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PŘEDMLUVA 

  

Jim Mattison přináší do své knihy The End-Time Time Line celoživotní studium a rozjímání 

Jim je jedním z těch vzácných jedinců, kteří radikálně změnili svou mysl ohledně aspektů proroctví a jiných 

doktrín, když mu bylo předloženo nové světlo. Dovedně umí jednoduchým způsobem prezentovat svůj 

materiál zhuštěním jádra a ústřední pointy biblických proroctví do několika krátkých výroků. Jeho schémata 

a grafy a souhrny jsou vynikajícím doplňkem jeho komentářů k různým pasážím, které se zabývají budouc-

ností našeho světa a Božím královstvím, ke kterému vedou všechna proroctví.  

Jim nám představil jasný klasický premilenární pohled na budoucnost. V tom je ve shodě nejen s Biblí, ale 

s nejranějšími post-biblickými "otci", jako je Irenej. Současně nám Jim dává fascinující materiál o úloze 

moderního Babylonu nebo Asýrie, tedy Iráku a sousedních zemí. Autorovo naléhání na to, že obrovské 

množství informací o "Asyřanovi", zvláště v Izaiáši, je nutné brát vážně a nerozpouštět je jako "obrazné", 

je zvláštní silou prezentace Jima Mattisona.  

Tím, že si osvojil doslovný přístup k informacím poskytnutých Písmem, Jim shromáždil z Ježíšových slov 

v Matoušovi (a v paralelních pasážích) základní skutečnosti o budoucnosti. Správně spojuje Ježíšův odkaz 

na ohavnost zpustošení s jejím zdrojem v Danielových slovech. Nepřehlíží, jak činí mnohé komentáře, ži-

votně významné odkazy na ohavnost v Danielovi 11:31 a 12:11. Jim pak přichází k tomu, co je známé jako 

"futuristický" pohled na proroctví, když spojuje proslulé "čas, časy a půl času" z Daniela s jeho zřejmými 

odkazy v knize Zjevení.  

Ne každý bude souhlasit s přístupem Jima Mattisona. Ale to může být proto, že systémy proroctví vy-

učované jinými "školami" brání čtenáři, aby viděl, jak dobře autorovo zpracování různých prvků proroctví 

odpovídá biblickému systému.  Jim nás vyzývá k "berojskému" uplatnění, jež sleduje jasné souvislosti mezi 

Ježíšem a Danielem, pokud jde o ohavnost, velké soužení a konečný Boží hněv. Když autor svazuje různá 

vlákna biblických informací, vykresluje jasný obraz budoucnosti, konečného Antikrista, který bude vyvr-

cholením dlouhotrvajícího odklonu od původní apoštolské pravdy.  

Tato kniha bude inspirovat čtenáře, aby zdvojnásobili své úsilí učinit známým evangelium o Božím králov-

ství, aniž by upadli do pokušení stanovit nějaké datum a vyhlížet události času konce, o kterých Písmo a 

zejména Ježíš a Pavel mají tolik říci.  

  

Sir Anthony Buzzard, Bt., M. A. (Oxon.), M. A. Th.   

Atlanta Bible College  
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ÚVOD   

Myšlenka psát druhou knihu o biblických proroctvích mne napadla, když jsem nemocen ležel v posteli v 

Blantyre, Malawi 7. února 2003 při mé sedmé cestě do Malawi a Mozambiku. Při ležení na lůžku mi přišlo 

na mysl napsat knihu nazvanou The End-Time Time Line, předkládající proroctví o času konce v pořadí, 

kdy se vyplní. 

Když jsem po publikování třetího vydání Prophecies of the End of the Age v roce 1993 mnohem hlouběji 

studoval události času konce, cítil jsem nadšený zájem pokusit se poskládat v pořadí události času konce, 

které Bůh odhalil biblickým prorokům. V mém počítači již existovaly další studie, včetně 7 pečetí ze Zje-

vení, 7 trubek soudu a 7 konečných misek Božího hněvu. Tak pro novou knihu byla již hotova značná práce.  

Po návratu domů z této misijní cesty jsem se rozhodl pracovat, neustále žádaje Boha o pochopení Jeho Slo-

va a o pomoc pro používání správných slov při psaní této knihy. Bylo velkou radostí přemítat nad slovy o 

ukončení tohoto věku, které nám dal Bůh, a snažit se je uvést do Božího uspořádání nejprostšími pojmy.  

Vždycky si připomínaje Boží slova Danielovi, že na konci "to moudří pochopí", bylo mojí velkou touhou 

být jedním z těch "moudrých". Cílem bylo povzbudit čtenáře, aby byl připraven na nadcházející Boží krá-

lovství. Vysvětluje děsivé a otřesné věci, které jsou předpovězeny pro hříšnou zemi. Jak nesmírně důležité 

je, abychom byli "v Kristu", až přijde podruhé.  

Velmi upřímný a doufejme pravdivý pokus byl učiněn, aby "správně rozděloval slovo pravdy". Nabízím 

vám tento poctivý pokus, abych vám přinesl hlubší pochopení proroctví a obnovené nadšení pro hledání 

Boží cesty. Pokud tato kniha způsobí, že k tomu dojde, chvalte Boha.  

Většina citátů Bible v této knize je z New American Standard Version; několik je z verze krále Jakuba.   

Mé velké uznání náleží Siru Anthony Buzzardovi, dobrému kolegovi a učiteli Bible v Atlanta Bible College 

za kritiku těchto stránek. Také můj srdečný vděk patří mému synovi Stevovi, který vynaložil obrovské úsilí, 

aby tomuto materiálu vtiskl knižní podobu. Rebecca Dauksas byla neocenitelná při přípravě webové strán-

ky. A konečně mé díky patří pastoru Gordonu Landrymu za vytvoření předních a zadních obalů a za jeho 

pomoc při korektuře rukopisu a jeho gramatické správnosti.    

  

Jim Mattison, 2004 

250 Stoneybrook 

Pelzer, SC 29669 
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Kapitola 1  

  

70 TÝDNŮ PROROKA DANIELA  

9:24-27  

  

POZADÍ 

Toto prorocké zjevení Danielovi od Gabriela, na rozdíl od proroctví v kapitolách 2, 7 a 8, je primárně pro 

budoucnost Izraele (ale když je zmíněna Kristova oběť, týká se všech lidí). Rozvíjí se od problému 70letého 

zajetí hebrejského lidu v Babylonu. Ten čas je nyní ukončen a má začít nová fáze Božího plánu. Můžeme 

očekávat, že podrobnosti dřívějších dvanácti Bohem daných proroctvích Danielovi budou nyní rozšířeny o 

podrobnější pochopení harmonogramu času konce.  

Danielova kapitola 2 odhaluje základní nástin čtyř pohanských království, aby vládla nad zemí, aby byla 

následována pátým, Božím vlastním královstvím na zemi. Označuje první království jako Babylon. Kapi-

tola sedmá dává stejný přehled, ale rozšiřuje 4. království a uvádí z něj pocházejícího konečného Antikrista.  

Kapitola osmá označuje království dva a tři jako Medo-Persii a Řecko, a říká, že z jedné ze čtyř sekcí řecké 

říše (v. 9) přijde ‘malý rohʼ (Antikrist), který se "postaví proti Knížeti knížat (Kristu)". Hovoří také o "oči-

štění svatyně" a odkazuje to jako událost "do času konce" (v. 17).  

Když se otevírá kapitola devět, Izraelci jsou kvůli svým hříchům stále ještě rozptýleni v Babylonu pod ci-

zím králem. Jejich zaslíbená země je v cizích rukou, Jeruzalém je v troskách a jejich chrám zničen.   

Ale 70 let zajetí má skončit. Je na čase, aby jim Bůh odhalil, co skrývá budoucnost.  

Tato kapitola se týká budoucnosti Izraele, jejich města Jeruzaléma a jejich svatého chrámu. Je představen 

časový rozvrh "sedmdesáti týdnů", na jejichž konci se uskuteční šest věcí. Všimněte si:  

Sedmdesát týdnů bylo vyhlášeno pro tvůj lid (pouze Izrael) a vaše svaté město (Jeruzalém),  

1) aby skončilo (končilo) přestoupení (Izraele). Viz Římanům 11:25-27. "Vyjde ze Sionu vysvoboditel, a 

odvrátí bezbožnost od Jákoba, neboť toto je má smlouva s nimi, když odejmu jejich hříchy" (KJ). Viz též 

Zachariáš 12 a 13, soužení Izraele a pramen, který bude otevřen pro očištění od hříchu a nečistoty.  

2) aby skončil hřích (v Izraeli, i ve světě), 

3) aby učinil smíření za nespravedlnost (pro celý svět, když Kristus zemřel),   

4) aby přišla věčná spravedlnost (když je založeno Boží království zde na zemi, 2 Petr 3:13),  

5) aby zapečetil (heb. přivést ke konci) vidění a proroctví (proroctví skončí, 1 Kor 13:8),   

6) a aby posvětil nejsvětější místo (NAS).  

Během této doby, v bezprostřední budoucnosti, má být město navráceno Hebrejcům a chrám obnoven (viz 

první dva výnosy králů, na další stránce). Existuje slib, že přijde Mesiáš (kdo přinese naplnění těchto šesti 

slibů ve stanovených časech.)  Je zmíněno proroctví o jeho smrti (v. 26), následované předpovědí budoucího 

Antikrista spolu s ohavností, kterou on (Antikrist) umístí do chrámu, čímž zahájí strašlivé zpustošení (Ježíš 

to nazval velkým soužením), ale všechno to skončí a předpovězených šest podmínek bude splněno.  

Tak vidíme, že toto proroctví pro Izrael zahrnuje návrat z Babylonu do Izraele, město obnovené, příchod 

Mesiáše, jeho smrt a konečné vyřešení hříchů Izraele, když činí pokání, a nakonec jsou spaseni. Jinými slo-

vy to trvá asi 2500 let, ale s mezerou kolem 2000 let mezi Kristovou smrtí a konečnou očistou Izraele.   
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Sedmdesát TÝDNŮ 

Toto hebrejské slovo šabua znamená "sedmero, tj. heptáda nebo období sedmi týdnů (spec. roků)" (Strong). 

Bůh mluví o sedmdesátkrát sedmi letech (70 x 7), nebo o 490 letech. Vidíme to jasně, protože když uplynulo 

69 týdnů následujících po "přikázání obnovit a vybudovat Jeruzalém", "Mesiáš bude odříznut" (zemře), 

řečeno o Kristově smrti na kříži.  

Toto časové období týkající se Izraele mělo začít "příkazem obnovit a vybudovat Jeruzalém" a mělo by být 

rozděleno do tří hlavních období: 7 týdnů let (49 let), 62 týdnů let (434 let) a 1 týden let (7 let). 49 + 434 + 

7 = 490 let. Dále bude poslední týden let (7 let) rozdělen na dvě části - 3½ roku a 3½ roku. Konec 70 týdnů 

by měl za následek "úplný konec" (Bullinger), nebo "dovršení" (král Jakub). Bude zavedena věčná sprave-

dlnost. Proroctví by bylo naplněno. A uskuteční se pomazání svatého svatých nebo očistění svatyně zmíně-

né v Danielovi 8:14, což "bezprostředně předchází ‘konci’" (Bullinger). Takže vidíme, že "konec" nemůže 

snad být 33 n.l. nebo 70 n.l.  

KDY SEDMDESÁT TÝDNŮ ZAČÍNÁ? 

Kdy byl vydán tento "příkaz", příkaz obnovit a vybudovat Jeruzalém?   

Ve své knize Daniel John Walvoord říká: "Existují alespoň čtyři výnosy týkající se obnovení Jeruzaléma 

zaznamenané v Písmu: 1) Kýrův výnos obnovit chrám (2 Paralip 36:22-23, Ezd 1:14; 6:1-5); 2) Dareiův 

výnos potvrzující Kýrův (Ezd 6:6-12); 3) Artaxerxův výnos (Ezd 7:11-26); 4) Artaxerxův výnos vydaný 

Nehemiášovi zmocňující jej obnovit město (Neh 2:1-8)." "Většina učenců, ať už konzervativních nebo libe-

rálních, přijímá datum 445 př.n.l." (tamtéž, také Bullinger), což je číslo 4. To je založeno na Nehemiášovi 

2:1, který říká, že se to stalo v 20. roce panování Artaxerxa (Longima), které začalo v roce 465 př.n.l.  

Člověk může také odpočítat zpět 483 let od odhalení Krista při vítězném vstupu do Jeruzaléma.   

Daniel 9:25, 26:  

Od vydání výnosu obnovit a znovu vystavět Jeruzalém až do Mesiáše knížete bude sedm týdnů a šedesát dva 

týdnů (483 let) ... pak po šedesáti dvou týdnech bude Mesiáš odříznut. 

Je zřejmé, že Ježíš žil během posledních let ze 69 týdnů, ale bude "odříznut", nebo ukřižován po konci 483 

let od výnosu.  

Velmi důležitá část Božího plánu k vykoupení padlých lidí nás zde ohromuje. V tomto časovém rámci se 

měl objevit Boží Mesiáš, Kníže. A nejen to, ale poté, co skončilo 69 těchto týdnů, měl být také "odříznut" 

nebo zemřít a "nemít nic" (ještě žádné Království). Smrt Mesiáše je jednou z nejdůležitějších událostí v 

prorockém výhledu Izraele a celého světa v Božím plánu. Spása pro všechno lidstvo na tom závisí. Jak říká 

Izaiáš, mesiášský prorok: 

Byl zraněn za naše přestoupení, byl pohmožděn kvůli našim nepravostem ... PÁN na něho uložil nepravost nás 

všech ... udělal jeho hrob s ničemy, a s bohatými v jeho smrti (Iz 53:5, 6, 9 KJ). 

Tento MESIÁŠ by byl obětí kvůli odejmutí hříchů všech, kteří věří. Mnozí se stanou spravedlivými Jeho 

poznáním, nebo znalostí o Něm (Iz 53:11).  

