunce kŤesĚa.nstvi. Takový byl náj3ledek rozmachu
ir,ohamedánského .náboženstvi .
3. ESpb][±JsiL Toto navštivení připom.iná ránu kobylek, která stihla Egypt

í:o;7;*;:Í±::í;b;áL:LÍ%ří:Íý::;::;:L::L;,:í:h::Í§í:Í::rť§::;;:g:§;Íáv.#±ot:Í::
nezů,stal nadále osamocen.
Štirové zemští. Za nor'málních

±yto koby|*/. ]`sou přirovnány k :ž;;::;áíš;:;š:,ťnů;::::,%:.a€.;9;.L;:á;.;á±;:e
Štíří jsóu Tzr.ámi j;ko nepřáteié čiověka (viž Ez 2,6; Luk io,19; 11,12)
4.Ab

neš kodili . Kobylky ničí vegei;aci, neškodí lidem. Tyto kobyllqr všák

dostaly příkaz neškodit rostlinám. Ma].í zaútočit jen na nespravodlivó lidi.

::,afiasšiý:hsá::#:tg:ůy::Eíg:;ě:áy:3::3é%;e::Ép:un:33ť:Jšákgej?::yt:ktž::
dy, když se podřídí q ochoi:nč jim vzdqjí .úctu. 0 jisté třídfv3 se mšI Abu-bakr,
Moham®dův nástupce, před s`vými vojálq/ vyjádřit takto: "Najdei;e jinou E}kupi-

nu lidí, patřících k synagoze astanově, ki;eři složili své korLiny, těm určitě roz.:ekněte lebku a nedáte jim k`lid, dokud .se z nich nestanou mohamedáni,
nebo nebudou vzdávat patřičnou.úct:u" (Edu'ard Gibbon: The Decline adn Fall
of the Roman Empire). Dosud n6ní žcela jasné, o ktei`é lidi šlo.
Kd}'ž vzta.hujeme výklad na muslimské Araby, může tQto omezení znamenat j©-

ž:á3 í:#:š#LP::3::Í:%Étp::ÍÍ:n#ť`g:3:e ]en žít. Byío to proto, aby pora_
il zn,ameni. Podle něki;erých vykladačů jsou kabylkami m.padeni ti, kteří nezachovávají pravý d©n odpočinku -sobotu, prc)tože zachovávání sc)1oty
má být nakc)nec vnějším zna.inenim vnitřního působení a zapečetěni Du.chen svai;}'m

(viz

pozn.

k Ez

9,4).

792
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|aLie|í,9|jiy.tcgh= Viz Ez 9,4; Zj 7,3.
5. ![gj±]2ii ,ie zí-ibÉjig|}L Kobylky mají. v}Jkonat vyměřený trest soužení, ne

smrt i .

Pět měsíců. 0 tomt;o časovém úseku pojednává I)odatková poznámka na konci
této kapítc)1y.

ĚiEírg= Viz pozrh k v.3. Šij-Íří uštknuti může být }crajně boiestivé, zříáka.kdy je však smrtelné.

6. IIledati budou smrti
6,16o
7.

Viz

ZDůsob.

Jc)b

3;21;

Srovnej postoj lidi zde s jejich postojem ze Zj

Jer

8,3

Řec. homoi6mata =

podoba, zobrazeni, foi.ma.

Po_ó_Qbp,t''.Égě-.°g= Viz pozn. k Joel 2,4. Někteři vidí v koních jezdc®, gkvě1ý rys cire.bskÝch bojových sil.
BQ!=±!!±aL| ŘecL stefanoi = symboly vítězství (viz pozn. ke Zj 2,10). Někte=

ři v tom viděli t.urb'any, které t)yly dlouhou dobu národním. přikrybím hlavy Arábů.

Jako tváři lidské. Snad náznak, ž® nás+.roji tohoi;o navštívení jsou lidé.

gio#SŤ+Bů+!5=:#ŠÍ;n#j:#=e některých t o má být znázorněni údajně
Zubovée

ie
.le.lJ

iL Tento rys symbolizuje silu a dravosi;.

9 . ELniř.GL.i±

íře železné. Š upiny kobylek by snad mohly být symbo1ickým. názn,?.kom nedobyi;nosti vykc)navatelů tohot;o soudu.
'Ž'.Tuk vozů. SrcHvnej Joel 2,5..

1°. 39ÉeÉQ.iLš;±Éiůj!L Tjc jako chvosty škorpi6nů s jedovatýmí žíhadiy.
i,.[OCL ňec.

exousia = moc.

škodi.ti. lídem

Viz pozn. k v.5.

Pět mčsíců. Viz dod{itkovou poznámku na konci kapitoly®

11. m..rÉid_Sj|
s©bou

krále. Í`:ťoudrý muž, Agur prohiásii, žé ''kobyiky nemají
krále,. a`7š3.k vycházejí po houfích všecky" (Přísl 30,27). Kobylky tc)hóto
verše jsou však ještě or'ga.nizovanějši při svém ničivém. díle, protože ma-

jí velitr3le, johož příkazy plni. Někteří vykladaěi, kioří vztahují pátou
a šestou troubu na muslimské ./haby a Turky, vidí v i;omto-králi Otomana 1.
(1299-1326), tradičního z,9.kladatele otomanE3ké řiše. Jeho první útuk na
tureckou řiši 27. 7. 1299 (podle 'Bit)bona) poli=1ádají za významný začátek
pětimě.:íěního pronásledování (Zj 9,7.10). V Dodatkové poznámce na konci
této kapitoly c) tom čtem© vice.

4!2gťL±aí Tj. posel, pověřený mocnostmi bezedné propasti.

EÉ9P3Sk.. Viz pozn. k v.i.
Řec. Abadd6n
zničeni, zpustošení. Všeobecný význam tohoto slo\ ,-,.,,.
1
1'
,,
1
va je vy,já.dřen u Job.a 31,12 a je přírovnán k "peklu" (hebr. šeol, dormělý příbybck m,rtv;:.ch; viz pozn. k Přísl 15,11) u Joba 26,6j). Použiti heb~
L-e`is`L-ého jmén,-^ ir Léto souvislosti j© příznačné proto, žo mnohé z Janova
Abaddon.

;.}:-::::::n?v:ž ::ť:\:ť:kÉra:bí:dg;:ŤÝ PůV°d. V žldovské, i:radici je Abt`adon
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Ě±Lc_k]ií Jan uvádí řecké jméno pro řecky mluvící čte.náře.
±ee±2Ce± ř{ec. apollyofl = hubitel, zhoubce.
12. BidLa= Viz pozn. ke Zj 8,13.
13. Šcstý anděl. Tj. druhé běda (viz pozn. ke Zj 8,13; 11,14; Zj 9,12.).'

Ze±±:]ZřLr_oL±± Z řecké předl.ohy vysvítá dvojí mc>žnost: "čtyři rohy" a ''ro~
hy". Ci rozích kadidlového oltáře ve staré svat,yni na Ďouš'ti viz 2 Moj 37,
26..

#Íg#.:-t-š-±ý}cÍ:Piž:y8:Š_;i?týž °LtáŤ J Při kterém anděl přisiui]ovai při

&lĚěk

14. čtvži
_ čtyři
-u ---_--_--J
,
^`u--+ \u\,++
:4čj.Př.9d?Én?
riděliSíěli
proi`ok
anděly,
měli \Ll\J\J
moc
zabránit působení větrů
(Zj 7,1).
světoširou
moc; ktc.ří
i;ito čtyři
jakoby
Jr,-šii .moc

c)mezf;nou.

Většina vykla.dačů, kteří vztahují páté troubení na Saraceny, viděla v še8bém t-fou.oení 'Turky. Něk*eří z nich ztotož^iuji čtyři anděly se čiíyřmi sultá_w turecké (otomanské) říše: Aleppo, Icohiim, I)amašek a Bagdad. Jiní vi-

dí `' těchto a.ndělích niěivé síly, kteřé útočily proti západnimu světu.
q`LÉz`e.nL±| 'Í`ii;o andělé nesměli úskutečnít dílo sc)udu, dokud nezatroubí anděl

Ě`3S+lť`.o

|u:É±eLtLe±í Vy|cla,dači,. ki;eří šesté troubení vzta.hují na Turecko, všeobecně
vykládaji doslovně Eufrat v i;om smyslu, že Turci. vstoupili do Byzantské

Ěáže(ž:Í`žfš;tř;,;?oi3::.rš:ž|jm::%uJ::oz:::::ž;b,:.:ž::a,g;m::í:!Ůa,B:3ž:
;:zEiníekž:eTgŤE:Ťť,N:L:řfr:t::cÉeó:ž::ůe:-áág:Í,tz:ép::mÍgá;|ťtJ,vÉ;oři|

;Í:Í;Íř:;;Ír§;E;r:§::Ís]Í:m;±#sO:;:;;;tíb:::;:Í;Í=;{;8á:ííí:Íy±F±:;;šLT:
(viz pozr`_o k ,Jer 1,14). Podle tohotď hlédiska zde Ei``frat. Jiaznaěuje hi:anici,
za kterc>u Bůh udržuje síly, které uskuteční jeho.soudy v.šestém trout)ení.

Z3 š:: ž;:Š:nžy=:a±%Ě:č:go::Šíd::f=aL; í::^::m:g:oB::3:Í3;máa:;ří:zřží :S , ; ; ,

!*::Í;:;;:;Í:;::;:;:Í§i;Í:Íž*§;ií;;d#:§Í:::Í:;::S;:;t:;::;ů.}:Í:É;i;;=~
15. čt.yři aridělé.É±Víz
iJ
Vizní)7n.
pozn. kk ií_
v. 14.

i±j2g.i#š... 0 výrazech "ke dni, a k měsíci, a k roku" pojednává Dodatková
pozn. na. 'íonci kapítoly; viz také polz`n. ke Zj 17,J.2.

Tř.eji9.i.1= Viz pozn. ke Zj 6,7.
16. P_o_ě.et i.ro.iska lidu ízdného čtyři a.ndělé jsou zde vylíčeni při vykonávani soudu p=rostřednictvím velké armády jezdců. Ve staré době bylci jízda
ne j_t-ychlejším Q nejpohyt]livějším oddílem vojska. Proto se smíme dcmnívat,
že zd® jde o syinbol rychlosti a rozsahu, s jakým toto navštivení p:?`išlo.

E!řš±±-íT_áliii.É
i'it..

t is íoů . Tento počet nc.pochybně představuje velké, nesčísl~

zástu'py

i±ií:š:3LÉgiFc. Ze znění tohoto výroku v řečtíně je možno u6oudít, že Jan sly`:el ten_to počet a rozuměl jeho ,ýýznamu. Slc>vní vyjádření potvrdilo jeho do-

jem o ní)sčíslném zástupu.
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17. rLdš.1_j.s3+Lm:= Popis koní a jejich. jezdců jakc)by zdo vygtihoval známý
hebrejský ot)rácenj. paralelísmus: nejdřive je zmínka o koních, potom o
jezdcích, poLom jsou popBáni jozdoi a opět koně.

Q±Té±. Zřejmě novynikala jasem pouze výzbroj jezdců, ai6 i čoty. i/ojska
viděl prorok v ohnivé záři. Viz dále pozn. k "hyacintové".
Pancíře

Pancíře jezdců.

#±#:ž:iíá#Fž;:=g:::g:áf#:Í;:3:::ů:::;;Ěi°ká2:Ě;;.E:::::::ěť:á%ů€:3 č:::gáo:e::::á íšsarí:át3žá{áuTodrá a žLutá. PodLe ních předstw„

Ťž#'Ít3;.|;?iá:d:;,2á,Sžá:io?g2Z,3Y:nšo!::uko#a:us,Í:;a::::3v3Po::í::čuje možný význam barvy.

EE!ff}[|iiojísjLL Tato charaktgristílca nazna,čuje dravcst a majestátnost.
Q±ňLidí.IJ a síra. Totéž cD příodívalo jszdce, vychází_i zvtlan j6jich korLí. Zmínka o "dýmu" zde místo

•'hyacini;u" jezdců zdůrazňuje názoii,

Š:"i:t;o:::á:jz:ag:3fs::tí:ví:iángř:d;,:ááe#9:2Z?.Kkm:Ě:::;ř;hž:?Í:ž:ňující šesi;é troubení se zpusi;oš6ním otomanských `Tur`ků vidí v "ohní, dý-

mu a síře" náznak použítí střelného prachu a střelných zbr8.ní, které

:3dá:gá:s::č:áže u:Ér;:ái:3:k3á::áyn:h:g : #cXĚ:::::íz zr:šř::ní: zdců "
18. .A. tím troiím zmordována... Z řeckého texi;u vysvitá čteni "těmito
třemi ranami". Skutečnost, že tyto E]oudy jsou nazvány ranaini, má podle

některých naznačit úzkou souvi$1ost, která byla mezi troubamí a sodmi
posledními ranami (viz pozn. ke Zj 8,6).
gře_t_i_nL±± Viz pozn. ke Zj 8,7.

9±nLžPJ19. .1/-... `ťii.'

a sírc)uo Viz pozn. k v. 17.

~,`+.`j.9..i.i,9,fii Jan už pp,qal tyto koně, zat)íjející lidi ohněm,

Č:'.r.r_.n. a [;='.|-ou v,`.,;iázející z jejich úst (viz pozn. k v.17) .

]±.Í±JstÉ± Tito koně pustoší hlavami i ocasy. Srovnej s kobylkami z pá.tého ti.oubení se žiha.dlem.v ocas® (v.10). I!ěktoř.í vykladači v

souvislosti g Turky vidí v těchto "oca,sech" symbolícký náznam ocasu
turecké vlajky.

20. Ji.r|í Pak lidé. Většim lidí nebyla zrúč6na tímto Strašným navštíve~
ním, ale navzdory i;omu, co jejich Epc>1uobyv&telé museli vytrpět, ničemu
se z torm nenaučili a neě.inili pokání.

zá.,ríž##ri:;;::9:=:::IÉ;gÉ,?vk#o:ÍT:g:yjíFt:ríááe:y;ř::i::jívťgt;íM:jzáám
lidským.'vr-:.t.j,:i.ezům než Bohu a jeho království; i jich tedy se týkají ta.to
slova. I když výtvory moderní kultury mohou být samy o sobě dobré, přece mohou lidské srdce zaujmout natolik, jako dá.vné modly zs dř6va, kamene či kovu. Srovnej s pozn.k 1 Jan 5,21.
Ďáblůmo Řec. daimonia = démoni (viz pozn. k 1 Kor 10,20). To se vzta.huje

FaTTCŤi-vání duchů, obvyklé vo staré době a dodnes se vyskytující mezi
pohanskými 1`meny.

}v[odlám. Vedle uctívání duchů cjdsuzuje se zde uctiváni konHétních, ale
rieživých předměi;ů ,
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Z±3±ÉE± Zlato, stříbro, měá, kánen, dřevo jsou uvedeny v pQřadí podie ceny.

J}mi hledětí nemohou. Nerozumcx3t modloslužby je dramai;izována gkutečnoBtí,
_'-`__±
=_1__ L _\_ _,
,
že tyto předmě
ťy;.
ť:f5V?né
jgk.o.Eoho'ré,
__nemajíló,5;
dokonce
aní zvířecí schop_
noí]ti, tím méně lidské (viz Ž 115,4.-7;-Jer
Dan-5,Ž3i.

21. Z vražd. Hřich modloslužby protí` Bohu často dová.dí
zde uvedeným (viz Zj 21,8í viz iaké Gal 5,20).

trávení sv

lidí ke zločinům

Viz pozn. ke Zj 18,23.

Z smiistvá. Řec. porneia = proBtituce,
konného cibcování.

nečistota, k ozn&čení každého nezá-

Z krádežio Viz 1 Kor 6,10.
i)ODATKovÁ PozNÁmcA KE zjEVENÍ 9

Jedním z prvních biblický:ch i/yklada.čú, který víděl v šegtém troube.ní symbol
Tmků, byl švýcarský reformátor Heinrich Bullinger (zemřel r.1575), i když
i.i{artin ljuther toto troubení už před .ním vykládal jako symbol mohamedanismu.

`íůá:gvv=Ík3á#Sí=š:;±Í:3a:áoř:á:Í:s;áť:a=rš:g::±áá3ř:bá%5:ív::g::š3e:=:

ci Saracénů. a šesté trout)ení do wcpglného období s61jukovských nebo ctomanských Turků. .

Roku 1832. Silliam h{iller upřesnil datování.těchto troubsní tím, že je chronologicky spojil (v pátém ze série č.lánků časopísu "T®1egraph" , vycházejícím ve Vsrmontu.).. Na základě zásady "den za rok" (víz pozf„ k Dan 7,25) Mil-

1er počítal pětiměsíční období pátého troubení (Zj 9,5) ?a 150 doslovných
lei;, a hodinu, don měsíc a rok šestého trc)ubení za 3,91 let a 15 dní. Mnozí

vykladači před Millerem počitali podobně, ale nespojovali.tato dvě období
chronologic.ky. Miller upozornil, že doba šestého troubení náslodovala bezpi`ostřodnčť.~`po pát.ém troubeni, takže vaníklo ót>dobí trvajíci 5411et a 15
dní. To trvalo od rc>ku 1298 po Kr., bral Éřitom v úvahu první úi;ok otomanských Turků na Byzantskou říši, do roku lsJ9. `Podlo tohoto názc)ru představovalo tedy obojí troubení otomanské Tur`{y, páté: j6jich rozmach, a š6sté: `
období jejich nadvlády.
Pioku 1838 Josiah Litch, jerlen z htillerových spolupracovníků ve druhoadventním hnutí v Americ6, po revizi Millerových. údajů uvedl rc)k 1299 po l{r. až
rok 1449 jako období pátého troubeni a. do roku 1249 do roku 1840 - š6sté
trout)ení. Litch přijal 27. ěervenec 1299, kdy byla bitka u Bafeu blízko Nicc>medie, kterou c)značil za první útok. otomanských Turků na Byzantskou říší.