ŠEDESÁT DEVĚT TÝDNŮ 

Za prvé, sedm týdnů let (49 let). V tomto časovém období bude Jeruzalém "znovu vybudován, s ulicí a pří-

kopem, dokonce v nepokojných dobách" (Dan 9:25). Nehemiáš byl vyslán králem Artaxerxem do Jeruzalé-

ma, aby obnovil město (Neh 2). Sanballet, Tobiáš a Gešem se proti tomu postavili. Třináct let předtím byl 
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králem Artaxerxem poslán Ezdráš do Jeruzaléma, aby tam ověřil podmínky a zahájil obnovu chrámu (Ezd 

7). Neexistují přesné informace v Ezdrášovi ani v Nehemiášovi o tom, jak dlouho tato obnova probíhala.   

Nicméně, jelikož Boží slovo je pravdivé, uznávám, že čtyřicet devět let po výnosu bylo dílo hotovo.  

Za druhé, šedesát dva týdny let (434 let): pokrývá období od dokončení díla obnovy města do "pomazaného, 

knížete" (Ježíš, Mesiáš – Pomazaný). To samozřejmě odkazuje na nějakou událost v Ježíšově životě, kdy 

by se jeho oficiální nárok, že je králem Židů, měl dostat před židovský národ. Byly vyhlášeny dva názory: 

došlo k tomu při jeho křtu nebo při jeho vítězném vjezdu do Jeruzaléma na oslu ve splnění Zachariáše 9:9, 

10 v posledních dnech jeho života. Ten druhý blíže splňuje tento nárok. Ježíš se objevil v úseku šedesáti 

dvou týdnů tohoto proroctví.  

Těchto sedm let, plus šedesát dva let, přišlo ke svému naplnění blízko konce Kristova života. Ježíš žil v tom-

to 69. týdnu. Po 69 týdnech let byl odříznut, či ukřižován.  

A CO POSLEDNÍCH SEDM LET? 

Lhůta (Čas)  

Kdy probíhaly, nebo ještě mají probíhat?  

Existují dvě hlavní teorie: "teorie nepřerušovaného naplnění", podle níž 70. týden bezprostředně následoval 

po 69. a "teorie mezery nebo vsuvky", podle které existuje období mezi 69. týdnem let a sedmdesátým ob-

dobím sedmi let. Bylo-li to vše splněno, pak je to Danielových 70 týdnů historie. Je-li mezera, pak je po-

slední sedmileté období stále ještě v budoucnu.    

Interpretace nepřerušovaného naplnění.  Zdá se, že existují alespoň čtyři názory: 1) posledních sedm let 

bylo naplněno po makabejském pronásledování. 2) Židovští učenci věří, že sedmdesátý týden byl splněn 

při zničení Jeruzaléma v roce 70 n.l. (ale to by bylo asi třicet osm let po 69. týdnu). 3) Jiní říkají, že se 

jedná o neurčitý čas, který začíná u Krista, ale prodloužený až do konce.   

4)  Nejčastěji zastávaná je myšlenka, že sedmdesátých sedm doslovných let začalo "veřejnou službou Krista 

a skončilo asi tři a půl roku po jeho smrti" (Walvoord). Problém s těmito teoriemi je v tom, že v knize Skut-

ky neexistuje žádná významná událost, která by označila konec období. Též izraelský hřích ještě nebyl 

"ukončen", nebyla zavedena "věčná spravedlnost", proroctví nebylo zapečetěno a nejsvětější místo nebylo 

pomazáno ani obnoveno (8:14).  

Interpretace vsuvky je založena na 1) skutečnosti, že v Bibli nebo v historii neexistuje sedmileté období, 

které splnilo tuto poslední sedmiletou část Danielova proroctví.  2)  Pokud 70. týden bezprostředně následo-

val po 69. - jestliže začal Kristovou tři a půlroční službou a pokračoval tři a půl roku po Jeho nanebevzetí, 

nebyla zaznamenána žádná velká událost, která by ukázala, že byl naplněn. 3) Ježíš výslovně uvedl, že by 

během věků měla nastat globální znamení (včetně posledního, t.j. kázání evangelia o Božím království celé-

mu světu). Pokračoval úslovím "tehdy přijde konec" a bezprostředně předložil: "Když uvidíte ohavnost 

předpovězenou Danielem, jak stojí na svatém místě." Tak víme, že Ježíš klade rovnítko mezi Danielovu 

ohavnost a konec věku, předvídaný Ježíšem a knihou Zjevení. Zjevení bylo napsáno alespoň šedesát let po 

Kristově smrti a dvacet let po zničení Jeruzaléma.  

Tento zlý kníže vstoupí do smlouvy s Danielovým lidem bezbožným svazkem, který přinese Izraeli zkázu. 

Uprostřed sedmiletého období tento jedinec, který potvrzuje smlouvu, ji poruší tím, že zastaví obětování a 

obilnou oběť a zřídí významnou událost známou jako "ohavnost zpustošení" na Boží svaté hoře v Božím 

chrámu.  
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Je zřejmé, že oběti nelze zastavit a chrám znesvětit, pokud obojí neexistuje. Takový chrám času konce je 

vyučován ve Zjevení 11:1 a 2 a ve 2. Tesalonickým 2:4. Daniel také řekl: "svatyně bude zničena" (9:26). 

Jak by mohla být zničena, pokud neexistuje?  

Druhá půlka 27. verše zřejmě popisuje znesvěcení chrámu slovy: "Neboť rozprostřením ohavnosti on (Anti-

krist) mu způsobí zpustošení až do konce, a to, co je rozhodnuto, bude vylito na pustošitele" (KJ).  

Musíme si všimnout, že Daniel konkrétně mluví třikrát "o zrušení oběti a o ohavnosti zpustošení ... posta-

vené" (Dan 12:11; 11:31 a zde v 9:27). Asi 500 let poté, co Daniel toto předpověděl, Ježíš Kristus řekl, 

Když uvidíte ohavnost zpustošení, o níž mluví prorok Daniel, stojící na svatém místě ... pak bude velké soužení 

takové, jaké nebylo ... hned po soužení těch dnů se slunce zatmí ... Kristovo znamení se objeví a tehdy budou 

všechny kmeny země truchlit a uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou 

slávou.   

Ježíš vysvětlil, že Danielova předpověď zrušení obětí a nastolení ohavnosti budou události, které se odehrají 

bezprostředně těsně před Jeho druhým příchodem a ve spojitosti s tím.   

Ježíš vysvětlil, že tato ohavnost postavená na svatém místě bude počátkem velkého soužení a že po tomto 

soužení se slunce zatmí a on přijde. Mnoho míst naznačuje, že nadcházející velké soužení bude trvat 3½ 

roku (viz kapitola čtyři), po němž Ježíš přijde.  

Ježíš v tomto učení umisťuje toto Danielovo proroctví na konec tohoto věku.  

POSLEDNÍ TÝDEN, ZÁVĚREČNÝCH SEDM LET 

Potvrdí smlouvu s mnohými na jeden týden; a uprostřed týdne způsobí, aby přestaly obětování a obětiny (obilná 

oběť) a kvůli rozprostření ohavnosti je učiní pustinou dokonce až do dovršení, a to, co je rozhodnuto, bude 

vylito na pustinu (zpustošitele, okraj) (KJ).  

Musíme souhlasit s Culverem že "sedmdesátý týden patří sedmiletému vztahu mezi Antikristem a Danielo-

vým lidem Izraele v eschatologických (konečných) časech a uzavírá se druhým příchodem Krista" (Daniel 

and the Latter Days). A s Walvoordem: "Pouze futuristická interpretace umožňuje jakékoliv doslovné spl-

nění." (Daniel: The Key to Prophetic Revelation).  

"Kníže, který má přijít" učiní "smlouvu" s Danielovým lidem (v. 24) na dobu sedmi let, posledních sedm 

let předtím, než bude přivedena věčná spravedlnost. Ale tuto smlouvu po 3½ letech poruší. Tento vůdce je 

v Danielovi 7 a 8 nazýván "malý roh" a je řečeno, že existuje "v době konce" (8:17). On je tím, kdo odstraní 

oběti (8:11) a "postaví se proti knížeti knížat" (8:25, Kristus). On je tím, kdo bude "mluvit velká slova proti 

Nejvyššímu a ... udolávat svaté Nejvyššího ... a budou dány do jeho ruky až do času a časů a rozdělení času" 

(7:25, 3½ roků, viz také Dan 9:27; 12:7; Zj 13:5; 11:2-3; 12:6, 14). On je také nazýván "Asyřan" šestkrát 

Izaiášem a Micheášem, osobou a mocností přicházející z oblastie Sýrie/Irák. Pavel jej nazývá "člověkem 

hříchu". Zjevení ho nazývá "šelma", které spolu s jejím falešným prorokem je dána na "čtyřicet dva měsíců" 

(3½ roků) pravomoc nad "všemi, kteří přebývají na zemi".  

"V polovině týdne" samozřejmě znamená po třech a půl letech sedmileté mírové smlouvy, kterou tento kní-

že učiní s Izraelem. V té době tento bezbožný vůdce zastaví oběti, které Izrael nabízí Bohu. To ovšem vyža-

duje obnovu židovského chrámu.   

Nejen, že zastaví oběti, ale Ježíš řekl, že ohavnost bude umístěna na "svaté místo" (Mat 24:15). Svaté místo 

pro Židy je Boží chrám, zvláště Nejsvětější v chrámu. Daniel, 12:11, řekl, že v době, kdy jsou zastaveny 
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oběti v polovici posledních sedmi let, bude také "postavena" "ohavnost". To naznačuje, že ohavnost je zříze-

na v novém židovském chrámu. Budeme tuto ohavnost studovat později ve třetí kapitole.    

Během posledních tří a půl let tohoto věku, těsně předtím, než se Kristus vrátí, bude světaširá doba "zpusto-

šení". "Město a svatyně" budou zničeny. Jeruzalém a chrám budou strženy a zničeny. Jeremiáš to nazývá 

"čas Jákobova trápení" (Izraelovo trápení – Jer 30:7) nebo úzkosti. Nicméně toto trápení a zkáza bude mít 

vliv na všechny na zemi, neboť Ježíš řekl, že pokud by tyto dny nebyly zkráceny, "žádný život" by nebyl 

uchráněn ani by nepokračoval. To bude čas, kdy mnoho "svatých" bude "přemoženo" protikřesťanskými 

sílami (Dan 7:21; Zj 13:7). To je čas, kdy "nikdo" nemůže "kupovat nebo prodávat", pokud nemá značku, 

jméno nebo číslo šelmy (Zjev 13:16, 17). "Ještě až do konce (této doby) bude válka" (Dan 9:26). Toto zpu-

stošení je přirovnáno k "potopě" pokrývající zemi, zpustošení, které zaplaví celou zemi. Daniel později v 

kapitole 12:1 vysvětlil takto: "Nastane doba úzkosti takové, jaká nikdy nenastala od té doby, co existoval 

národ, až do té doby." Ježíš učil: "Pak bude velké soužení, takové, jaké nenastalo od počátku světa až do 

dneška, ani nikdy" (Mat 24:21).   

Posledních 3½ roku končí "úplným zničením" tohoto pustošitele. Daniel 7 dodává, že po úmrtí Antikrista 

bude ustaveno Boží království zde na zemi (7:26, 27). Daniel 8 dodává, že "svatyně bude očištěna" (8:14-

19). Daniel 12 dodává, že po dalších 45 dnech bude ten, který "čeká", odměněn (12:11, 12).  

ZÁVĚR 

1. Sedmdesát týdnů poukazuje na 490 let a mluví o budoucnosti Izraele a Jeruzaléma počínaje výno-

sem předaným Nehemiášovi a konče závěrečným a úplným očistěním hříchů Izraele při druhém příchodu 

Krista.  

2. Sedmdesát týdnů je rozděleno na tři období sedmi týdnů (49 let), šedesáti dvou týdnů (483 let) a 

jednoho týdne (7 let).  

3. První dvě období uplynuly během Kristova života ("k Mesiáši knížeti") a před jeho smrtí na kříži.  

4. Kristova smrt bude následovat nebo k ní dojde až po 69 týdnech, ale ne v 70. týdnu.  

5. Sedmdesátý týden předpovídá, že se objeví "kníže, který přijde", "malý roh", Antikrist a jeho sed-

miletý vztah k Danielovu lidu během sedmi let, které předcházejí Kristovu druhému příchodu. Toto období 

sedmi let je rozděleno do dvou částí, první polovina uvidí "smlouvu" se Židy, židovské oběti pokračují (v 

novém chrámu), a druhá polovina uvidí porušenou smlouvu, oběti jsou zastaveny a je ustavena ohavnost, 

která začne "zpustošení" (Ježíš to interpretoval jako velké soužení, jaké nikdy nebylo) po celém světě. 

6. Avšak "pustošitel" přijde k svému konci, a šest velkých požehnání bude naplněno, včetně zavedení 

věčné spravedlnosti, nebo, Boží království je založeno na zemi.    

V druhé kapitole si všimneme Ježíšova přehledu časové řady v Matoušovi 24, které poskytuje podrobnosti 

o tom, co se stane mezi Ježíšovým prvním příchodem a Jeho druhým příchodem.  
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Kapitola 2 

JEŽÍŠŮV HARMONOGRAM V MATOUŠOVI 24 

Když Bůh skrze Daniela udal čas pro Izrael 70 týdnů let od roku 445 př.n.l. až do druhého příchodu Mesiáše, 

zdůraznil posledních sedm let té doby; Ježíš nám v Matoušovi 24 podává časovou linii od svých dnů až do 

zvuku trubky, která shromáždí vyvolené při jeho druhém příchodu. Ježíšův přehled klade velký důraz na 

"konec" (tento termín používá třikrát), když ve 14. verši říká, "a pak přijde konec".  Bezprostředně uvádí 

Danielovu "ohavnost" a říká, že když ji uvidíme "stojící na svatém místě", "pak bude velké soužení". "Ihned 

po soužení” se slunce zatmí, Kristovo znamení bude vidět na nebi, a přijde Kristus! Ježíš umisťuje Danielo-

vu ohavnost na svaté místo na konec tohoto věku těsně předtím, než se vrátí.  

POZADÍ 

Když Ježíš odešel z chrámu v Jeruzalémě, jeho apoštolové ho chtěli upozornit na velikost "budov chrámu". 

Jak velkým šokem musela pro ně být odpověď! Vskutku řekl: "Vidíte tuhle budovu? Říkám vám: ‘Nezůsta-

ne zde ani jeden kámen na druhém, který by nebyl smeten.’" (24:1, 2).  

Ježíš jim říkal, že tento nádherný chrám bude zničen. Jak vidíme v příštím verši, v 3. verši, chápali, že jeho 

slova mají něco společného s Jeho druhým příchodem (parousií) a ukončením tohoto věku. Ježíš tuto sou-

vislost neopravil, protože byla správná. Jeho odpověď v olivetské rozpravě je zaznamenána v Matoušovi 

24, Markovi 13 a Lukášovi 21 a existuje podobná zpráva ve Zjevení 6. Pečeť 5 se týká velkého soužení, jež 

se vyskytuje před pečetí 6, což bude ztmavnutí slunce. Ostatní pečeti předcházející pátou se týkají částí pře-

hledu v Matoušovi 24.  

DVĚ SPOJENÉ OTÁZKY 

Na Olivové hoře s výhledem na Jeruzalém a na jejich nádherný židovský chrám položili apoštolové Ježíšovi 

dvě spojené otázky. Nejprve se zeptali, kdy se bude dít jeho proroctví o zničení chrámu. Druhá otázka byla: 

"Co bude znamením tvého příchodu a konce věku?" (NAS)  

Ačkoli chrám byl zničen Titem v roce 70 n.l., chrám posledního dne bude také zničen. Antikrist "zničí mě-

sto a svatyni" (Daniel 9:26).  

OBECNÁ ZNAMENÍ  

Ježíšova odpověď na tyto otázky nás učí, že v průběhu tohoto věku 2000+ let po jeho nanebevzetí, budou 

existovat obecná znamení.   

   podvodníci  

                   války    Toto období je nazváno "počátek bolestí".    

     hladomory   "Ale to ještě není ten konec." 

       morové nákazy  

                   zemětřesení  

                   nenávist k jeho lidu, nenávist obecně    

                   falešní proroci  

             hojně se vyskytující hanebnost  

                   kázáno Boží království   "Pak přijde konec."   
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Ježíš tedy vyplňuje podrobné údaje pro dobu mezi 69 týdny a 70. týdnem v Danielovi. Zde nám pomáhá 

Ježíš porozumět hlavním událostem v období MEZERY před tím, než začíná 70. týden (nebo posledních 

sedm let). Jsou to ty, které jsou uvedeny výše. Tento pisatel tomu rozumí tak, že stále ještě žijeme v tomto 

období "začátku bolesti" před vlastním "koncem".  

Pozorujeme všechna tato všeobecná znamení nyní v našich dnech. Dnes je mnoho podvodníků a falešných 

učitelů. Války pokračovaly (právě jsme viděli válku v Iráku). Afrika je plná AIDS. Přišel virus západonil-

ský. Nový smrtelný virus SARS a nové opičí neštovice přenášené prérijními psy přenosné na lidi, a nyní se 

lidé obávají pandemie ptačí chřipky. Určitě vidíme nákazy. A viděli jsme nedávný africký hladomor (zima 

2002-2003). Zemětřesení jsou také obvyklé po celé zemi (viz moje první kniha).  

Nenávist extrémistů mezi islámskou miliardou k Židům a křesťanům je dobře známa. Tato "svatá válka" je 

nazývána džihád. "Hanebnost" a násilí v posledních dnech má být jako v Noemových dnech, kdy každá 

představivost lidského srdce byla neustále jen zlá (Mat 24:37-39; Gen 6:5).  

A nyní vidíme velké úsilí vynaložené na kázání evangelia o Božím království po celém světě. (Tento pisatel 

se sám v současné době podílí na této misi v Africe.)  

Po těchto obecných znameních, jak jim říkáme, zvláště po kázání nadcházejícího Božího království "všem 

národům", řekl Ježíš, "TEHDY přijde konec" (v. 14).  

SPECIFICKÁ ZNAMENÍ KONCE TOHOTO VĚKU  

Nejsou to obecná znamení, o které se nyní zajímáme. Žijeme ve dnech těchto všeobecných znamení. Chce-

me studovat specifická znamení. Skončí příchodem Krista a jeho tisíciletého panování na zemi.  

1. OHAVNOST ZPUSTOŠENÍ  

Ježíš pak řekl: "Proto (slovo, které spojuje "ohavnost" s "koncem"), když uvidíte ohavnost zpustošení, o 

které mluvil prorok Daniel stojící na svatém místě (nechť čtenář pochopí) ..."   

Ježíš ovšem odkazuje na Daniele 9:24-27; Daniele 8:11, 12; Daniele 11:31; a Daniele 12:11, kdy Antikrist 

(1 Jan 2:18), "Asyřan" (viz má první kniha), skoncuje s obětmi na "svatém místě" (v židovském chrámu) a 

"zřídí ohavnost zpustošení" (Dan 11:31). Tuto ohavnost budeme studovat v třetí kapitole.   

Když to uvidíme, "pak bude velké soužení." (Mat 24:21). Zde je "když" a "pak". Když se stane jedna věc, 

pak se stane další věc. Když uvidíte ohavnost stojící na svatém místě, pak bude velké soužení. Obojí je spo-

jeno. Jedno přivodí druhé. Ohavnost zahájí velké soužení.  

A. Protože Ježíš řekl, "když uvidíte tuto ohavnost stojící na svatém místě", ukazuje to, že, když mluvil, 

tato ohavnost byla ještě v budoucnu. Tento typ ohavnosti byl na svatém místě ve dnech Antiocha Epifana 

(asi 170 př.n.l.), když syrský panovník postavil sochu Jupitera ve svatyni svatých (Davis), ale Danielova 

ohavnost je stále ještě budoucí, tři a půl roku před příchodem Krista.  

B. Ohavnost, na kterou Ježíš odkazoval, je ta, kterou Daniel prorokoval v Danielovi 9:24-27; 11:31; 

12:11; a 8:11, 12. Bude umístěna na svaté místo, když Antikrist zastaví židovské oběti, které budou obno-

veny. Daniel 11:31 říká, že síly tohoto zlého vůdce "odstraní každodenní oběť" a ohavnost učiní "místo" 

zpustošeným. Tato ohavnost bude "postavena" (12:11).  

C. To ukazuje, že bude existovat svaté místo těsně před Ježíšovým příchodem, neboť tato ohavnost 

bude umístěna nebo postavena na tomto svatém místě. Pro Židy byl svatým místem chrám v Jeruzalémě. 
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Znamená to, že židovský chrám bude obnoven a oběti začnou znovu. Pak Antikrist zastaví židovské oběti 

a postaví ohavnost v židovském chrámu. To vyvolá velké soužení.  

D. "Bezprostředně po" velkém soužení se slunce zatmí, objeví se Kristovo znamení a Kristus přijde! 

(v. 30).  

Ježíš klade Danielovu ohavnost na počátek velkého soužení, toto soužení "bezprostředně" předchází jeho 

druhému příchodu.   

Pavel prorokoval o tomto jedinci a nazýval ho "člověkem bezzákonnosti" (NAS) nebo "člověkem hříchu" 

(KJ) ve 2. Tesalonickým 2:1-10. V první části kapitoly Pavel hovoří o "příchodu našeho Pána Ježíše Krista 

a našeho shromáždění k němu". Říká této církvi (a nám), že se nemusíme třást nebo lekat uvažováním, že 

"Pánův den už nastal". Pavel řekl, že "nepřijde" (den Páně) "dokud nejprve nenastane odpadnutí a nebude 

zjeven člověk bezzákonnosti".  

Dvě věci se musí podle Pavla stát před Kristovým příchodem: 1) odpadnutí a 2) zjevení toho člověka hříchu, 

který se postaví proti každému tak zvanému bohu nebo předmětu uctívání tak, že se posadí v Božím chrámu, 

aby se předváděl jako Bůh (v. 4).  

Bude "tím, jehož příchod je v souladu s činností Satana, se vší mocí a znameními a falešnými zázraky a se 

vším klamem špatnosti pro ty, kteří zahynou, protože nepřijali lásku k pravdě tak, aby byli zachráněni" (v. 9, 

10).  

Kterého Pán zabije dechem svých úst a přivede ke konci zjevením svého příchodu (v. 8).  

Spatříme tedy toto odpadnutí a zjevení člověka hříchu dějící se těsně před Pánovým dnem, t.j. těsně před 

tím, než je Boží hněv vyléván na zlý svět skrze jeho Syna, Ježíše (Skutky 17:31). Kristus přijde předtím, 

než začne Pánův den a je zmocněn Bohem (Jan 5:22, 23; Zj 19:15), aby vykonával Boží hněv na hříšné 

zemi v onom Pánově dnu. Toto odpadnutí a odhalení člověka hříchu se tedy objeví těsně předtím, než se 

Kristus vrátí. 

Zjevení 13 nazývá Antikrista "šelmou", která má deset rohů a sedm hlav, rouhavou šelmou, která měla tělo 

leoparda (Dan 7:6), nohy medvěda (Dan 7:5) a ústa lví (7:4). "Drak jí dal svou moc a svůj trůn a velkou 

autoritu." Tato šelma bude mít "pravomoc jednat po čtyřicet dva měsíců" (tři a půl roku).  

Bude se rouhat Bohu a "povede válku se svatými a bude je přemáhat". Bude mít "autoritu nad každým 

pokolením, lidem, jazykem a národem". "A všichni, kdo bydlí na zemi, ji budou uctívat, každý, jehož jméno 

nebylo napsáno ... v Beránkově knize života" (Zj 13:6-8). Její pravou rukou je člověk (v. 11-18) nazývaný 

"falešným prorokem" ve Zjevení 19:20.  

2. VELKÉ SOUŽENÍ  

Pak nastane velké soužení, jaké se nevyskytovalo od počátku světa až dosud, a nikdy už nebude. A kdyby ty 

dny nebyly zkráceny, žádný život by nebyl zachráněn; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny (Mat 24:21, 

22).  

Ježíš se odkazoval na Daniela 12:1, který hovoří o tom samém období. Pozadí v Danielovi 11 ukazuje Anti-

krista pozvedajícího se proti Bohu a vstupujícího do "krásné země" (Izrael), Libye a Etiopie, jež ho násle-

dují, zvěsti z východu a severu ho rozruší, 

a on vyjde s velkým hněvem, aby zničil a vyhladil mnohé … Postaví stany svého královského pavilonu mezi 

moři (Středozemním a Mrtvým) a krásnou svatou horou (Moria): přesto přijde ke svému konci ...  

Bezprostředně následuje kapitola 12:1. 
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V té době povstane Michael, velký kníže (archanděl), který střeží syny tvého lidu (Izrael). A nastane doba 

úzkosti, jaká se nikdy nevyskytla od té doby, co existoval národ, až do onoho času; a v té době tvůj lid, každý, 

kdo je nalezen zapsaný v knize, bude zachráněn.  

Bezprostředně následuje první vzkříšení. 

A mnozí z těch, kteří spí v prachu země, se probudí, ti k věčnému životu, ale ostatní k hanbě a věčnému opovr-

žení. (v. 2).  

Daniel klade vzkříšení bezprostředně po "času tísně" nebo "velkém soužení" (jak to nazval Ježíš), stejně ja-

ko Ježíš v Matoušovi 24:29-31. Když kmeny země uvidí Ježíše přicházejícího v moci a slávě (Mat 24:30), 

Ježíš posílá své anděly se zvukem trubky (trubka vzkříšení, 1 Tes 4:16), aby shromáždili jeho vyvolené. 

Ježíš a Daniel se shodují, že vzkříšení Božího lidu nastane velmi brzy po tomto největším soužení.  

Jeremiáš o něm hovořil jako o "čase Jákobova soužení" (30:7) a ihned dodal: "Ale (Izrael) bude z něho za-

chráněn." Ve verši 22 říká Bůh: "Budete mým lidem a já budu vaším Bohem."  

Rozdíl mezi soužením a hněvem  

Jedním z klíčů pochopení událostí času konce je všimnout si, že velké soužení a Boží hněv jsou odděleny 

ztmavením slunce a jinými znameními v nebi. Jedno následuje to druhé.  

Ježíš řekl, že "ihned po soužení těch dnů bude slunce ztmaveno ..." Poté bude následovat jeho nebeské zna-

mení, truchlení národů a Jeho příchod s velkou mocí a slávou.  

Joel řekl, že 

Slunce se změní v temnotu a měsíc v krev (barva krve) dříve, než přijde velký a hrozný PÁNův den (Joel 2:31 

KB, jinde 3:3).  

Badatelé Bible vědí, že veliký a hrozný PÁNův den poukazuje na den Božího hněvu na hříšníky na zemi. 

Izaiáš 13:9: 

Hle, přichází PÁNův den, krutý, se zuřivostí a s hořícím hněvem, aby učinil zemi pustinou a vyhladil z ní hříš-

níky. 

Joel 1:15: 

 Běda tomu dni! Neboť PÁNův den je blízko a přijde jako zkáza od Všemohoucího. 

Sofoniáš řekl: 

 Velký den PÁNa je blízko ... ten den je dnem hněvu (1:14, 15).  

Inspirovaný prorok Joel nám tedy říká, že slunce bude ztmaveno před velkým a hrozným dnem hněvu Vše-

mohoucího. O správném pořadí jsme poučeni: Velké soužení dříve, než se slunce zatmí. Boží hněv poté, co 

se slunce zatmí.  