::Eulíá;8P:š:;d3;zá:t:y;nggřmíg:šgag#:gž;::::šíug*áaEr:t:š:ofš::e:ureckého sultána Murada 11., &tiy mohl iiastoupit na trůn, a ve skuteěriosti při=
jal kořimu až 6.1edna 1449, kdy toi;o.povc)lení doatal. Ijitch -věřil, že i;oto
1501eté obdcibí tvořilo dobu, kdy otemánští Tirci "mučili" (víz v. 5) by2matskou říši.

,

Jak jsme už uvedli, Litch ur`čil rok i299 za počátek pátého troubení, přes.riěji 27. červenec 1299, da.tum boje u Bafeu. Pátému troubení vymezil 150 let.
Tím se dostal k 27. červenci 1449, jako počátku šestého iiroubení. 1{ tQmu

přidal 3911et a dospěl k 27. červenci 1840. Po připočtení 15 dní byl v
sr.pnu 1840. Předpověděl, že v tomto měsíci buds turecká říše rozvrácena.
Zpočái;ku však ae neodvážil stanovi:t přesný dsn .měsíco srpna. Krátkou dobu
před vypršením tohoto období určil pád turecké říše na 11. srpna, tj. přesně 15 dní po 27.. červenci 1840.

795-797
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V té době Be pozornost š+ěta obracela k `událostem odehrávajícim se v turecké říši. V červnu 1839 Mohamed Ali, egyptský. paša a foi`málně sultánův vazal, se vzbouřil proti svém.u pánu. Por'azíl Tur]q/ & z ai jejich ioástvo
V té`době zemřel sultán Marmud 11. `.a ministři jeho n i:upce Abdula Mejída
navrhovali Mohamedovi Alimu určitou smlouvu, pcidle niž by dědičně vládl
Egyptu a jeho syn lbrahim úy spravoval Syrii. AvšEik Británie, Fr9.ncie,
Rakousko, Prusko a Rusko, které se všechny zajímaly o Blizký Východ, inter`venovaly a trvaly na tom, aby se bez.nich neuza,vírala žádná smlouva mezi
Turky a Mohamedem Alim. Vyjednává,ní pokračovalo do léta roku 1840, kdy 15. července -Británie, Rakousko, Prusko a Rusko i)odepsaly tzv. Londýnskou dohodu, riavrhující mocenskou podporu podmínkám navrženým Tiurlcy minulého roku. A''i v té době Litch oznámil, ž© předvídal ukctnčení timeckého
panství .`-ia 11. srpen. V i;en dsn turecký v},slanec Rifad Bey prišel do Alexandrie s podminkami Londýnské dohody. V ten den dostali i vyál8.nci ětyř .

g::nís:Ít:3:i?uk::áktpeáštů:n3u:#;vE:;:áJg:řř2§::řš;Íom:uuči:líe:3?12;

"se podnikly kroky", avšak ne.dozvěděl se, jaké. Ilitch vykládal tyto udá-

1osti tak, že turecká vláda uznala kcjnec své nežáwiálosti.
Tyto události, které se odehráiy v určenou dob.u póél.é Litchovy předpovědi,

Í::;Í1::#:Í:;;:a:ÍÍ;!:;:íá:::g;:Í:;%;Í:rF%::;Eg;ýĚ;:Ýíi::;e3ž;::;:ÍÍ:!dhu:ýEt3:á:t :fg:1;ř:í ::g:i::ái drísá ot:á:o:Sá,13s3 :o;o.%o:%,,í-.:jt-,i#žvgč?-str.

334-335)

.

.

'`^..

`

Je víV;ak třeba připomonout , že. k:omentátoři a-t.a`oio.gové so. všeob.é.cn'ě.velmi

.

rc)zcházeli při .výkladu významného pátého a šéstého i;roubení. Příčinou by1y hlavhě tř.i problémy: 1) význam samotného:symbolismu; 2) význam řeckých
výrazů a 3) historiéké události .a. ddta.. Avšak důkla.dný průzkum těchto problémů by nás`vedl daleko za rámgc vymez6ný v tomto kor}ientáři.

,>>

Všeobecně je možno říci, že adveni;isté s.d. vykládají páté a šestéiroubení
hlavně v otázce obdcibí v podstatě shodně s výkladem JOEiíBha Litche.

9. kapitc,la
9

GC 334.5

10. KAPITCLA

1.. Li4šijseEjL Viz pozn. ke Zj 1,1 a 4,1. Kapitola 10,1 až 11,14 tvoří
ui`čitou vsuvku mezi šest;;`m a sedmýn troubením. Tato vsuvka se podobá úseku, který je v sedmé kapitole mezi šestc)u & sedmou pečeti.

Jinéého andě].a silhério. Tento anděl patři do počtu už vzpomenutých andělů.
Zřejmš se liši od andělů zdržujících čtyři proudy větri (Zj 7,1), jakož i

Sgkgns:Lgn33í3e:mžet;oÉ:g:ttfžj86:íá,€á±:hgůoa:áíg=a:eo::žář;%í3:t:ž3íta
s Kristem.1viz pozn. EGW ke Zj 10,1-11). Zdo, jako Pán dějin, oznamuje v}'/rok šestého verše.

SstuDu.iicího s nebe. i když

se nyní pohied soustřeáuje na jistou nebeskou
bytosi:, dějištěm vidění jo stále země

P.lÉirlÉ±9 oblakemo Řec. pei`iballó` `=. háze`t'`kol.é'p,.. obklá.dat , odívat. Anděl s©
jeví jako oblečený rouchem. Pis`m.o čási:o dává do`.E.buvislosti oblaky se zjevenírr, I:rista

(viz

Dan 7,13;

Sk

1,9;

Zj

1,7i;

14,14;

vi`z

ž

104,3;

1 Tbs

4,17').

797,798
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±.ii±3= Srovnej se Zj 4,3; Ez 1,26-28. Andělovu tvář "jako slunco'',ZarlcI
přes oblak, kt;erým je zahalona, je možno pokládat za příčinu quhy Srovnej s pozn. k 1 Moj 1,12.13.

Jako slimce. Srovnej s popisem Ki.iáta ~ Zj i,i6.

Hg±iL Jde zřejň.ě o dolní končetiny selé a nejen o chodidla, když jg Písmo
přirovnává k ohrivýn slciupům (viz Pís 5,15; viz také pozn. k liz 1,7).
is=j2±±Pgr±±±±!c±.Srovnej s popisem Ki.istových nohou ve Zj 1,15.
2.. V ruce své. Poróvnej s6 symbolism©m z Ez 2,9.

e±Éí!±:rES±g!± Řecký text naznačuje, že kniha byla stále a úplně otevřená. Naproti tomu předcház6jící.8vitek byl zapečetěn sedmi pečetěmi (Zj 5,1). D8.-

I:1i::h:t;:iz:!:;;tiEsá:5::.íi;o:gn;:::;;Í::?ni2!:!:#íj3Í3!oí:;;:á!|:Í;hit_a8,14) jako se vztahujo na kázání prvního, druhého a třetího andělského poselství (Zj 14,6 až 12). Protožo poselství tohoto anděla se týká času a
pravděpodobně udá.lostí doby konce, když má být Danielova kniha odpeěeitěna
(I)an 12,4), zdá se rozumnh vyvo2;ovat, že tai;o malá kniha otevřena v ruce

;::;::áo:řis:.Í:TuÍ:p::áť:n:ug=::nšáá::r.*ig:ár:ÍT;íž3yí;noá;o:Í::yTač::á:gg:Ť:kk:5:E:Í:jš3ás:;eĚ::gcn:rdmo::tžíěst?3gíd3:Sháubg:s:ĚÍ3s:ě:;d:š::o
verše, tj. i.oky od 1840-1844 (viz pozn. k v,6.;.viz Ecfl`.i-: Dodatek ke Zj 10,
1-11)..

KnÉŽLkji: Řec. biblaridíon = fl}alý svitek; je to zdrobnělý i;var od slova bib~
los = kniha. V Novém zákoně slovo biblai.idion se vyskytuje jen v této kapitole. Ve srovhání se svítkem (tiíblíon) v Boží ruce ve
malý svitek výr&zně menši. Srovnej symboliku Ez 2,9.

Zj 5,1.je tenbo

ž'-%i#:ĚÍ;ŤžrEůj35*u#Š:o:t ;e:: š:á: : sĚ:::t::uÉár:e:ešasž:iá , ( ::zn3č,|`:g
světoširé zvěBtování jeho poselství, jakož i jeho moc a úádu nad světen.
3. H!.as©m velik

Srovnej

se

Zj

1,10;

5,2.;

6,10;

7,2.