To je dobré vědět. Ačkoli křesťané projdou velkým soužením (vzkříšení po něm), Boží hněv není na křesťa-

ny, nýbrž na hříšníky (1 Tes 5:9). Nejprve přijde velké soužení, po kterém přijde Kristus, vzkřísí svůj lid a 

ten mu pomůže soudit bezbožné v době hněvu (Ž 149:5-9), který, viděli jsme, následuje po ztmavnutí 

slunce.  

PÁNův den je dnem Božího posledního hněvu na pozemské hříšné lidi. Zjevení 19:11-21 ukazuje Ježíše 

přicházejícího "šlapat vinný lis prudkého hněvu Všemohoucího Boha." To nastane PO velkém soužení a 

PO zatemnění slunce. 

Ježíš nás učí, že nejprve přijde velké soužení, po kterém se Kristus vrátí a vzkřísí svůj lid.  Prorok David  
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řekl, že "všichni boží" budou mít tu čest pomáhat vykonávat Boží pomstu na bezbožných (Ž 149:5-9) ve 

velkém dnu PÁNova hněvu. Soužení – ztmavení slunce – Boží hněv.  

3. ZNAMENÍ NA NEBESKÝCH TĚLESECH  

Ihned po soužení těch dnů se slunce zatmí a měsíc nevydá své světlo a hvězdy budou padat z nebe a nebeské 

mocnosti (planety? - souhvězdí?) budou otřeseny (Mat 24:29 NAS).  

Toto znamení konce je v Písmu uvedeno osmkrát: Izaiáš 13:9, 10; Joel 2:10, 11; 3:14-16; Matouš 24:29; 

Marek 13:24-26; Lukáš 21:25; Skutky 2:19, 20; Zjevení 6:12, 13. 

Bude to hlavní znamení pro všechny národy na zemi, že přichází něco velkolepého (což bude JEŽÍŠ, přichá-

zející z nebe v MOCI a SLÁVĚ).  

Zatemnění slunce  

Devátá pohroma nad Egyptem byla tma – "byla hustá tma po celé zemi egyptské tři dny" (Ex 10:22) – což 

způsobilo, že Egypťané se po tři dny nepohnuli ze svých míst a "neviděli jeden druhého". Před několika 

lety tento pisatel procházel Carlsbad Caverns v Novém Mexiku. Cestou dolů do podzemí průvodce vypnul 

světla, aby nám ukázal, jaká je skutečná tma. Ve tmě jsem si položil ruku přímo před obličej a neviděl jsem 

ji. Byla to "tma, kterou bylo možné cítit", jak se říká. Dokážete si představit, jak událost, když se Země 

stane temnou jako dehet, ovlivní lidi této poslední generace? Není nám řečeno, jak dlouho tato temnota 

bude trvat. Dokonce i jeden takový den způsobí, že mnozí se opravdu zastaví a pomyslí si: "CO SE DĚJE?" 

Dvě další místa ukazují ztmavnutí slunce. Během 7. pečeti, ve Zjevení 8:12, čtvrtý anděl božského soudu 

rozezní svou trubku a třetina slunce, měsíce a hvězd se zatemní. Druhé místo je Zjevení 16:10, kde pod 5. 

miskou Božího hněvu bude království šelmy plné tmy.  

Doslovný výskyt  

V mysli pisatele není pochyb o tom, že to bude právě doslovný výskyt. Zde je několik důkazů.    

1. Doslovná země je postavena do protikladu k doslovnému nebi ve Skutcích 2:19, 20.  

Ukážu zázraky v nebi nahoře a znamení na zemi dole ... slunce bude obráceno v temnotu a měsíc v krev (jako 

krev, tmavý, Zj 6:12), než přijde veliký a pozoruhodný Pánův den (KJ).  

2. Další důkaz, že doslovné slunce, měsíc a hvězdy nevydají své světlo, se nachází v Izaiáši 13:10, 

kde jsou dokonce souhvězdí (hvězdné skupiny) výslovně jmenovány.  

Neboť nebeské hvězdy a jejich souhvězdí se nezatřpytí svým světlem; slunce bude temné, když vychází, a 

měsíc nerozlije své světlo" (NAS).    

3. Třetím důkazem je, že mnozí pisatelé říkají totéž: Izaiáš (13:9, 10, 13); Ezechiel (32:7, 8); Joel 

(2:30, 31; 3:15, 16); Ježíš (Mat 24:29; Marek 13:24, 25; Lukáš 21:25); Petr (Skutky 2:19, 20); a Jan (Zj6:12, 

13).  

CO způsobí tuto temnotu?  

Ezechiel, jak se zdá, dává odpověď v kapitole 32:7, 8. 

Když tě zhasnu (Egypt mezi ostatními národy), přikryji nebesa a ztmavím jejich hvězdy; pokryji slunce mra-

kem. Měsíc nevydá své světlo. Všechna zářící světla v nebesích nad tebou ztmavím a rozprostřu temnotu nad 

tvou zemí, praví Pán BŮH. 

Tomuto pisateli to zní, že důvod, proč bude světlo nebeských těles zatemněno, spočívá v tom, že hustý tma- 
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vý oblak pokryje zemi. Tento oblak zabrání světlu nebeských těles dosáhnout k zemi. Země proto bude 

tmavá nebo černá jako uhel. Jan tuto temnotu popisuje jako "černý žíněný pytel" (Zj 6:12). 

Co by mohlo způsobit takový oblak obklopující svět? V minulosti byly doby, kdy vulkanické erupce způso-

bily, že některé části země byly po celé dny tmavé jako dehet. Jaderná bomba může udělat totéž. Nezapo-

meňte, Ježíš řekl, že toto ztmavnutí nastane "ihned po" velkém soužení. Bude explodovat tolik jaderných 

bomb po celé zemi, že oblak pokryje zemi? Nevíme. Všemohoucí Bůh sám by mohl vytvořit oblak obklopu-

jící zemi předpovídající jeho přicházející rozsudek o zemi. 

Může se to stát; je v našem nejlepším zájmu vědět, že když se nebesa stanou temnými pro oči, JEŽÍŠ se 

pak vrátí a my bychom měli být lépe připraveni na Jeho příchod tím, že jsme v něm a žijeme spravedlivý 

život, jak nás učil žít.  

Měsíc zatemněn 

Měsíc nevyrábí své vlastní světlo, ale spíše odráží světlo ze slunce. Pokud je slunce tmavé, měsíc bude také 

tmavý.  

Měsíc řídí příliv. Je zajímavé, že Ježíš hovořil o "bouřícím moři a vlnách; lidská srdce skomírající strachem 

a z pohledu na ty věci, jež přicházejí na zemi" ve spojení se "znameními na slunci, na měsíci a na hvězdách" 

(Lukáš 21:25, 26 KJ).  NAS to podává:  

Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi zděšení mezi národy, zmatek při bouřícím moři a 

vlnách, lidé omdlévající ze strachu a očekávání věcí, které přicházejí na svět; neboť nebeské mocnosti budou 

otřeseny. 

To zní jako, třesení nebes způsobí "bouření moře a vln", jež způsobí zděšení mezi lidmi, kteří se diví, co 

přijde dál (tedy den Pánova hněvu). Tak si představujeme obraz velkých bouří na moři uprostřed velké tmy 

nad zemí. Není divu, že lidská srdce selhávají ze strachu a působí tak, aby se zajímali, co se stane dál.  

Padající hvězdy  

Hvězdy budou padat z nebe  

Ježíš to předpověděl. Zjevení 6:13 také říká, že hvězdy budou padat; zatímco Izaiáš a Joel říkají, že hvězdy 

stáhnou svůj svit. Planety, které vypadají jako hvězdy, jsou jako měsíc a pouze odrážejí světlo od slunce. S 

tmavým sluncem by také neodrážely světlo.  

Během mnoha nocí "padají" meteory. V konkrétních obdobích předvádějí velkolepou podívanou, když 

mnohé "padají". Lidé je nazývají vystřelující hvězdy nebo "padající hvězdy." Pokud by spadlo mnoho me-

teorů najednou, nemyslíte, že by se všichni vzpřímili a vnímali je a žasli, zvláště s těmi ostatními nebeskými 

znameními? 

Můžeme vidět, proč se lidé, kteří si nevšímají Všemohoucího Boha, budou třást, když se jim před očima 

rozvinou tato varování přicházejícího rozsudku. Ježíš řekl, že při rozsudku nastane pláč a skřípání zubů –   

Mat 13:42; že "všechny kmeny země budou naříkat", když uvidí, jak se On vrací – Mat 24:30.  

"Nebeské otřesy"  

Nebeské moci budou otřeseny  

Mnohé z těchto pasáží ohledně "nebeských znamení", o nichž jsme se zmínili, mluví o tom, že mocnosti 

nebes jsou "otřeseny". Ageus 2:6 mluví o tom samém: "Takto praví PÁN zástupů: Ještě jednou v malé chví-

li zatřesu nebesy a zemí, mořem i suchou zemí."  
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(Toto je uspořádání času konce a je citováno v Hebreům 12:26 a 27).  

Velké zemětřesení po celém světě má být jedním ze znamení Kristova druhého příchodu na zemi. Zjevení 

16:18 to vysvětluje ve spojení s Armagedonem (v. 16), že bude "tak velké zemětřesení, jaké nebylo od 

doby, kdy člověk začal žít na zemi, tak velké zemětřesení ... a tak mohutné". Podobné znamení oznamující 

jeho příchod bude vidět v nebi, v obrovském třesení nebes.  

Lidé dnes mohou předvídat mnoho let napřed postavení nebeských těles, například Halleyovy komety. Bu-

dou moci předvídat Boží "zatřesení" nebem a zemí?  Řekl, že v čase konce zatřese nebem a zemí tak, že ze-

mě se stáhne ze svého místa (Iz 13:13), že "země se bude potácet sem a tam jako opilec" (Iz 24:20), že 

"nebe se rozestoupí jako svitek" (Zj 6:14), že nebesa budou vyměněna jako oděv (Ž 102:25, 26). Petr hovořil 

o "nových nebesích a nové zemi, ve kterých přebývá spravedlnost" (2 Pet 3:13).  

Velké změny jsou přichystány jak pro nebe, tak i pro zemi, a její moře, když jsou otřeseny nebesa a země, 

kdy nebeská tělesa se možná vysunou ze svých oběžných drah.  

Příčina nadcházejících divů v nebi  

V té době se pozornost lidí na zemi soustředí na tato nebeská znamení od Boha. Hrabiví a chamtiví zapo-

menou na své peníze. Tyrani zapomenou na svá utiskování. Antikrist, s dobytím celého světa v mysli (Zj 

13:7, 8), bude mít svou pozornost odkloněnu. Zlí lidé ustanou ve svých zlých skutcích. Celý svět se bude 

zajímat jen o jednu věc – jak přežít. 

Izaiáš (2:19) a Jan (Zj 6:15-17) říkají, že to je doba, kdy se lidé skrývají "v jeskyních a mezi skalami hor", 

králové, velcí muži, velitelé, bohatí a silní, otroci a svobodní lidé, a žádají, aby na ně padly hory, aby je 

skryly před hněvem Boha a Beránka, "neboť přišel veliký den jejich hněvu; a kdo je schopen obstát?"  

Kdy se objeví kosmické otřesy?  

Říká nám Bible, kdy se zatmí slunce a měsíc, kdy budou padat hvězdy a nebesa se otřesou? Ano, říká.  

To se stane, když je otevřena 6. pečeť podle Zjevení 6:12, 13, 14: 

Podíval jsem se, když zlomil šestou pečeť a došlo k velkému zemětřesení; a slunce zčernalo jako žíněná pytlo-

vina a celý měsíc se stal jako krev; a hvězdy nebe spadly na zem ... a obloha byla rozdělena jako svitek ...  

Otevření šesté pečeti oznamuje příchod Božího hněvu. Toto je čas, kdy se lidé skryjí v jeskyních hor a 

říkají: 

Padněte na nás a skryjte nás před přítomnosti toho, který sedí na trůnu a před hněvem Beránka, neboť přišel 

veliký den jeho hněvu; a kdo je schopen obstát?  

Čtrnáct fází Božího hněvu je popsáno ve Zjevení pod pečetí sedm. Přijdeme k nim později.  

4.   KRISTOVO ZNAMENÍ V NEBI 

Potom se v nebi objeví znamení Syna člověka (Krista)  

Po nebeských otřesech se objeví v nebi Kristovo znamení.  

Nelze říci, co tím znamením má být. "Jeho hvězda" oznámila jeho první příchod (Mat 2:2, 9, 10). Balaám 

to dávno předpověděl v Numeri 24:17: "Vidím ho, ale ne teď; vidím ho, ale ne blízko; hvězda vyjde z Já-

koba, a z Izraele povstane žezlo." Protože hvězda oznámila jeho první příchod, někteří se zajímali, zda se 

na nebesích objeví žezlo jako znamení Ježíšova druhého příchodu jako Krále země. Žezlo je "hůl nebo tyč, 

kterou nosí panovník jako znak autority" - Webster. Ježíš rozhodně bude přicházet jako "král králů" (Zj 17: 

14).  
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Dalším výkladem je, že znamením Krista na nebi bude sám přicházející Kristus, to by vložilo zdůraznění 

do Matouše 24:30 takto: "A pak se objeví znamení Syna člověka na nebi." 

Nebo to bude další hvězda? Ať už bude tohle zvláštní nebeské znamení Krista cokoliv, nevíme. Samotný 

Ježíš nás však vyučuje, že Jeho znamení se objeví v nebi poté, co se slunce ztmaví. A zjevně si lidé uvědomí 

jeho hrozný význam pro ně, protože budou naříkat.   

Nářek lidí na Zemi  

Tehdy budou naříkat všechny kmeny země.  