:|±±9±iLl_QV řy±_1± Tím je jen zdůrazněna mohutnost andělova projevu. Není
za,znmenán obsah.
Sedm hr omů. Další z řady charaktorisi;ických sedmiček Zjevení
Zj

(viz pc)zn. ke

1,11)

4. ET.íLbych_p±±± Jan roz`měl hlasu É;edmi hromů a je připraven zaznamenat
jejich poselství. Tento verš naznaě-'úje, že Jan zaznamenal vidění ze Zjeve~
ní, k.:.:J-ž mu byla ukázána, a ne později.

ZaLP3ŠriQÍ Jako kdysi Daniel, i Jan je vyzván, aby "zapečetil" zjevení,
které dostal (viz Dan 12,4). Pavel také slyšel v6 vidění "nevy.slovítelná
s].ov€., která nemůže ělověk vypravit" (2 Kor 12,4). Poselství sedmi hromů
zřgjmě nebylo zjevením pro lid Janovy doby. Obsahovalo zjevené podrobnos-

t`Šz:s:5:Íyí,TFketešéjgaíšž:gtcíží3Ěo:oán3ažo„Š;a:žě:c::c:;jáí3::í;2á€érší3u:gůn.
doprc)vázet zvěstování prvního a drihého andělského poselství (Zj.14,6-8;

'

viz EGW: Dodatek ke Zj lo,1~11).

:ángzág-JPíá;2g:žš,g;8Í:jpšž:á3í::žg;;;,dfžĚ,12n;S;:Zacho6.

Ži.vého.

Srovnej

ss

Zj

1,18;

4,9;

i5,7.
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ž stvořil. SrovnEij 2 Moj 20,11; Ž 146,6. SIEivnostněji už není možno
•id 6,13). Přisahou skrze Stvoř`itele zde Ježíš KriBtus v popřísahat (víz
době &nděla (viz pozn. ke Zj 10)1) přísahá. skrze samého s©bo.

J]..ž vice času nebude. ňec. chronos ouketi estai = už nebude času. Toto
prohlášení se vykl.ádalo různě. Mnozí komeni:átoř`i mu rozuměli tak,

že jde o konec čEisu a začátek věčnosti. Jiní slovo ''čas" pokládali za obdobi, které plyne před posledními dálostmi dějin, a proto překládali n©=
bude už odkladu (oddálení, otálen
Adventisté s.d. všeobecně chápal`i tato šlova jako zvlášt.ni popis poselstvi
zvěstovaného v letech 1840-i844 Williamem Míllerem a jinými v souviEilosti
s koncem prorockého období 2300 dní z Dan 8,14. Po něm už nemá přijít žád-

né dalši poselství, které by se týkalo určitého času. Žádné proroctví Físma nesahá z&'rc)k 1844.

7. Ve dnech. Někteří komentátoři vykládali tyto dny v prorockém smyslu j&
ko roky. Málo záleži na tom, zda je tiud©me pokládat za, dny nebo za roky,
protože výraz sám je všeobecný a přichází po prohlášeni verše 6, a proto
nerr.ůže bliže určovat žádné měř`ii:elné časové období (viz pozn. k v.6,). Smysl
tohoto verše je ten, že v době sedmého troubení se má dokonat Boží tajem-

ství. V Božím plánu měla tato událost následovat po prohlášení, že "už více. času nebude" (v. 6). Srovnej s prohlášením pod sedmou ranou: "Staló se"
(zj

16,17).

o anděla. Viz Zj 11,15-19, kde je řeč o událostech.
bude troubii;i. Sedmé troubení znamená vyvrcholení onoho velk.ého sporu
Krístem a sata.nem, jak je to zjevem zvěstováním hlasu v nebi v oné
době

(Zj

11,15).

Dokonánoť b-ude. .Viz

pozn. ke Zjn,15.

mstvi Boží. Výklad ke slovu "tajemství!' uvádí poznámka ke Zj 1,20; viz
im 11,25; Ježíš užíval podobný výraz.: "tajemstiri královsi;iú Božího" (Már 4,11), a Pavel mluví také o "tajemstvi Boha" (Hol 2,2) a nťajemství Kristově" (Kol 4,3). Boži taj®mství, které Bůh zjevuje svým dětem,
je jeho záměr s nimi ~ plán vykoupení. Porovnej.1 Tim 3,163 6T, sti`.19.

ílužel]ní kům

sv

rorokům. Vyhlášení a výklad tajemstti Božího (viz před-.

cházejíci pozn. k výroku "tajemství Boži") vždy patřilo k poslání zvěsto-

vání jeho sluhů proroků a.bylo údělem misijní .služby lidem (víz pozn. k Ř
3 '21) .

H_1.a_sL= Nepochybně hlas, který zakázal Janovi psát, co bylo c)bsahem zvěsti
sed,T.i hromů (v. 4), jak to wsvítá z opakování výroku ''s nebe" a přislovce

''zase".

idi

Jan byl vyzván, al)y zasáhl do vidění.

P±SL`.rř_SÉĚB!i| Viz pozn. k ú. 2.

E±Lížk:s!L Viz pozn. k v. 2.
ZLrL±±ÉL Viz pozn. k v. 2.
Na moři a, na z©mi. Viz pozn. k v. 2.

Rli tu !saÉěJs!i= Jan je zde zobrazen v situaci, kdy vyjadřuje svou
touhu po kíiizc. Hraje úlohu těch, kteří zvěstcivali &dventni pc)selstvi od
roku 1840--1844. I když se zmjílili v otázco doby oné událosi;i, ktei`ou zvěs-

:§'í;::i=.;i;;±:iš:gd±::ižp:±iíě;:%á:bi;:Í::;Í:::::á#t::;:Z:::::g:::=sti`.Lt na konci 2300 dní.

798,971
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gežĚ±ji Srovnej symboliku z Ez 3,1 (viz Jer 15,16,) Sníst knihu může znamenat obraznou řeč naznačující plné pochoponí významu pc)selství obsaženého
v malém svitku. Janova zku.šenost vg Zj 10,10 dobře popisuje to, co advent-

ní věřicí zkusili, když plněji pochctpíli výzmm ti`ojandělského poselství
(Zj 14,6-12) ve vztahu ke skutečnému naplnění proroctví o 2300 dnech.

hořkost v
verše 9. a 10.
je
Zj 1,2;
9,17).

tvém' Viz pozn. k v.10. Pořadí jednotlivých prvlď
obvykiou formou hebrejského paraieiišmu (;i-ž ;á-z-n?-kš

t)řiše

"Učiníť hořkost v břiše tvém,

al6 v ústech tvých bude siaa.ká jako med" (v.9).
"V ústech mých byla sladká
hořko mí bylo v břiše mém"

ústech

ch budeť sladká.

a.ko med . . .
v.10).

Viz pQzn. k v.10.

10. !!zLa_1_ jg±mj Via pozn. I v. 9.

Sladká ako med. Sr ovnej s Ez 3,3. Podobně jako v Ezechielově zkušenosti
Boži poseiství daná jeho siužebníkům byia čá,sto směsí siadkostí a hořkos-

::,b3žSÍ:Í:jfáě:iB|gžÉr:-Í;šť:|j:::cžo::yžv3soj:vLrfr::Éo:ngl;o:gí:Ě::í
lidem.

Ve zvláštním smysh je i;ato Janova zkušenast ve vidění přiznaěná í pro
adventní věřící z roku 1840-1844. Když poprvé uj31yšeli poselství o t)1ízkém
druhém příchodu, bylo jim to "sladké jako med". Když.však Kristu,g r.epřišel

podle jejich oěekávání, jejich zkuš.enost byla skut6čně trpká. Src)vnej pozn.
k v, 9.
Hc>řko mi b 1o Ý bříše memu Viz

11. I dí mi. Tj. Kristus,

po2;n. ke "sladká jakc> med''.

"anděl" z v. 1. a 9.

o
orokovati Srovnep. § Ez 3,1.4. I když
snědený
svitek__
_-__.,
_ -_způsobil
----- r-```,l,-v žaludlcii hořkost, Kristovo ujišťující-slovo nabádá pi`oroka, aby znova pro_ ___
_`
I_ ---- _,
`^-J
L,++` ,,-.
JZ+
1 ^..^ "musíš"
''_.___,v'l
. je v řečtině velmi důrazné.
rokoval. Slovo
Jan jako představitel
Musíš

adventních věřících po zklamáni miisi neodkladně zvěsitovat další pc)solství
Je i;řeba vykonatt velké dílo. Tito lidé musí jit a šířit poselství třetího
anděla ze Zj 14,9-12.
Národům...- v

jiných překladgch přodložka: proti, př®d... To má souvislost.