Proč budou lidi na zemi naříkat, když se Kristus vrací? To je naříkání předpovězené Zachariášem 12:10-

14. Také Amos 9:5. Zachariáš zmiňuje jen naříkání Izraele, když "pohlédnou na toho, koho probodli", ale 

Ježíš řekl, že všechny kmeny na zemi, a nejen Izrael, budou naříkat poté, co se objeví Jeho znamení.  

Jeremiáš 4:23-28 naznačuje, že "když nebesa nahoře budou černá," bude to blížící se "planoucí hněv PÁ-

Na", který způsobí, že lidé na zemi budou naříkat: "pro tohle bude země naříkat." Ježíš řekl, že nastane 

"pláč a skřípání zubů", když shromáždí zlé a vhodí je do ohnivého jezera (Mat 13:41, 42, 49, 50).  

Jiný druh naříkání, světský, je zmíněn ve Zjevení 18:1-19, kdy nad pádem Babylona budou naříkat obchod-

níci země, protože díky němu oni zbohatli.  

5.   UVIDÍ, ŽE PŘICHÁZÍ KRISTUS  

Uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích v moci a veliké slávě.  

To bude druhý příchod Krista, o kterém se učí nejméně ve 110 pasážích Nového zákona. Několik z nich je: 

Jan 14:3; Skutky 1:11; 1. Tesalonickým 4:16; 2. Tesalonickým 2:8; Hebreům 9:28; Zjevení 22:12, 20.   

Ale tentokrát přijde jako Král nad zemí a soudce živých i mrtvých. Veškerá moc v nebi a na zemi byla dána 

jemu a bude používat tuto mohutnou moc několika způsoby, když přijde v moci a slávě. Vzkřísí a odmění 

věrné. Zřídí Boží království na zemi a povládne tisíc let. Zmocní anděly, aby uvrhli zlé do ohnivého jezera. 

Bude vládnout, dokud nebudou všichni Boží nepřátelé položeni pod Jeho nohy.  

 V TÉ DOBĚ SHROMÁŽDĚNÍ VYVOLENÝCH 

Vyšle své anděly s velikou trubkou, aby shromáždili jeho vyvolené ze čtyř větrů, od jednoho konce oblohy 

k druhému.  

Když přichází Kristus v moci a slávě, vysílá své anděly, aby shromáždili jeho lid. To bude první vzkříšení 

(Zj 20:6). To se děje po velkém soužení, ale před Božím hněvem. V Ježíšově vlastním přehledu, jenž nazý-

váme jeho harmonogramem, je jasně učeno, že "vyvolení", Boží lid, zažijí velké soužení. Jeho příchod je 

po velkém soužení. Shromáždění vyvolených je po velkém soužení. Dobří andělé, "svatí" (Mat 25:31, KJ), 

budou vysláni, aby shromáždili Boží lid, právě tak, jako budou vysláni, aby shromáždili zlé lidi a hodili je 

do ohnivé pece (Mat 13:41, 42).  

Je to trubka vzkříšení  

Pavel ji nazval "poslední trubkou" v kapitole o vzkříšení, 1. Korintským 15. Když mluvil o zdědění Božího 

království ve verši 50, Pavel v inspiraci pokračuje: 

Hle, říkám vám tajemství; nebudeme všichni spát (nezemřeme), ale my všichni budeme proměněni, naráz, v 

okamžiku, při zvuku poslední trubky; neboť zazní trubka, a mrtví budou pozvednuti neporušitelní, a my bude-

me proměněni. Neboť toto porušitelné musí obléci neporušitelnost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost (v. 

51-53).  
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Aby zdědili Boží království, musí být lidé učiněni Pánem Ježíšem nesmrtelnými K tomu dojde, když zazní 

trubka vzkříšení. Pavel to vysvětlil dále v 1. Tesalonickým 4:15-17: 

My, kteří jsme naživu a zůstáváme až do příchodu Pána, nepředejdeme ty, kteří usnuli. Neboť sám Pán sestoupí 

z nebe s výkřikem, s hlasem archanděla a s Boží trubkou; a mrtví v Kristu vstanou jako první. A my, kteří jsme 

živí a zůstáváme, budeme uchváceni spolu s nimi v oblacích, abychom se setkali s Pánem ve vzduchu, a tak 

budeme navždy s Pánem" (od té doby nadále, ale ne dlouho ve vzduchu, neboť Kristus sestoupí na zem, aby 

byl králem nad Božím královstvím, které zřídí zde na zemi).  

Tato pasáž je místem, z něhož někteří vymysleli frázi "vytržení", nebo uchvácení svatých, aby se setkali s 

Kristem ve vzduchu. Tato událost se stane při poslední trubce, při Boží trubce.  

Také podporuje skutečnost, že vzkříšení je oznámeno Boží trubkou, Zjevení 11:15-18, kde zní sedmá trub-

ka, aby oznámila hněv národů, čas odměny Božího lidu, jak mrtvých, tak živých, a nadcházející zkázu těch, 

kteří ničili zemi. Tato sedmá trubka je poslední trubka zmíněná v Bibli. 

Jak důležitá bude tato trubka pro nás, kteří žijeme v těchto posledních dnech! Bude to nejkrásnější hudba, 

kterou Boží lid kdy slyšel. Tuto trubku uslyší všichni na zemi, pokud můžeme správně interpretovat slovo 

"znít".  Nechť její zvuk způsobí, aby naše srdce skákalo radostí při vědomí, že k nám přišlo věčné spasení, 

že stejná nesmrtelnost, kterou má Ježíš, nyní pulzuje živě skrz naše těla! Tehdy běda těm, kteří se nezmění. 

Budeme vy i já připraveni, když Ježíš přijde?  

Toto je čas vykoupení – Lukáš 21:28    

Bude to čas odměny (Mat 16:27), čas naší proměny od smrtelnosti k nesmrtelnosti (1 Kor 15:51-54). Bude 

to doba, kdy dokonalé zdraví bude vráceno do křehkých lidských těl, které budou pak "duchovními" těly (1 

Kor 15:44). Žádný z těch dobrých shromážděných nikdy znovu nepocítí bolest, smutek nebo pláč nebo 

smrt, protože pro ně tyto věci "pominuly" (Zj 21:3, 4). Nikdo z věrných neřekne: "Jsem nemocný" (Iz 33: 

24). "Najdou radost a potěšení a žal a vzdychání uprchnou", když PÁNovi "vyplacení", "PÁNovi vykou-

pení", budou chodit po oné "silnici svatosti" a přijdou s radostným křikem na Sion, Boží město (Iz 35:8-

10). "Tehdy se otevřou oči slepých. A uši hluchých budou uvolněny. Chromý člověk bude skákat jako jelen 

a jazyk němých bude radostí jásat" (35:5, 6).  

TOTO je DEN, na který věřící čekají. To je DEN, kdy se naše "vykoupení" blíží (Luk 21:28). Všichni věrní, 

trpící křesťané, nyní napadení rakovinou, a všemi fyzickými a duševními neduhy, bolestí a utrpením, budou 

tehdy uvolněni, osvobozeni, z pout, která nás dnes svazují. O blažená naději! Děkuji Ti, Pane! Zachraň nás! 

Dovol nám, díky Tvé prolité krvi, vstoupit do toho odpočinku, když zřídíš Boží království zde na zemi, jež 

bude obnovena! (Heb 4:9-11; 2. Pet 3:13; Dan 2:44; 7:27; Mat 6:10).   

 ZÁVĚR JEŽÍŠOVA HARMONOGRAMU v Matoušovi 24  

Od Jeho nanebevzetí k Jeho druhému příchodu měla být vidět obecná znamení: podvodníci, války, hlado-

mory, morové nákazy, zemětřesení, nenávist, falešní proroci, světaširá špatnost a kázání evangelia o Božím 

království. "... pak přijde konec."   

"Konec" se skládá z pěti událostí  

1. Ohavnost, zřízená na "svatém místě", působící "zpustošení" – velké soužení – které bude 

trvat "42 měsíců", "čas, časy a půl času", "1260 dní" nebo 3½ roku.  

2. "Ihned po" velkém soužení slunce ztmavne, měsíc nebude svítit, hvězdy budou padat a 

nebeské mocnosti budou otřeseny.  

3. Na obloze se objeví Kristovo znamení a lidé na zemi budou naříkat.  
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4. Lidé uvidí ze země Krista přicházejícího z nebe v moci a slávě.  

5. Kristus vyšle své anděly se zvukem trubky, aby shromáždil své vyvolené (první vzkříšení).  

Ačkoli Ježíš v tomto obryse neuvádí Den PÁNova hněvu, bylo by to číslo 6. To je čas, kdy k tomu dojde. 

Zjevení 19:11-21 ukazuje, že když Kristus přichází s "mnoha korunami" jako Král králů (také 17:14), bude 

šlapat "vinný lis zuřivosti a hněvu Všemohoucího Boha" (v. 15). "Hody ptáků" se pak uskuteční, když se 

vzdušné ptactvo shromáždí k "večeři velkého Boha", aby zhltlo tělo zlých, kteří se shromažďují, aby s Kris-

tem vedli válku, když přichází. Ezechiel předpovídá tuto ptačí hostinu, Boží "oběť", v 39:17-21. V této do-

bě budou šelma a falešný prorok uchopeni a vrženi zaživa do ohnivého jezera (Zj 19:19, 20). Pak bude ná-

sledovat tisícileté království Krista nad zemí (Zj 20:6).  

Nyní se v kapitole 3 vrátíme a prozkoumáme tuto ohavnost, která začne "konec" (Mat 24:14, 15) a způsobí 

takové zpustošení, jaké přinese velké soužení. 
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Kapitola 3  

OHAVNOST ZPUSTOŠENÍ 

Matouš 24:15, 21; Daniel 9:26, 27; 11:31; 12:11-13.    

Mezi znamení svého příchodu, které nám Ježíš dal, položil velký důraz na Danielovu ohavnost, která způso-

buje zpustošení. Toto první specifické znamení po posledním z všeobecných znamení (kázání Božího krá-

lovství po celém světě) má velký význam v Ježíšově přehledu událostí posledního dne těsně před Jeho ná-

vratem, protože tato událost zahájí konec (Matouš 24:14, 15).  

Tato ohavnost, o níž hovoří Daniel, vyvolá největší soužení, jaké kdy svět viděl.   

A toto soužení bude "bezprostředně" před znamením v nebesích a přicházejícm Kristem v slávě!  

Ježíš říkal, že když uvidíte ohavnost, přijde velké soužení a hned po něm přijdu! To je velmi povzbudivé 

pro křesťany posledních dnů. Třebaže budou procházet nadcházejícím největším soužením všech dob (3½ 

roku), jejich drahocenný Pán Ježíš Mesiáš přijde a zachrání je.   

Jakou mají křesťané naději!  

 Matouš 24:15, 21, 22  

Když uvidíte stojící na svatém místě ohavnost, která způsobuje zpustošení, o níž se mluví skrze proroka Dani-

ela – nechť čtenář rozumí ... Pak bude velká úzkost, nepřekonatelná od začátku světa až dosud – a nikdy ne-

bude stejná znovu. Kdyby tyto dny nebyly zkráceny, nikdo by nepřežil, ale kvůli vyvoleným tyto dny budou 

zkráceny. (NIV)  

Když uvidíte ohavnost zpustošení, o níž se mluvilo skrze Daniela proroka, stojící na svatém místě (nechť čte-

nář pochopí) ... Pak bude velké soužení takové, k jakému nedošlo od počátku světa až dosud, ani už nikdy 

nebude. A pokud by tyto dny nebyly zkráceny, žádný život by nebyl uchráněn; ale kvůli vyvoleným, ty dny 

budou zkráceny. (NAS)  

Poučení je jasné. Když se stane jedna věc, pak se stane něco jiného. Když ohavnost stojí na svatém místě, 

pak začne velké soužení.  

SVATÉ MÍSTO 

Výraz "svaté místo" se vyskytuje v Bibli 41krát. Ve svatostánku, v chrámu Šalamounově i Herodově byla 

dvě oddělení nebo místnosti; jedno zvané svaté místo a druhé, nejsvětější místo.  

To, že toto svaté místo v Matoušovi 24:15 znamená chrám, lze vidět při čtení dvou veršů. Skutky 21:28 

říkají:  

Muži Izraelci, přijďte nám pomoci! Toto je ten člověk, který káže všem lidem všude proti našemu lidu, zákonu 

a tomuto místu; a kromě toho dokonce přivedl Řeky do chrámu a znesvětil toto svaté místo. 

Hebreům 9:25: 

… ani to nebylo, že by měl často obětovat sebe, jako nejvyšší kněz každoročně vstupuje do svatého místa s 

krví, která není jeho vlastní.  

Další biblické výrazy pro tento nejsvatější prostor na zemi jsou: "Jeruzalém, svaté město", "svatý vrch 

Sion", "svatý chrám" a "svatá hora".  

Pro Židy byl svatým místem Boží chrám v Jeruzalémě. Židovský chrám byl nejsvětějším místem na zemi, 

protože Bůh si přál vložit své jméno na toto svaté místo ve svém vlastním svatém městě (Deut 12:5, 11, 14, 

18, 21, 26; 1 Král 8:29; 2 Paralip 7:12).  
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Ježíšovo poselství zní: "Když uvidíte ohavnost stojící v židovském chrámu, pak na zemi bude hrozné souže-

ní." To bylo v Ježíšových dnech stále ještě v budoucnu.  

Pavel, skrze Ducha, předpověděl člověka hříchu sedícího v Božím chrámu před Kristovým příchodem a 

Pánovým dnem (2 Tes 2:4). Aby se to splnilo, židovský chrám v Jeruzalémě bude obnoven a bude existovat 

na konci. Jak jinak mohou být oběti obnoveny a poté zastaveny Antikristem? (Dan 9:27; 11:31; 12:11).  

Spojeno se zastavením židovských obětí je umístění ohavnosti do chrámu. Daniel spojuje oboje v 12:11: 

(Viz též Daniel 11:31.) 