Poselství je tř6ba přeqkládat mohým .1idem, právš tak ja.ko svědectví o niclL
č;i proti nim
Nérodům. , ,

Když advgntní věřící plněúi pC)chopílí význam třetího an~
dělského poselstvi, tím více si uvědomili, že jde o pcx3elství světu a že
je ho třeba zvěstovat ''liden a národům a jazykům a mohým králům'L Toto pře-

:::á;e;ák;yLíS:3:á:ÉévdÉ:±:;mkáyn:Í::.f;f±ájííáávg:to.gsgůs:::t:řší:v3:g:::=
vat "každému ná].odu i pokolení i jazyku i lidu" (Zj 14,6) poselství, ki;eré °
jim bylo svěřeno.
z DÍLA E. G. \,,rHÍTEOVÉ zcE ZjEVENÍ

ío

1-11
I)an 12
Ne menší osobnost než Ježíš Kris t us ,. MOcný
&nděl, ki;erý poučoval Jana, nebyl. menší osobnosti než Ježíš
lúistiE. Jeho
pravá noha na moři a levá na suáhé z6mi na,2!načuje jeho účast v závěrečných
scénách velkého sporu se satanem. Toto postaveni je náznakem jeho svr.chova,-

né moci a autority na,d celou zsmí. Spor stále sílí, je stále prudší; tak
tomu biide i dále, před závěreěnými scénaJni, kdy mistrovské působení mcK3ností temna dosáhne vrcholu. Sa.tan spojený se zlými lidmi bude svádět celý Ewět

971, 972
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i církve, které nemiluji pravdu. Ale mocný anděl žádá pozornost. Volá silným hlasem. Mc`c a autc)ritu svého hlasu má projevit vůči těm, kteři se spojili se sa.banem, aby odporovali pravdě.

nie|J;nmůfé dg:::y #ž:sgčs:dg: , h::mřék:;lš:á: Í::m3:P o,T?n::ív::š:ug,':: 3::
doucíudálosti, které t]udou popc)řádLm odhaleny. Daniel vst,J.ne ke svému losu
na konci těch dní. Jan vidí malou knihu odpečei:ěnou. Daníclova pr.oroctví
. a to v prvnír9, druhém a i;řetím andělském poselstvi, které se má zvěstovat
světu, Odpečetění malé lmihy bylo poselstvím týkajícím se času.

Knihy Daniel a Zjevení tvoří jeden celek® Prvni z nich ,je prc`roctvím,
dr.uhá odhalením, pi.vní kniha je zapečetěná, druhá je otevřeriá, Jan siyšel
tajemstvím, ki;erá oznámili hromové, ale nesměl je napsat.

Zvláštní světlo, které dostal Jan a které našlo v5Í.jádření v hlasu sedmi hromů, 1íčilo události, ltieré se měly odehrát v prvnim a druhém andělském poselství. Nebylo n€.jlepší, aby se lidé c) těchto věcech dověděli,
protože jejich vira musí .oýt nutně 'vyzkoušena, Podle Božího ř.ádu se měly
zvěstovat nejobdivuhodnější a nejaktuálnější pravdy. },`iělo se zvěstovat

:::?íd:í;:ť`áe2nJ?::;k; og3ES::Ev5ýk;:á|:ásií g:|ž:t :žěái:o. nů:ě;:eást-a:É;:
anděl si;ojíci jednc)u nohou na moři a zvěstujicí slavnostni přísahou, že
vice času už nebude.
Tato doba, o ktei`é se anděl slavnostní přisahou zmiňuje, neznamená
kónec světových dějin ani dobu milosti, ale prorocký čas, který by měl
být před di`uhým adventem našeho Pána. 'I`o znamená, že lidé už nedostanou
žádné jiné poselstvi o určerié době.` Po tomto časovém úseku, od ro'.cu 1842
až 1844 nebude už žádného přesně vymezeného prorockého ča,gu. Nejdolš.í časové období sa,há do podzimu roku 1844.

Andělův postoj s jednou nohou.ná hoři a s druhou na suché zemi znamená šíi.oký dosah zvěstovaného poselství, ktgré se nad vodami dost;ane všem

národům světa. Snědení malé }mihy znamená pochopení pravdy, radostné přijetí poselsi;ví. Havda týkajíci se času druhého příchodu našeho Pána bylá
nám vzácným poselstvim (}ÍS 59,1900).

12)
Zh2L2JP=
1ia je poseldním

Poslední úseku dob '` míl:osi;i. Závěrečné zvěst ování evangoobdobim doby mílosti.pro
T'i, kteři žijí v této di3bě
zkoušky a soužení, & přece se nekají a neposlouchají, zahynou s nevěrnýni.
Jiná zku.šebni doba nebude. Evangelium, kter`é j6 třeba zvěstovat všem.náro-

rlii

dům, pokolenim, jazykům allidem, přináší ja,snou pravdu o tom, že pogluš-

nc)st je podminkou získání věčného života. Kristus dává svou spravedlnost
těm, kteři souhlasí, aby je zbavil hříchů. Kristu jsme dlužnílqr za milost,
která nás v něm zdokonaluje (}vS 40,1900).

10. kapitola
10
10'1

7BC 971
7BC 989;

3SG 75

10,1-6
10'6
10'7

2S!t: 107-8

10,11

5T 454

2Si.I 105

7B.C; 971-2

(2TT 154);

9T 123
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11. KAPITCLA

1. I dána mi. }A-yšlenková linie z 10. kapitoly poicračuje v 11. kapiťólé

Třtina. Tato třtiná se pěl.a použít jako mčřící tyč. Pórc)vnej symboliku z
Ez

40,3.6;

Za.ch

2,1.2.

``

Postavil se tu anděl. •Textové svědectví i;ato slova spíše vynechává.
vstaň.

Jan je vyzván, aby vstoupil do scény vidění.

Ě g:r:ž:::Éěnza:::::áí o::s:#:li:kág:t:uŠ:d= ::Ššácv#::::: , (.:ť:rý
pozn. k Zach 2,2)., je možno se domnivat, že měřeni chrámu i i;ěch, kteří
se v něm modli,

je také za.slíbením obncrv.y a zá.chrany. Mezi šestou a sed-

:s:ípáž:á,; Š:í::kísiržs#:váů:jážt# Í:d?a::á::y og;:# , ( 5Í :ržjp;;vás:3ť#Úass:á# ř:o:jeÉí:7 ják:oS;§::v`Ég :;Í3toě:±ípž: :p::::ř:áuLk:zm::L
vázejícih troubeni, Boží chráin, tj. zde .vylíěený plán vykoupeni -a jeho
věrný líd, jso.u v bezpečí.
Zdá se, že tato ot)nova a. za.chovéní Božího chr.ámu má ještě .zvláštní význam

pro` plnější pochc>pení smyBlu Kristovy služby v net]eské svatyni, která začala roku 1844.
Chrám,
z22. řš::á

n|8a;; #á 33:g;nš;tzÉd:é:?ií:ál:,ář::i:3)úsn::r:?::é: z::::kií

svatyni a ke Ki'istově velekněžské službě v ni. Nejde o zmínku. o i3kutečném jeruzalémském chrámu, pi`otože. í?n měl i;oi:o viSěni v době,, kdy chi`ám !

byl už zbořen. Prot.ože Bůh přéstai Éočítat s .Ižraúlem jako s vyvoleným..
1idem (viz pozn. k Mat 21,43; vi.z také 4BC, str..'26-33), tent-o chrám ne-

B:%: onáš:y„::?°ž::říaš: :°:á:í::áE:S , Éi: ::::k:kír:griĚ-°Z:áéŤ :3dÉ2ái ) :e
ve svém chrámu, ale ti,1*eří svou bohoslužbou míři k nebeské svatyni,
kde se Kr.istus přimlouvá za svůj lid (žid 8,1.2). Ve zvláštnim, smyslu a
v souvislosti tohoto proroctví měření se děje ve zvláštní dc)bě církevních

dě jin .
kteří se modlí v něm. Tj. pravý duchovní lzrae,1, Boží lid na rozdíl
od "pohanů" (v. 2). h'Iěřeni uctívajícich naznačuje dilo soudu (viz z díla
EG\''`' k tomuto vdrši).

2. §ÉěJs±jžr_áž_vflě ,i±gL V Herodesově c.hrámu, který Jan dobř`e znai, byi

vnitřní dvůr rozdělen na nádvoří pro ženy, nádvoři pro lzrael a nádvoří
pro kněž.í. Za, těmíto prostoraini byi veiký vnější důvr pro pohany. Zeá -

;.::;;E:Í6íg::Í:g:žíe*ddá:lÉ:?;:::a#;#3:;Y::z::3Í;::Í:Í::z?;,;#Í6Pg9:;:ášÉ:ž::ot:::L:nšjĚ:b:VŤ:: :;:t° dvůr dpředstavoval tuto zemi na rozdíi od
][][]!=zj[±Ě2:= Jan měl měřit jen ty, kt.eří uctívají Boha, k*gří májí právo
vsi;oupit za ohradu, kam směli jit jen lzraelité. Jen ti n;ohou mít naději, že budou cichráněni před posledníirii soudy, které dopadnou na zem.
2é±±g poha,nům. V pozemskérh ohránu to bylo nádvoří pohanů. Zde mohou "poha-

né" představovat nevěřící, kteři nepřištoupili k vyvolenému lidu Božimu.

Tj. Jeruzalém
dvoří pohanům znamená také

Mšsi:o svaté.

í:?:a:áÉÉ;s:á;éE:km::t:?)ó:#b*Íi:::Éš#:nnaná:

Jeruzaléma pojednává pc)zn. pod ''budou tlačiti".
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Budc)u tlačiti. Tento výr&z odpovídá popisu v I)an 7,7.23, kde so mluvi o
ětvrté šelmě, která šlapala po ostatku (viz pozn. k Dan 7,7.8.25). Protože útok šelmy.je namiřen hlavně proti "svatým výsostem" (Dan 7,25), není
nercizvážné usuzovat, ž© "svaté město" zde představuje Boží lid.

řiceti a dva měsic©. Toto §bdobí je zř©jmě totožné s "če.s©m, ěasy.a
čáJJtkou.času" (Dan 7,25; viz pozn. k tom.uto textu).
3.

Ale

dám...

Tj.

způsobín,

aby...

Dvěma svědkúm sv m.Komentátoři navrhovali několik výkladů tohoto symbolu.
Podle 5. a 6T verše ztotc)žňovali někteří dva svědlar s Eliášom ei Mojžišem
(vi.z pozn. k v. 5.6), ale význam tšohto ''dvou. svědků" sahá dále. Ve v. 4.

jsou ztotožriěni se "dvěma olivami" a "dvěma sv]'.cny", tj. symboly ze Zach
4,1-6..11-14. Podle tohc)to verš6 představují ''dvě c;1ivy, kt;eréž jsc)u u Panovníka vši z6mě" (v.14). Jako zc)brazené olivy dodáva,ji olej svicnu svatyně (v.12), tak z těchto svatých před Božím trůnem přechází Duch Boži
na lidi (viz pozn. k Zach 4,6414í viz také COL, str. 408; TM, str. 338).
Proi;ože nEijúplnější výraz Ducha svatého lidem je obsažen v Písmu Starého

;;il;Í;;Í;;;;Í;:jvj;:i::i;:ji::Š:iž:SÍ:,;rg#:;:;:3k:i:g:;é::š:sg::Í;#c,
E±2§P!±J=J2=Éi}Sg][±±i .N&vzdory vší vládě zla v obdobi 1260 dni (viz pozn.

k v.2) bude Duch Boží - zvláště tak jak se proj?vuje v PisŤu, dále svěděit těm, ki;eři ho chtějí. přijmout.
`

Tisic dvě sfě a šedesáte dnůa Toto ob.dobí je i;otožné s dqbou "čtyřiceti
měsiců" z v. 2 (viz pozn. k tomuto verši)

Oblečení
Nošení pytloviny bylo všeot]ecným znamením smutku
(2 Sam 3,31) a pokání (Jon 3,6-8). Obrazná řeč o smutku Písma může spadat
do období, kdy na prvnim místě stála lidská tradice (viz pc)zn. k Dan 7,
25).

4. Tiť

sou dvě oliv

Viz po.zn. k v. 3

2va svícnové. Viz pozn. ke Zj 1,12 & také pozn. ke Zj 11,3.
řed obliče
5.

Boha. Viz pozn.

k Zach 4,14;

Zj

|1,3..

UtJl.ižovati. Tj. kdo by chtěl n©bo zamýšlel škodit.

ffižktů:iářík:vyTtJ:i:áš;Ěží::ž:smJgdgc#žDoců:fáiBáJššát#5álud:il%i3!:
ni v ohnivém jezeře (viz Zj 20,15).

Z úst` .ie.iich.. Jednotné číslo originálu`je zde nepochybne poiižito místo
čísle, pcmnožného. Tento způsob je+v+ řečtině obvyklý, např. slovo "srdce"
(Mat

15,8;

lúr

6,52),

"tvář"

(M8;t.17,6;

Sk 7,45).

6. !!gg= Řec. exousia -aui;orita. Exousia je uvedena dvakrát v tcmto
verši a v c)bou přip€idech je přelož©na sl'ovem "moc".

Zavříti neb6 Jako ve v. 5.. i zde je zřejmá narážka na Eliáše, který předpověděl, že v lzraeli nebudo pršet po "tů o léta... jediné vedle řeči mé"
(1 Král 17,1), nebo podle ljukáše "tři rolq/ a šest měsíců" (Luk 4,25; viz
Jak 5,17) .
Vodami
še (viz

e obrá,tili v krev. Až dosud byly v poz;adí vzpomínky na El.iápř`edcházEíjící a pozn. k v.5), zde je zřejmá narážka na Mojžíšé..`-a

prvni rámu na Egypt (2 Moj 7,19-21).
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Všelikou ranou. Svědkové nemaji jen moc p.řívolat na své nepřátele stejnou
ránu, jaká dopQdla na začátku na Egypt, ale i moc přivolat jakoukoli ránu
7.Kd ž

dokona

Šelma.

Řec. i:o th5rion

Tj. na konci 1260 dní (viz Zj 11,3; .viz pozn. k I)án 7,25).
divoká šelma. Jan se dosud n©zmiňoval o "šelmě"

t:h:::s:L"|Š,::žáož;1g::uz:ez#6žgej:::ážk:t:ž::z:e:ggim::zp5:Ě;;íf:omuk*erou šelhu jde. Navrhnuty byly dva výklady i;c)hoto symbc)1u.
I{omentátoři , podle nichž "šelma" zde.` znamená některou předchá2;ející `šelmu,

i kd}'ž, její totožnost ve Zjevení nenajdeme, nacházejí ji u Daniela, kde
je hlavní. šelmou čtvrtá z I)an 7. Dále.poukazuji na to, že ona šelma vyšla
z moře a Í)ředstavuje šelmu "vystupujíci z propasti (abyssos)", což ve Sta-

.:ág šíĚ3gĚa::::igÉv:t::ř;:`1áš:Z zpfá:í efá ZJo:ž:iáš?o;:;ít::.:::jgiz:::ebřěla být moc, která zabijí dva. svědlqí.
Podle

iných komentátorů je touto šelmou moc, ki;erá se bude snažit zniěit
symbolizov&né dvěma svědky) .na konci l?60denního období, tj. rolm
1798 po Kr. (viz pc)zn. k Dan 7,25). Protože ateismus byl ot)zvláště pc)puPismo

láJ.ní.ve Francii té doby a proi;inátioženský duch přirozeně t)ojoval proi;i
používáni Písma a víře v Boži slovo, viděli komentátoři tuto šelmu v první francouzské republice. Adventisté s.d. se všeobecně přikláněli k tomuto druhému názoru.

Z=:::g#zE:3áe:.bžsá:=n!íizb;:ánák::egÉ#;ž:išeí:šév;gz:žíkzvg3š:sti,
chápána tak, že tento národ nemá základ; byla i;c) ateistická moc. Nová foi.ma sa.anské moci Še pi`ojevila ssma (viz GC, str. 269).
\

ZpÍ2±!u,ie .iÉt. Tj. pokus zničit Boži slovo. 0 způsobu, jakým Franci© bojova-

la proti náboženstvi, mluví pozn. k v.9.

8. Těla

ich rnrtvá. Textové s-v.ěd-éctví se děli mezi "těla" a "tělo".
jednotné číslo je možno. použít také hromadně jako v případě "úst"

ve vo

5

(vi.'z pozri.).

Ležet-i budou

Nechat mrtvé tělo nepochované se vždy pokláda,1o za odbojnou
nedůstojnost (viz ž 79,2.3)... Viz,.p-ozn., ke Zj 11,,9.

Města velikého. S kutečno.st, že o tomto městě se říká, že je měsi;em, "kde
i Pán náš ukřižován jest", zřejmě naznačuje Jeruzalém, "svaté Městc)" z v.
2. Avš8.k mnozí komentátoři chápali výi`az "kde i Pán náš ulcřižóván jest"
obrazně, jako je třeba chápat. i Sod.c)mu a. Egypi;. Prc)to "velké město" po``kládají
za symbol Francie, která na `konci 12601etého období projevila

charak*eristické vlastnosti symboliolq/ vystižené těmii;o výi`azy. Adventisi
té s.d. se všeobecně &rží tohoto

Duchovně

druhého názoru.

Řec. penumatikos, tj. ne dóslovně, ale obraznou řeč.í (viz lz

1,10 ) .
S odoma . Sodoma

je symbolem.mravního poníženi (Ez 16,46-55). Takový byl
si;av Francie po revc)luci.

:g-T3Ío833:i:ř:žá:nánámi:.sřga3:pÍ:É:Ťm"|:=|s:snÉ3sE:á:á?oa:;:;;oS!;uchal jeho hlasu?... Hospodina neznám..." (2 lí[oj 5,2) Takové postoj6 byly

charakteristické pro vůdce francouzské revoluce.
Ukřižován, Tj. v osobě j©ho následovníků, z híchž mnozi aahynuli proná-

sledovánín ve Francii
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okolení

& z lidu. Jiné národy.