 Od doby, kdy je zrušena pravidelná oběť, a je zřízena ohavnost zpustošení, bude 1.290 dní.  

Budoucí existence židovského chrámu se znovu nachází v Zjevení 11:1, 2. 

Změř Boží chrám ... a vynech nádvoří, které je mimo chrám.  

Bude pravděpodobně postaven v těch prvních 3½ letech Danielova posledního sedmiletého týdne. Ve druhé 

polovině 70. týdne jsou oběti zastaveny a ohavnost bude umístěna v tom chrámu.  

KONEC 

Všimněte si, že v Ježíšově přehledu událostí času konce podle Matouše 24, je slovo "konec" třikrát. Verš 

6. "... ale to ještě není konec." Verš 13. "Kdo vytrvá až do konce ... bude spasen." Verš 14. "... toto 

evangelium království bude kázáno po celém světě ..., a pak přijde konec."  Ježíš mluví o ukončení tohoto 

věku, které začíná ohavností na svatém místě, pokračuje velkým soužením, které je "bezprostředně" násle-

dováno ztmavením slunce, pak přichází Kristus. To ukončí tento věk.  

Daniel podobně hovoří o konci tohoto věku sedmkrát v kapitole 12. 12:4: "Zapečeť knihu až do doby kon-

ce." 12:6: "Jak dlouho bude do konce těchto divů?" Odpověď: "Čas, časy a půl." (3½ roku.) "Až uskuteční 

rozehnání moci svatého lidu, všechno bude dokončeno." 12:8: "Pane můj, jaký bude konec těchto věcí?" 

12:9: "slova jsou uzavřena a zapečetěna až do času konce." 12:13: "Jdi svou cestou, až bude konec; budeš 

odpočívat a vstaneš ke svému údělu na konci dnů. " 

Daniel a Ježíš mluví o stejném konci, o skončení tohoto věku. KONEC začíná tím, že je ohavnost umístěna 

do chrámu, po čemž nastává 3½ leté velké soužení, bezprostředně následované ztmavnutím slunce, zname-

ním Krista a nářkem národů, když vidí, že Kristus přichází s mocí a slávou. Pak vyšle své anděly, aby shro-

máždili vyvolené, pak následuje Boží hněv. (Viz následující kapitola Posledních 3½ roku.) To doplní zna-

mení Jeho příchodu a konce věku, neboť přijde sám Kristus a nová vláda na zemi bude ovládat planetu – 

spravedlivé Boží království!  

OHAVNOST 

Hebrejské slovo pro "ohavnost" v Danielovi je šiqqwts nebo šiqquts, a znamená "odporné, to je špinavé; 

zvláště modlářské nebo (konkr) modlu." (Strong). Řecké slovo pro "ohavnost" užité Ježíšem je bdelugma a 

znamená "ošklivost, tj. (spec.) modlářství." (Strong). Upozornění: obě slova spojují ohavnost s modlářstvím.  

Ve Starém zákonu bylo modlářství, uctívání člověkem vytvořených model nebo soch nebo obrazů nějaké 

věci, které Bůh vytvořil, v Božích očích jednou z nejhorších věcí, které Izrael mohl dělat. První dvě přikázá-

ní z deseti byla: 

Nebudete mít přede mnou žádné jiné bohy  

Neuděláte pro sebe modlu nebo jakoukoli podobu toho, co je v nebi nahoře nebo na zemi dole nebo ve vodě 

pod zemí. 
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Zvláště kniha Deuteronomium zdůrazňuje velikost hříchu uctívání model. V Novém zákoně je tentýž odpor-

ný hřích odsouzen. 1. Korintským 6:9; Galatským 5:20; a Zjevení 21:8 všechny říkají, že nikdo, kdo je ctitel 

model, nevstoupí do Božího království, ale bude spíše hozen do ohnivého jezera. Pavel řekl "Vroucně mi-

lovaní, utíkejte před modlářstvím" (1 Kor 10:14). Napsal, že každá špatnost, jako je "nemravnost, nečistota, 

hněv, zlá touha a chamtivost," znamená "modlářství" (Kol 3:5). Bůh vždycky chtěl, aby lidé, které učinil 

podle svého obrazu, Ho milovali celým svým srdcem – Deuteronomium 6:5; Matouš 22:37.  

Tato ohavnost, která je umístěna v obnoveném židovském chrámu blízko konce tohoto věku, způsobí velké 

soužení, po němž budou následovat nebeská znamení a Kristův příchod.  

CO BUDE TOUTO OHAVNOSTÍ? 

Mohla by to být modla nebo socha šelmy. Zjevení 13:14 a 15 mluví o druhé šelmě (falešný prorok, viz Zj 

19:20), která říká lidem země, aby vytvořili "obraz" šelmy. Pak bude mít moc "dát dech obrazu šelmy". 

Tento obraz dokonce "bude mluvit a způsobí tolika lidem, kteří nebudou uctívat obraz šelmy, aby byli 

zabiti."  

Mohl by to být sám Antikrist sedící v chrámu. 2. Tesalonickým 2:3, 4: 

(Kristův příchod) nenastane, dokud nejprve nenastane odpadnutí a nebude zjeven člověk bezzákonnosti, syn 

zkázy, který se postaví proti každému tak zvanému bohu nebo předmětu uctívání a vyvýší se nad ně, takže se 

usadí v Božím chrámu a bude se stavět na odiv, jako by byl Bůh. (NAS)  

Anthony Buzzard podporuje tento názor: "Ohavností zpustošení je člověk - ‘stojící, kde by on (ne věc) ne-

měl’ je správný překlad. Všimněte si, že příčestí k zájmenu je mužského rodu. Určitě ohavnost zpustošení 

zahájí potíže, ‘neboť tehdy bude velké soužení.’"  

Danielův Král severu, v 11:45, "rozbije své královské stany mezi moři na nádherné svaté hoře" (NIV). Ta-

ké "se vyvýší a zesílí nad každého boha a bude mluvit obludné věci proti Bohu bohů; a bude prospívat, do-

kud nebude rozhořčení ukončeno" (v. 36). Bude mít pomoc "cizího boha" (v. 39).  

ANTIOCHOS BYL PROTOTYPEM ANTIKRISTA 

Antiochos Epifanes, 175-164 př.n.l., byl prototyp nadcházejícího Antikrista. 

Pobouřil Židy oloupením chrámu a vztyčením sochy Jupitera ve svatyni svatých. Také strhl zdi Jeruzaléma, 

přikázal obětovat prase, zakázal obřízku a zničil všechny posvátné knihy, které mohly být nalezeny. Právě tyto 

urážky způsobily vzpouru Makabejských (1 Mak 1:41-50) (Davis Bible Dictionary, str. 40).   

Titus byl také prototypem nadcházejícího Antikrista. Walvoord právem říká: 

V mnoha ohledech tento vládce provozoval pronásledování Izraele a znesvěcení chrámu podobné tomu, co 

historicky vykonal Antiochos (Daniel, str. 199.)  

Tento nadcházející Antikrist se dokonce "postaví proti Knížeti knížat" (Kristu, Dan 8:25; Zj 17:14; 19:19). 

Antiochos žil dlouho předtím. 

Použití jiných výrazů, jako je konec ve verších 17 a 19 (Daniel 8) a poslední konec rozhořčení ve verši 19, je 

obtížné harmonizovat s Antiochem Epifanem (tamtéž).  

Titus, který zničil město a svatyni v roce 70 n.l., se nepostavil proti Knížeti knížat, ani nebyl "zlomen bez 

zásahu ruky" (Dan 8:25).  
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ZÁVĚR 

Jsme vděční za Ježíšovu odpověď na otázky apoštolů: "Co bude znamením tvého příchodu a konce věku?"  

Ježíš dal přímou odpověď. Po všeobecných znameních, války, zemětřesení, nákazy a hlásání dobré zprávy 

o nadcházejícím Božím království, dal Ježíš pět specifických znamení konce tohoto věku.  

Řekl: 

 1) Když uvidíte ohavnost zpustošení předpovězenou prorokem Danielem, jak stojí na svatém místě ... Pak 

nastane veliké soužení, k jakému nedošlo od počátku světa až do současnosti, ani už nikdy nebude…   

2) ihned po soužení ... se slunce ztmaví ...  

3) v nebi se objeví Kristovo znamení a  

4) pak budou všechny kmeny země naříkat a uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s 

mocí a velikou slávou …   

5) A vyšle své anděly s hlasitým zvukem trubky a shromáždí své vyvolené ze čtyř větrů (NAS).  

Ježíšovo napomenutí pak bylo: 

 Buďte ostražití, protože nevíte, v který den váš Pán přijde (v. 42). 

Jak vděční jsme, že Ježíš slíbil, že bude s námi "až do konce věku". Na celý svět přicházejí hrozné věci. 

Ale jestliže jsme v Kristu, nebudeme se bát, protože přijde a my budeme spaseni. Neboť neslíbil věčný život 

takový, jaký má sám, až přijde? Pak pro ně bude veškerá bolest, nemoc, smutek, trápení, a dokonce i smrt, 

pryč, a nový a lepší život pro ně tehdy začne, když budou jako Králové a kněží v Božím království s Kristem 

po 1000 let! Jaký nádherný den to bude! 
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Kapitola 4  

POSLEDNÍCH 3½ ROKŮ TOHOTO VĚKU  

(VELKÉ SOUŽENÍ)  

  

Prorok Daniel hovořil o posledním "týdnu" sedmi let, než bude "zavedena" věčná spravedlnost, nebo bude 

založeno zde na zemi Boží království při druhém příchodu Krista. Mluví o posledních sedmi letech tohoto 

"přítomného zlého věku" (Gal 1:4).  

Řekl, že "kníže, který má přijít" "potvrdí smlouvu s mnohými" (s Danielovým lidem, Daniel 9:27). Tento 

Antikrist, který je také zván ‘malý rohʼ v Danielovi 7 a 8, uzavře smlouvu s Izraelem na dobu sedmi let. 

Tato smlouva tohoto "knížete" s Izraelem zahájí posledních sedm let tohoto věku.   

Daniel pak tento týden rozdělil na poloviny a ukázal nám dvě období po tři a půl letech. O prvních tři a půl 

letech se nezmiňuje vůbec. Je zřejmé, že nenastanou žádné nápadné události. Možná bude v tomto období 

obnoven židovský chrám.  

Daniel se soustředí na poslední tři a půl roku. Říká: "V polovině týdne zastaví obětování a obilnou oběť" 

(9:27) a "postaví ohavnost zpustošení" (11:31). Tuto nadcházející ohavnost jsme studovali v kapitole 3.  

Stejné časové období popsané několika různými způsoby – čas, časy a půl času; uprostřed týdne; 1260 dní; 

42 měsíců – je předpovězeno v osmi verších v Písmu. Všechny popisují období, kdy Antikrist povládne nad 

zemí předtím, než jej zničí Kristus při svém příchodu. Toto období tří a půl roku je nazýváno Ježíšem "velké 

soužení" (Mat 24:21).   

Daniel 7:25 

V této pasáži si ‘malý rohʼ podmaní tři krále z deseti. Bude mluvit proti Bohu. Bude udolávat Boží svaté. 

Změní časy a zákony. Svatí budou vydáni do jeho ruky na "čas a časy a rozdělení času". Pak proběhne jeho 

soud a jeho nadvláda skončí. Boží království pak bude dáno Božímu lidu. 

Ve vidění pařezu v Danielovi 4, kde se poukazuje na Nebúkadnesara a jeho šílenství po dobu sedmi let, 

říká: "Ať nad ním uplyne sedm časů", což znamená sedm let. V této pasáži by byl čas jeden rok, časy – dva 

roky a rozdělení času půl roku, nebo 3½ roku.  

‘Malý rohʼ Antikrist bude mít moc po dobu 3½ roku, než mu bude jeho panství odebráno. Kristus pak bude 

vládnout zemi ve spravedlnosti tisíc let (Zj 20).  

Daniel 9:27 

 Daniel 9: 24-27 mluví o 70 týdnech let. Po uplynutí 69 týdnů, měl být Mesiáš "odříznut" nebo ukřižován. 

To nechává poslední nebo 70. týden nebo sedm let. Zlý kníže potvrdí smlouvu s Božím lidem Izraelem na 

dobu sedmi let, ale uprostřed týdne nebo po uplynutí 3½ roku způsobí zastavení obětí a ohavnost zpustošení 

bude umístěna na židovské svaté místo.  

Již jsme viděli v Ježíšově prohlášení v Matoušovi 24, že ohavnost způsobující zpustošení byla stále ještě v 

Ježíšových dnech v budoucnu a také že rozpoutá velké soužení, které bude "ihned" následováno ztmavnutím 

nebes a Kristovým příchodem.    
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Daniel 12:7 

Po Danielově předpovědi (od Boha) v kapitolách 7, 8, 9, 11 a 12 o posledních dnech mocného zlého krále 

zvaného ‘malý rohʼ, o poslední velké "době soužení" a o vzkříšení mrtvých řekl jeden anděl druhému: "Jak 

dlouho to bude až do konce těchto zázraků?"  

Odpověď Božího anděla byla: "Bude to na čas, časy a půl." Znovu chápeme, že se to týká časového prvku 

3½ roku.  

Zjevení 13:5 

Zjevení 13:1-10 zobrazuje MALÝ ROH v posledních dnech (ověřte v Danielovi 7 a 8). Zde je nazýván "šel-

ma". Tento mocný vůdce "šelma" bude mít velkou pravomoc a bude mluvit rouhání proti Bohu a Jeho andě-

lům. Bude "vést válku se svatými" a "přemáhat je". 

Bude mu dána pravomoc po celém světě. "Drak mu dal moc a svůj trůn a velkou autoritu" (v. 2). Jeho moc 

pochází od Satana. "Všichni, kteří bydlí na zemi, jej budou uctívat, každý, jehož jméno není napsáno ... v 

knize Beránka, který byl zabit." Bude trvat 42 měsíců (v. 5). To je 3½ roku. 

Kdo ho zastaví? Kristus, při svém příchodu (Zjev 14:1). Toto znovu ukazuje 3½-leté období těsně před Kri-

stovým návratem.  

Zjevení 11:2, 3 

"Svaté město" (Jeruzalém) bude pošlapáváno pod nohama "po čtyřicet dva měsíců" (3½ roku). V tom sa-

mém časovém období Bůh dá moc svým dvěma svědkům a budou prorokovat 1 260 dnů – jinak řečeno 42 

měsíců, nebo 3½ roku.  

V celé Bibli byl izraelský kalendář založen na měsíci, nikoliv na slunci, jako je ten náš. Izraelský rok byl 

založen na měsíci, 360 dní v roce. Sečtením 360, 360 a 360 získáme 1 080 dnů. Polovina z 360 je 180. Při-

dejte 180 k 1 080 a odpověď je 1 260 dní nebo 3½ roku.  

Tito svědci pro Boha budou využívat Boží moc, aby "zavřeli oblohu, aby nepadal déšť během dnů jejich 

prorokování". "A mají moc nad vodami, aby je obrátili v krev a trestali zemi jakoukoli pohromou, tak často, 

jak si přejí."  

Všimněte si, že Boží dva svědci ("dva proroci", v. 10) káží během 3½-letého období, ve stejnou dobu, kdy 

bude Jeruzalém pošlapáván. Budou zabiti šelmou, ale pak budou vzkříšeni. To dokončí "druhou bědu", kte-

rou budeme studovat později (kapitola 12 této knihy). Tak vidíme, že tato událost předpovězená v této pasá-

ži nastane v závěru tohoto věku. 

Zjevení 12:6, 14 

V této kapitole je velký červený drak nepřítelem ženy, která porodila dítě, chlapce, který měl vládnout nad 

všemi národy železnou holí. Toto dítě bylo uchváceno k Bohu a Jeho trůnu. To popisuje našeho Pána Ježíše 

Krista. Žena, která porodila Krista, byl Izrael. 

V tomto posledním velkém pronásledování Izraele (Jákobova doba soužení, Jer 30:7) "žena utekla na poušť, 

kde měla místo připravené od Boha, aby ji tam živili tisíc dvě stě a šedesát dní," nebo 3½ roku. Čtrnáctý 

verš vyjadřuje tuto dobu jako "čas a časy a půl času". 

Pro tohoto autora to znamená, že zbytek Izraele bude chráněn Bohem před úplným zničením v posledních 

3½ letech. Nezapomeňte, že to bude čas soužení, jaké svět nikdy neviděl (Dan 12:1; Mat 24:21). Daniel 
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říká, "v té době bude tvůj lid zachráněn", a bezprostředně mluví o vzkříšení mrtvých, o kterém víme, že 

nastane při druhém příchodu Krista (1 Tes 4:16, 17). 

Matouš 24:22 

Matouš 24:22 říká: "Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nikdo by nepřežil, ale kvůli vyvoleným budou ty dny 

zkráceny." 

Někteří věří, že Matouš 24:22 naznačuje, že svatí nebudou muset vydržet celých 3½ roku velkého soužení, 

ale budou brzy vytrženi. Domnívám se, že tomu tak není. Existuje několik pasáží, které konkrétně říkají, že 

soužení bude trvat tři a půl roku: 

Daniel 7:25 říká, "Svatí mu budou předáni na čas, časy a půl času." 

Daniel 12:7 říká, ..."Bude to na čas, časy a půl času. Když moc svatého lidu byla konečně zlomena, všechny 

tyto věci budou dokončeny." 

Zjevení 12:6 říká: "Žena uprchla do pouště na místo, které pro ni připravil Bůh, kde o ni bylo možné pečovat 

1260 dní."  Zjevení 12:14 říká: "Ženě byla dána dvě křídla velikého orla, takže mohla letět na místo připra-

vené pro ni v poušti, kde o ni bude postaráno na čas, časy a půl času z dosahu hada." To ukazuje, že čas, 

časy a půl času je 1260 dnů. Zjevení 12:17 říká: "Pak byl drak rozzuřen na ženu a odešel vést válku proti 

ostatním jejím potomkům – těm, kteří poslouchají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví." To mi 

naznačuje, že satan bude bojovat proti křesťanům po dobu 1260 dnů. 

Zjevení 13:5 říká: "Šelmě byla dána ústa, aby vykřikovala pyšná slova a rouhání a vykonávala svou pravo-

moc po dobu 42 měsíců." Verš 7 říká, "byla ji dána moc vést válku proti svatým a přemáhat je." Tento verš, 

spojený s Danielem 12:7, mne vede k tomu, abych si myslel, že šelma povede válku proti svatým po celých 

42 měsíců, dokud jejich moc nakonec není zlomena, pak vše skončí. 

Protože tyto výše uvedené pasáže všechny naznačují, že svatí budou snášet soužení 1260 dní, myslím si, že 

Matouš 24:22 znamená, že pokud by velké soužení nebylo zastaveno po třech a půl letech, nikdo na zemi 

by nepřežil. Ale kvůli vyvoleným Ježíš zastaví toto šílenství ještě před zničením každého na zemi. Na zákla-

dě těchto jiných spisů Písma se mi ukazuje, že Ježíš to zastaví po 1260 dnech – 42 měsících – 3½ letech. 

Závěr 

Pečlivým zkoumáním těchto pasáží a jejich časového období musíme dospět k závěru, že posledních 3½ 

roku bude to období, které Ježíš nazval velké soužení. Během toho má ‘malý rohʼ moc nad svatými a ničí 

je; a celý svět bude mít takové trápení, jaké nikdy předtím neviděl. K tomu dojde právě předtím, než se 

Kristus vrátí. 
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Kapitola 5  

PŘÍCHOD ELIÁŠE  

"Hle, posílám vám proroka Eliáše před příchodem PÁNova velkého a hrozného dne ... obrátí srdce otců k 

synům a srdce synů k otcům jejich, abych nepřišel a neudeřil zemi prokletím." (Malachiáš 4:5, 6 KB; 3:23, 

24)  

Židovská teologie je plná učení, že se musí objevit Eliáš, aby hlásal příchod Mesiáše ... Tyto verše byly základ-

ním kamenem židovské teologie po nesčíslná staletí. Rok po roce, počínaje čtrnáctým dnem židovského měsí-

ce nisanu (odpovídá březnu/dubnu), židovští lidé po celém světě slaví svátek pesach. Během této večeře (zvané 

seder) v první večer svátku je vyprávěn příběh egyptského exodu. Prorok Eliáš hraje při radovánkách promi-

nentní roli. Pro Eliáše je předloženo prostírání. Židle zůstává prázdná. Pohár větší a více ozdobený než ostatní, 

zvaný "Eliášův pohár", je umístěn před jeho prostíráním. V jednom z obřadů je poslán nejmladší, aby otevřel 

dveře s velkým očekáváním, že Eliáš vstoupí, posadí se, napije se z poháru a oznámí, že se přichází Mesiáš 

(Marvin Rosenthal, The Pre-Wrath Rapture of the Church, str. 157).  

Prorok Malachiáš jasně říká, že prorok Eliáš přijde před tím, než začne Pánův den (hněv).  

Dvě odlišná proroctví 

V naší studii jsou obsažena dvě různá proroctví. Jedno se týká Jana Křtitele přicházejícího oznámit Krista 

při jeho prvním vystoupení. Druhé se týká někoho, jenž je zván Eliáš, prorokujícího před "PÁNovým 

dnem", který se uskuteční v čase konce PO zatemnění slunce (Joel 2:31; Mat 24:29) těsně před Kristovým 

druhým příchodem. Proroctví jsou oddělena asi 2000 let.  

Matouš a Lukáš poukazují na to, že Jan Křtitel splnil Izaiášovo proroctví, že přichází ten, kdo "volá na pouš-

ti: Připravte Pánovu cestu" (Mat 3:1-12; Luk 3:2-17). Tak tedy Ježíš použil proroctví o času konce z Mala-

chiáše 3:1-4: Janovo "Hle, posílám svého posla a on připraví cestu přede mnou", ale bylo založeno na přijetí 

Krista ze strany Izraele – “Pokud to přijmete, toto je Eliáš, který má přijít" (Mat 11:7-14). Protože izraelští 

vůdci to nepřijali, proroctví nebylo zcela naplněno. 

Ježíš nebyl soudcem všech lidí při svém prvním příchodu. 

Proroctví Malachiáš 4 o soudu ve "velikém a hrozném PÁNovu dni" se ještě musí naplnit, neboť PÁNův 

den nastane v souvislosti se zatemněním slunce, jak nás informuje Izaiáš 13:6-13.  

Židé se ptali Jana Křtitele, kdo je. Řekl jim, že není Kristus. Pak se ho zeptali: "Jsi Eliáš?" Řekl jim, že není. 

O něco později se ho zeptali, proč křtí, pokud není Kristus, ani Eliáš, ani ten prorok (Jan 1:19-27).  Odpově-

děl, že za ním přichází jiný muž, jehož obuv není hoden rozvázat, že on, Jan, je ten, o němž Izaiáš mluvil 

v Izaiáši 40:3, hlas volající na poušti, který má vyrovnat cestu Pána.  

V této pasáži je jasné, že Židé hledali Eliáše, jenž by přišel před Mesiášem. 

Ježíš v rozhovoru se Židy o tom, kdo byl Jan Křtitel, řekl, že Jan byl Eliáš, kdyby to přijali (Mat 11:7-15). 

Židé ovšem nepřijali skutečnost, že Ježíš byl Mesiášem a "sluncem spravedlnosti", který by přišel s "uzdra-

vením na svých křídlech", o kterém Malachiáš mluvil o tři verše dřív, než řekl, že přijde Eliáš (Mal 4:2). A 

proto by nepoznali, že by Jan mohl splnit toto proroctví. Přestože "království bylo nablízku" (Mar 1:14, 15), 

protože Mesiáš byl přítomen, Boží království nemohlo začít, protože Židé by je nepřijali. 

Proroctví o Eliášovi přicházejícím před Pánovým dnem je stále ještě nenaplněno. Ale Boží slovo je jisté. 

Prorok Eliáš PŘIJDE předtím, než Kristus přijde podruhé. 
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Když se Ježíš zeptal apoštolů, co si myslí o něm, kdo je, odpověděli, že někteří si myslí, že je Jan Křtitel, 

někteří si myslí, že je Eliáš, Jeremiáš nebo jeden z proroků (Mat 16:13, 14). Někteří Židé si mysleli, že Ježíš 

je Eliáš, který má přijít. 

Ve scéně proměnění, když se Kristus objevil v moci a slávě, jaký bude při svém druhém příchodu, objevili 

se s ním ve vidění Eliáš a Mojžíš (Mar 9:1-7). Později se ho zeptali, proč zákonníci říkají, že nejprve by měl 

přijít Eliáš (v. 11). On odpověděl, že je to pravda; Eliáš musí přijít a obnovit všechno (v. 12). Pak znovu 

řekl, že Eliáš přišel (Jan Křtitel) a "udělali mu, co chtěli, tak jak je psáno o něm" (verš 13). Tak znovu vidí-

me, že Malachiášova předpověď o Eliášovi přicházejícím před příchodem Krista nebyla tehdy naplněna. 

Zbývá k naplnění. 

Když Ježíš na kříži vykřikl, "Eli, Eli, lama sabachthani?" ("Můj Bože, Bože můj, proč jsi mě opustil?") ně-

kteří Židé si mylně mysleli, že Ježíš volá Eliáše a někteří z nich říkali posměšně: "Uvidíme, jestli přijde 

Eliáš, aby ho zachránil" (Mat 27:49). 

Zjevení 11 říká, že Boží dva svědci (zvaní dva proroci, v. 10) budou prorokovat 1260 dní, (3½ roku) a záro-

veň budou národy pošlapávat Jeruzalém pod nohama 42 měsíců (3½ roku) před příchodem Krista. Kdo bu-

dou tito dva svědci? 

Svědectví ze scény proměnění a z Malachiášova proroctví naznačují, že jimi mohou být Eliáš a Mojžíš. Co 

budou dělat tito dva proroci? Budou mít moc zavřít oblohu, aby nepršelo po dobu 3½ let (v. 6), něco, co 

Eliáš již učinil (2 Král 1:8-15). 

Budou mít také moc přeměnit vodu na krev a udeřit zemi každou ranou, něco, co učinil Mojžíš (Ex 7:17-

12:30). Smrt a pohřbení obou mužů byly neobvyklé. Eliáš vystoupil ve větru do nebe (2 Král 2:1, 11).  Moj-

žíš byl pohřben PÁNem Bohem samotným (Deut 34:5-12). Tato poslední pasáž jasně říká, že v Izraeli nikdy 

nebyl prorok, jako byl Mojžíš, který znal PÁNa tváří v tvář. 

Tito dva proroci, kteří přicházejí v době velkého soužení (které, jak jsme viděli, bude dlouhé 3½ roku), 

budou smrtelní lidé, protože budou zabiti (Zj 11:7-10), pak vzkříšeni, což způsobí velký strach všem, kdo 

to uvidí. 

Eliáš má přijít přede dnem Pánova hněvu, který nastane po zatemnění slunce (Joel 2:30-31) Ježíš také zmínil 

toto zatemnění slunce před svým druhým příchodem (Mat 24:29-31). 

Autorovi se zdá možné, že Eliáš a Mojžíš mohou být Božími dvěma svědky (proroky) svědčícími pro Něj 

během posledních 3½ roku předtím, než přijde Kristus. Nebo je také možné, že tito dva svědci mohou být 

dva duchem naplnění Židé, kteří žijí v čase konce. 

Před dnem PÁNova hněvu dochází k zatemnění slunce (Joel 2:30, 31). Poté začíná Boží hněv na hřích světa. 