11,9-11

Ty měly pozorovat válku proti Pismu

ve Fr&ncii.

ĚÉia _p±_| dqgí V souladu se záj5adou prorockého výkladu, podlo které so
den poěítá za rok, "tři a půl dne" by znamenalo tři a půl roku. Adventisté, kteří v ,šelmš ze 7. verše vidí všeobecně prvni francouzskou republiku
(1789-1801) , obzvláště v je`jím protínáboženském úsilí, vztahují toto proroctví na krátké období francouzských revolučních dějín, kdy t>yl ateísmus
na. svém vrcholu. Toto období je možno počíi;at cid 27. listopadu 1793, kdy
v Paříži vyšel dekret o zrušení náboženství, do 17. června 1797, kdy
Í`rancouzská vláda zrušila omezeni naciířené proti ná,boženEtví.

Jako některé jiné čáJsti Zjevení, i otázka ."tři a půl dne" byla předmětem
znaěně odlišných výkl8.dů. To platí nejen o některých problémech symboliky
samé, ale i o těžkcx3tech .pri irčování přesného období v dějinách francouzské revoluce. Avšak přosné zařazení tohoto období není podstatně důležíté
pro všsol]ecné poc`ic>pení velkých prorockých částí Písma net>o pro pochopení

hlavní tématilqr tohoi;o proroctví, ke kterému patři.
í na zemi. Viz pozn. ke Zj 3,100

10. Kteřiž

Řec. eufraino = radgvat se, veselit se. Bezbožní lidi zbavení muk, .tj. usvědčujíciho svědectvi dvou Svědků si upokojují svědomí a opájejí se veselostí
Radovati se budou nad nimi a veseliti se.

DrLT`

budou

osílati

edni druh

Znameni radosti (viz Estsr 9,22).

:E±±±i Usvědčující mocí svého proroctví (víz v. 3). Není větších muk,
než jsou muka nečistého svědomí.. Když pravda a sprave.ilnost dorážejí gtá.le na zatvrzelého hříšníLa, stává se mu to nesnesitelným.
11. Pc)
ůl čtvrtu dní. Tj. .na konci c)bdóbí,.`kdy běla svědků leži iiepochcL
vána, a vystaveni na odiv (viz pozn. k v.9)

Duch života. Tj. duch, který je živoť. Zde použitýn řeckýn výrazem se pŤekládá v LXX he'or. výr.az ruach cha jim -"deáh živ_ota" (1 l'toj 6'1.7, 7,15).
Pro Žida dech a život znamenalo j áno a to samé. Říci` tody, že dc) čic)věka
vstoupil duch života, zne,mená, ž,é člověk dostal život, zača.1 žít .(viz 1
Moj

2,7.).

OdB

Bůh, dárce života, oživuje své věrné svědky.

Postavíli se na n

Srovnoj

2

Král 13,21;

Ez

37,10.-

Bázeň vel
adla . Pr`c)vinilé svě.:omí, které mučilo bezbožné po dobu pro~
rc>cké siužby dvou svě dků (viz pozn. k v.10), se opět projevilo. Ti,. kteři
se těšili nad srmtí svědků, `stoji nyni zděšeni nad zázrakem vzkříšení těchc] Božích služ©bnílů

Hlas velik

s nebe®

Původce není uveden, zřejmě vša,k jdg o samého Boha..

Bůh svě svědlqr nejen vzkř`išil, ale také je vyzývá, aby vstounebe. Když na ně hledí jejich "nepřátelé", jsou úplně zbaveni po-i;upy a křivdy, kterou snášelí, a proi`c)cká pravda, kterou věrně zvěstovali
po 1260 drii, je zjevena všem. Boží hlas je vítá v nebi a na to hledí ti,

VstuDte

E!em.

kteří je chtěli zničit.
Tyto vyvýšené svědlqí se chápalo jako symbol obdivuhodné popularity Písma

od počátku 19. stc)1etí. Krátce po francouzské révoluci vznikly různé biblické společnosti. Mezi nimi je ot)zvláště známa Brítská a zahranj.ční bib1ická společnost, založená roku 1804 a Americká biblická společnost, za1ožená roku 1816. Iyto společnosti s několíka jinými rozšířily Písmo do
celého světa ve více než,tisící jazycích. Za posledních 1501et nozůstalo
Písmo zapomenuté jako duchovni vůdce, ale zažilo svůj n©jvětší rozmach.
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I vstou ili-na nebe v oblace. K dyž se Ježíš rozloučil se svými učódníky,
oblak ho "vzal od očí jejích" (Sk l,9)..Podobně jsou i tito dva svědkové
odneseni do nebe v oblaku. Tento obraz výsi:ižhě popisuje vyvýšenost Pisma
v době po jeho potlačení ve Francii (viz pozn. k Zj 11,9; srovnej s Dan
4 '22 ) .

É±géš±i _n_a _±ě nepřát±±é___ie_jicÉí Viz; přédcházející poznám}cu k "Vstupte sem".
13.

Ltu hodinu. Tj. téměř b®zpr.ostředně po nanebevstoupení svědků.

Země i:řesení veliké. Písmo často` používá symbolu zemětřesení ke znázornění

převratných změn, které charakterizují svět před blízkým druhým příchodem
(viz Mar 13,8; Zj 16,18). Komentátoři vztahující toto proroctví na Fr&ncii
vidi v zemětřeseni obraz revolučných změn, kt?ré otřásly .národ6m na konci
18. století.

i%`:Í:f;Ék#d3ásotk:3SÍ:é(:::ě:Š:::nÉ,v?žoáoái.vT:fod3:Ěět::S:::Jzzj,n@ná
přechc)dný soud, který děsi některé z těch, kteří jásali nad smrtí svědků.
Někteři vztahi+jí výraz "desátý díl" na celou Fr&ncii, pro.tože byla jedním

•:ý,;Se:ů:iokrp::,::skger±mpávůř:á:í:oJEi:ujší::kí::i:á:::tz'34Jťí:odlejiSedm tisíců. I kd yž jde o`malý počet lidí, přece je jich.dost., aby pozůE!t&1í uznali svrchovanost Boha, jehož svědky pohrdli.
1

±±a!± Řec. onomata arii;hropón -jrien lidí. Podie .riěkSérých onc]mata -jmén&
zdo mají sňysl "osob" (viz pozn. ke Sk 3,16). Podle jíných c)nomata znamenají názvy, úřady & rady, které byiy z& fráncouzské revoluce zrušeny.
•Bohu nebeskému. Tento

37.44;

viz

také'Ezdr

název se částo vyskytuje u Daniela (viz Dan 2,18.19.
5,11.12;

6,9;

7,12).

14. Bída druhá (druhé.t]ěda). Tj. soudy šestého i;roubení, které skončily
roku 1840 (viz Zj 8,13; viz také. Zj 9,12; víz Dodat. pozn. ke Zj

Třetí bída. Tj. události ze sédÁého i,roubení (verše 15-19,.

15. i8ÉEÍůnLÉĚi. Zde je vyznač6n`i`začátek i;řetího běda (viz pozn. k v.14),

:|#:cA::::#s:Sz:.:: 3a?ájír;:E?npŤ:ěí3:kl:á±:ž|á|áltti:i3oZ::ni f: Ej )
Hlasové velicí

Pravděpodobně h.|ásy. nebeských zástupů (Zj 5,11.12). Podobně i v sedmé ráně je slyšet moc: ný riias z`nébeského chrámu (Zj 16,17)

Království. Textové svědectví poi;vrzuje spíše čtení ''krá.lovství" v jednot
Ř==:tus přijímá královs€ví krátce př©d w!h příchodem na zem (viz
pozn. k I)an 7,14,). V čase jeho příchodu je zmařena každá pctzemskácpozice
(viz pozn. ke Zj 17,14,).

Lcr=±s;+;±J±±gí Tj. jeho pomážariého (viz Ž 2,é). Nebeské zástupy, icteré nemusely být skrze Krista spaseny, hovoří o něm. jako o "jeho (Božím) Kristu", pravděpodobně proto,. že
název ''Kristus" se obzvláště vztahuje na druhou osobu božství v úloze Pomaza.ného pro dílo vykoupení.

iĚ bude na vě

vě ků . Viz Dan 2,44,;

7,14.27;

Luk

1,33.

16. Š±j[řpg±ítma sta=sÉ± .Viz pozn.' ke Zj 4,4..

rJadli na tváři své. Srovnej se Zj. 4.,10.
17.

Pane Bože všemohouci. Viz poZ5n.

pro Boha jako vítěze.

Ési9=ÉĚjsi Viz pozn. ke Zj 1,4.

ke Zj i,8. Obzvláště výstižný název

805, 806

-154 -

11,17-19

K±É=:íŽ±jl±ií Viz Pozn. ke Zj 1,4.
íti máš Textovó svědect`ví potvrzuje. vynechání těchto slov
Pravděpodóbně jsou vynechána z celé formule ze Zj 1,4 proto, že hlavni důraz chvalořešeáí staiších je. spíše na minulém a přítomém postaveni Božím
než na `budoucím.

.

al moc Bvou velikou

a královstvi u al. Vítězná vláda začíná

Bc)žim potvrzenim své všemohoucnosi:í. Bůh byl vždy vš enlcihoucí a vláda hří-

chu t)yla jen trpěna, at)y všem tvozúm byla zjevená skuteěná přirozenost
zla. Po dosažení tohoto cíle Bůh přet)írá svou "velkou moc" a opět svrchovaně vládno (víz 1 Kor 15,24-28).

18. I rozhněvali se národové. Porovnej se Ž 2,1. Takový budo stav národů
se sjednocovat,
aby 14,8).
mohli bojovat
^dílu Kristovým
před
Kristov-u &-joho
příchod©m.
lidu Budou
(vía po2}n.
Tke Zj 13,12;

proti

E±± Boží hněv je sous'třodšn v sedmi posledních ranách (Zj 15,1). Tyto

rány zadrží opozici vůči Ki.istu.

ĚgsL| Řec. kairos, zvláštní doba s určitým záměrem (víz` pozn. ke Zj 1,3`).
Je to doba soudu, odplaty a záhut>y.

souzeni b

Zmink8. o odpla.tě a znič©ni naznačuje, že Jan mluvi o

koneěném soudu po tisíciletí (Zj, 20,12-15).

4ÉHjLánpaJ

Viz Mat 5,12; 61,; 1 Kor 3,8;

1aod lata sl.užebnikům

Zj

22,12. Protože uvedené událcHti jdou za sebou (uvíž|áLv;Íi._3_6_Í:.ááÉiaťá,
o iíž se zd`e mluví, je jedictvím-nové z`emě na koncí tisícíletí.

Prorokům. Boži zvláštní slúžebníéí, kteří m|uví v jeho jménu. Ta.to skupina lidí nesla těžkou z.odpovědnost a. pro svého Pána časi;o snáš©1a i největ;ší utrpení.

`

§±jL Údy Kristova těla vyzna,čuji.ci se čistotou života.
r,-

ména tvého. Řec. hoi fob`oumenoi; ve Skutcích jsou timto výrazem

ozna.čeni neúplni prozelyté, ktoří přebe uctívqli pravého Boha (viz po2}n.
ke Sk lo,2).-Poižití téhož všeobecnéhQ výzmpiu zde zmmená, že tato třei;í
tří;dEL.,` která má přijmout odplatu při ..s.oúdu, riůže znam`enat ty, kt6ři nepo-

znali pele Kríst8. a jeho spásnou cestu, kteří v.šak žil.i v plnosi;i světla,
jež j.e` osv.ítilo. Protože se báli Božího jména, jak jim t)ylo zjeveno, dom
sáhnou t&ké o.dplaty (via DA, str. ..638). Naproti tonu výr8.z hoi fobomenoi
můž® být jednod`uše v apozici (přístavku) se slovem "svatý". Potom bychom
ěetli: "Světí, bojící se i;vého jména".
gLalýHLi__Tg_likým._ Světské post8.vení nemá význam při poslodním soudu.

kteříž nakažu i zemi. Osud be zbožných, kteří ničili
zemi - fyzic]qí i duchovně - je výrazně výstižný. Sami jsou zničeni.
zkaž©ni b

1iti

19. Chi`ám. Jan vudiěl vs viděni Boží nebeský chrám 8 "truhlou jeho smlouvy" j&ko středein tohotg zjeveni V předobrazné svatyni, která byla jen

"-podábenstvím pravé" (žid-9,24) v nebi, trihia býia ve svatyni svstých `

na tom místě, kter.é bylo střeclom po2}ornosti pří bohoslužbě v Dsn smíření,
tj. v předobrazném Dni sc)udu. Jan .vidí nebeský` chrám a hlavně "truhlu
jeho smlouvy" v souvislosti s počátkem sedmého troubení. To znamená, že
druhá a poslední část Kristova díla v het>i, odpovl'da.jící pře'`1.obraznému

Dni smíř6ní, zapcčala. Z jiných textů.Písma víme, že tato závěrečná ěást
rúistova díla. začala roku 1844 (viz pozn. k D8.n 8,14,). Proto 'adventisté
s.d. označují onen rok za počátek sedmého troubení,
Desatero
+_
&, _
,
Eruhla s mlouw .ieho. Truhla v přodot>razné sv&tyri přechovávala
Bc)ží nezměnitelný mravni zákon ;i; všáchny iidi a ;šechny věky. Žádný

806, 972

_ i55 _

11.19

věřící v Boha v lzracdi si neiměl pře..:stavit truhlu bez Desatera. Janovo vidění truhly je výrazným svědectvim, že v posledních hodinách světa
Ei,á býť Boží slavný mravní zákon ústředním bodem
přemýšlení i života
vš`Gch, kteří chtšjí sloužit Bohu v duchu a v pravdě (viz pozn. ke Zj 12,
17;

14,12;

skání

viz

GC,

str.

433).

a hlas ové` a hromo.oitío Ja}:o v sedmé ráně (Zj 16,16).

Zemětřesení. Jak.o v`sedmé ráně

obití velíké.

Jak.o,`y: sedmé

(Zj
i`áp.ě

16,18.19;
(Zj

viz

pozn.

ke

Zj

11,13).

16,21).

Z I)ILA E. G. \iíHITEOVE KE ZJ 11

1

( Z,i 20, l`?±3_LTí±Ltriz±zi?i±±±r__lJ=T_O_.._I

Měřeiní Božiho chrámu.

Probííiá Boží soud, který už od urč;ité doby zasedá. Pán nyní pravi: Změř
chrám Boží, i o].tář, i ty, kteří se m,odií .v něm." .Když jdete .za svými

;ij:šá op3:a::::: i b : e d:ůř ožášv5::T.ěšáEeůášdžiř!:nliJ52as:áí:3:-i?Í 3:v:g:sslova a činy jsou jakoby fotograficky zaznamenané v nebeských knihách,
jako když umělec zot)razí tvář na le.skló desce...
Zde pokra.čuje dílo, mšřeiií chrámu a. těch, kteří se v něm modlí, aby bylo

jasné, kdo v pc$1ední den obstoji. Ti, kteří věrně obstojí, budou mít volný přístup do lrá].ovstvímšehó Pána a Spasitele Ježíše Krista. Prí své
práci pamatujme, žÍ.` S.ť.ř.ážce pozoruje ducha, v jakém dílo konáme. Nepo~
zveme Spasitele.. E.by nám byl pomc>cnikem v každodenním životě, ve vš.ed'-

:::E ;.,;::á:::h,,-g,::,:n:1:;i:-3í: , ř::í og :3uži:::á*má::š3š:k:e:S1::e:: , s:3neme sl`užebnikiy živého Éc)Z;ci .(Ůi`Š 4,1888) o

19

JťÉ|LE|GJL]ioJz:p: . k 2 Mo.i 31,18: Iz 6,1-7
`K_e±me_nr±é_de±ky
m. Jalfá, vítězoslavná chvíle to bude pro všech+
\llLit±:. svěde

jigrierřl
ř-.áB.oži
Bošíchrám!
crirám!VV chrai"
chrámubucie
bude archa
archa
ny věrné', až se .v net)± ,ptgvře

úmiuvy, ve
umJ.uvy,
ve

které jsou dvě L-amenné~d3s.krTy: s napša,ným Božím``zákonem: Tyto kamenné desky

budou přineseny zo`skrýš8 .a na. nich buda víáit;elně Božím.prstem napsané
I)eBatero. Tyto kamenné.`-dé`sky, dosúd uÍóžené.v truhle ámlowy, budou přesvědčivýn svědec.t;vím o .prav.dě a záváÉnýóh`požadavcich Božího zákona (I)opis

47,1902).

sou v net>eské trúhié. 'Roúávé íh[oziar a srdce si myslely, že
rr,ají.`dost síly, aby změnily Boží. časy.a zákohy',ale v úkrytu nobeských

á:shÉ:i:žá::;-íp:žei:Éý3Íůácgů:3ůzímgší#šriÉ,,:;5%aáásnÉ:v:3jEge3noých
svátné sbýše pod sliiovnic,í (ST 2P.2.1878.). r,: „

11. kapiiola
11,1

7BC 972;

11,1.2

T8 209

11,2.3

7T` 219;

Th[ 17

GC 54, 266-7 ,306 ,-35,6..; ,tSR 3:31... {
t

11,2-13

GC 266-88

11,4

CT`:,.

11,5

GC 268

11,6
11,7.8

DA 413
GC 2687273.,287

].14;

GC

267

`.

1i,10
11,11.12

GC 274
GC 287
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