Eliáš musí přijít před tím, než hněv začne. 
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Kapitola 6  

PÁNŮV DEN  

Tato fráze PÁNŮV den popisuje krátké období poté, co Kristus vzbudí a promění své svaté, během kterého 

Bůh skrze Krista přivodí svůj hněv na hříšníky. Boží svatost vyžaduje, aby hříšníci byli souzeni a potrestáni. 

Jedná se o jednu z nejdůležitějších doktrín v Bibli: Soudný den – čas, kdy bude Boží hněv vylit na hříšníky. 

Praví věřící nezakusí Boží hněv (1 Tes 5:9):  

Bůh nás [ty, kteří věří a poslouchají] nepředurčil pro hněv, ale pro získání spásy skrze Ježíše Krista. 

Žalm 1 upozorňuje na zlé: 

 Ničemové neobstojí na soudu ... cesta ničemů zanikne.  

Boží záchranný plán vyžaduje, aby každý člověk byl odměněn "podle svých skutků" (Mat 16:27). Ti, kteří 

přijímají Krista jako Spasitele, obdrží věčný život (Jan 6:40). Údělem nevěřících je smrt v ohnivém jezeře 

(Zj 20:15). Tato velká střízlivá skutečnost by měla motivovat každého člověka, aby "hledal NEJPRVE Boží 

království a jeho spravedlnost" (Mat 6:33). Dnes je den záchrany (2 Kor 6:2).  

V Starém zákoně je několik míst, kde se výraz "PÁNův den" týká Božího rozsudku, který byl tehdy pro ně-

které národy za jejich špatnost. (PÁN psán velkými písmeny ve Starém zákoně vždy znamená Jehovah.) 

Ale tyto následující verše ukazují, že HLAVNÍ den PÁNova hněvu se bude konat, AŽ se Kristus vrátí a 

nastane vzkříšení.)  Zničení života potopou a zkázou Sodomy, Gomory, Admy a Ceboimu byly rozsudky 

od Boha, ale nebyly PÁNovým dnem, o kterém předpovídá osm proroků, že přijde na konci tohoto věku.  

Zde je to, co Bible říká o PÁNově dnu:  

Izaiáš 2:11, 12: PÁN zástupů bude mít den odplaty proti každému, kdo je pyšný a vznešený, a proti každému, 

kdo se pozvedá. (Viz též verše 17-21.).  

Izaiáš 13:6-13: Běda, neboť PÁNův den je blízko! Přijde jako zkáza od Všemohoucího ... přichází PÁNův den, 

krutý se zuřivostí a s planoucím hněvem, aby zpustošil zemi, a vyhladí z ní hříšníky. Neboť nebeské hvězdy a 

jejich souhvězdí nebudou zářit svým světlem: slunce bude temné ... a měsíc nevylije své světlo. Takto potre-

stám svět za jeho zlo.  

 Izaiáš 34:1-8: Je to den PÁNovy pomsty. 

Joel 1:15: Běda pro ten den! Neboť PÁNův den je blízko. A přijde jako zničení od Všemohoucího.  

Joel 2:1, 2, 11: Vyhlašte poplach na mé svaté hoře! Nechť se obyvatelé země chvějí, neboť PÁNův den přichází 

... den temnoty a smutku, den mračen a husté tmy.  

Joel 3* (KB): Shromáždím všechny národy a přivedu je do údolí Jóšafat. Pak tam vstoupím s nimi v soud... 

Nechť jsou národy vyburcovány a přijdou do údolí Jóšafat, neboť tam usednu, abych soudil všechny okolní 

národy. Přiložte srp, neboť sklizeň je zralá. Pojďte, kráčejte, protože vinný lis je plný; kádě přetékají, neboť 

jejich špatnost je veliká. Zástupy, zástupy v údolí rozhodnutí! Neboť PÁNův den je blízko v údolí rozhodnutí. 

Slunce a měsíc se zatemní… (*Jinak v českých verzích Joel 4)  

Sofoniáš 1: Zmlkněte před PÁNEM BOHEM! Neboť je blízko PÁNův den, neboť PÁN připravil oběť ... den 

hněvu ... den potíží a úzkosti, den trápení a úzkosti, den temnoty a smutku, den mraků a husté tmy, den trubek 

a válečného křiku…  

Přivedu na lidi úzkost ... protože hřešili proti PÁNovi a jejich krev bude vylita jako prach a jejich tělo jako 

hnůj ... Celá země bude pohlcena v ohni Jeho žárlivosti.  
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Sofoniáš 2: Dřív, než na tebe přijde PÁNův planoucí hněv, než na tebe přijde PÁNův hněv, hledejte PÁNa ... 

možná budete ukryti v den PÁNova hněvu.  

Sofoniáš 3: Mým rozhodnutím je shromáždit národy, svolat království, vylévat na ně své rozhořčení, veškerý 

můj planoucí hněv.  

Zachariáš 14: Shromáždím všechny národy proti Jeruzalému k boji a město bude dobyto, domy vypleněny, 

ženy znásilněny ... PÁN vyjde a bude bojovat proti těm národům, jako když bojuje v den bitvy ... Stane se, že 

každý, kdo zůstane ze všech národů, kteří šli proti Jeruzalému, bude chodit z roka na rok uctívat krále, PÁNa 

zástupů ...  

1. Tesalonským 5:2, 3: Pánův den přijde jako zloděj v noci. Zatímco říkají: "Mír a bezpečí!", tehdy na ně přijde 

náhle zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu; a neuniknou.  

2. Tesalonským 2: Pánův den ... nepřijde, dokud nejprve nenastane odpadnutí a nezjeví se člověk bezzákonno-

sti, syn zkázy, který bude odporovat každému tak zvanému bohu nebo předmětu uctívání a vyvýší se nad něj, 

takže usedne v Božím chrámu a bude se ukazovat jako Bůh.  

2. Petrův 3:10-13: Pánův den přijde jako zloděj; v něm nebesa s rachotem pominou ... Jakými lidmi byste měli 

být ve svatém chování a zbožnosti, vyhlížejíce příchod Božího dne a chvátajíce do něj, kvůli kterému nebesa 

budou zničena v ohni, a prvky se žárem roztaví! Ale podle Jeho slibu hledáme nová nebesa a novou zemi, v 

nichž přebývá spravedlnost.  

Zjevení 16:14, 16: Jsou to duchové démonů, předvádějící znamení, které vycházejí ke králům celého světa, 

aby je shromáždili pro válku velkého dne Boha, Všemohoucího ... Shromáždili je na místo, které se v hebrej-

štině nazývá Har-Magedon.  

Zjevení 19:11-21: Viděl jsem nebe otevřené; a aj, bílý kůň, a ten, který seděl na něm, je nazýván Věrný a Pra-

vý; a spravedlivě soudí a vede válku ... Jeho oči jsou ohnivým plamenem a na jeho hlavě je mnoho diadémů ... 

Je oblečen v rouchu namočeném v krvi; a jeho jméno se nazývá Slovo Boží…  

Z jeho úst vychází ostrý meč, aby s ním mohl prudce udeřit národy; a bude je ovládat železnou tyčí; a šlape 

vinný lis prudkého hněvu Boha, Všemohoucího ... a na svém plášti a na stehně má jméno napsané: KRÁL 

KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ…   

Viděl jsem šelmu a krále země a jejich vojska, shromážděné, aby bojovali proti tomu, kdo seděl na koni a 

proti jeho vojsku. A šelma byla chycena a spolu s ní falešný prorok, který v její přítomnosti prováděl znamení, 

kterými oklamal ty, kteří obdrželi znamení šelmy ... tito dva byli hozeni zaživa do ohnivého jezera, které hoří 

sírou ... a zbytek byl zabit mečem, který vycházel z úst toho, který seděl na koni, a všichni ptáci byli nasyceni 

jejich těly.  

Závěry  

 PÁNův den bude  

1. Čas, kdy PÁN trestá svět za jeho špatnost (Iz 13:6-13).  

2. Čas Jehovovy pomsty (Iz 34:1-8).  

3. Doba, kdy Bůh shromáždí národy do údolí Jóšafat k soudu (Joel 3).  

4. Čas PÁNova planoucího hněvu (Sofoniáš).  

5. Čas náhlé zkázy pro špatné (1 Tes 5:2, 3).  

6. Čas ohně od PÁNa (2 Tes 1:6-10; Heb 10:27; 12:29; 2 Pet 3:7; Zj 21:8).  

7. Čas, kdy PÁN "strašně otřese zemí" (Iz 2:19-21).  
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8. Čas, kdy Jehova "vyhlazuje hříšníky" ze země (Iz 13:9).   

Ježíš Kristus bude SOUDCEM 

Jehova ustanovil, že jeho syn dohlíží na soud (Jan 5:21-23). Důvodem je to, že "všichni mohou ctít Syna, 

dokonce jako ctí Otce." Bůh 

stanovil den, ve kterém bude soudit svět ve spravedlnosti prostřednictvím muže, kterého ustanovil, když po-

skytl důkaz všem lidem tím, že ho vzkřísil z mrtvých (Skut 17:31).  

Matouš 25:31-46 je obrazem přicházejícího Krista, sedícího na jeho soudním trůnu, a shromažďujícího vše-

chny národy před sebe před soud. Cenou pro ty na jeho pravici bude: "Pojďte, vy, kteří jste požehnaní mého 

Otce, zdědit království." Odměna pro ty po jeho levé ruce bude: "Odejděte od mne, prokletí, do věčného 

ohně, který byl připraven pro ďábla a jeho anděly." Tento "věčný oheň" se v Zjevení 20:15 nazývá "ohnivé 

jezero" a říká se, že způsobuje smrt, "druhou smrt". Kristus také zplnomocňuje své nově vzkříšené svaté, 

aby vykonávali rozsudek s ním.  

Ježíš sám řekl, že 

tomu, kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, dám moc nad národy; a bude nad nimi vládnout železnou 

berlou ... jako jsem také získal moc od svého Otce (Zj 2:26, 27).  

Nejen budou vládnout ve spravedlnosti a panovat s Kristem jako Králové a kněží (Zj 20:6), ale podle Božího 

proroka Davida pomohou svému Pánu "vykonat rozsudek". 

Nechť se ti zbožní radují v slávě; nechť zpívají pro radost na svých ložích. Nechť jsou v jejich ústech chvály 

Boží, a v jejich ruce oboustranný meč, aby vykonali pomstu na lidech a potrestali národy; aby svázali jejich 

krále řetězy a jejich šlechtice železnými pouty; vykonali na nich napsaný rozsudek; toto je pocta pro všechny 

Jeho zbožné. (Ž 149:5-9)  

Pavel řekl v 1 Korintským 6:2 

Nevíte, že svatí budou soudit svět?  

Tak vidíme Kristův lid pomáhající mu v pozemském rozsudku. Že toto bude jejich první úkol po jejich 

vzkříšení nebo změně (jestliže žijí) k věčnému životu se zdá být zřejmé ze Zjevení 20:4: 

 Viděl jsem trůny a oni (svatí) na nich seděli a byl jim svěřen soud.  

Je to zřejmě začátek 1000leté vlády Krista a jeho lidu – dne PÁNova soudu. To je podporováno Zjevením 

11:15-18. Zvučení sedmé trubky shrnuje přicházející události: Království přišlo: 

 Národy se rozzuřily a tvůj hněv přišel (přichází, KJ), a přišel čas, aby byli souzeni mrtví, a čas dát odměnu 

Tvým otokům prorokům a svatým a těm, kteří se bojí Tvého jména, malým i velikým, a zničit ty, kteří ničí 

zemi.   

KDY tento den PÁNova soudu začne? 

Joel řekl, že to začne po zatemnění slunce (2:31). Izaiáš to podpořil (Iz 13:6-13).  

Ježíš řekl, že po velkém soužení nastane zatemnění slunce (což je druhá polovina Danielova 70. týdne.) 

David řekl, že to bude po tom, co byli zbožní lidé "v slávě", nebo měli Boží slávu (Ž 149 :5-9). Tak PÁNův 

den začne hned po tom, co Kristus vyšle své anděly, aby shromáždili vyvolené (první vzkříšení).  

Začne ve stejnou dobu, kdy přichází Ježíš a proměňuje své svaté. To je Ježíšovo učení v Lukášovi 17:26-

30. "V ten samý den", kdy Noe vstoupil do archy, "přišla potopa a zničila je všechny". (Gen.7:13).  

V den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel oheň a síra z nebe a zničil je všechny. Bude to stejné v den, kdy se zjeví 

Syn člověka.   
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Jak říká Marvin Rosenthal: "Osvobození spravedlivých bezprostředně předchází rozsudku zkažených."  

Toto je prosté učení Pavla ve 2. Tesalonským 1:5-10. Mluví o Božím spravedlivém soudu: že věřící budou 

považováni za hodné Božího království, zatímco ti, kteří neznají Boha ani neposlouchají Ježíšovo evange-

lium, "zaplatí pokutu věčného zničení", "když se Pán Ježíš zjeví z nebe se svými mocnými anděly v planou-

cím ohni." "Bratřím" bude dána "úleva", zatímco Pán vyměří "odplatu" nevěřícím. Pak, aby se ujistil, že 

jeho čtenáři budou plně rozumět, Pavel říká, že tyto dva úděly se uskuteční, "když přijde On (Kristus), aby 

byl v tom dnu oslaven ve svých svatých."  

Znovu vidíme odměňování spravedlivých a zničení živých aktivních bezbožníků při příchodu Krista. Mrtví 

bezbožní povstanou k soudu až po 1.000letém panování (Zj 20:5, 12-15).  

V podobenství o pšenici a plevelu v Matoušovi 13:24-30, když se apoštolové ptali, jestli mají vybrat plevel, 

Ježíš řekl: "Ne, abyste zatímco vybíráte plevel, snad s ním nevytrhali i pšenici. Nechte obojí růst spolu až 

do sklizně; a v době sklizně řeknu žencům: ‘Nejprve shromážděte plevel a svažte jej do otepí, abyste ho 

spálili, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.’" Ježíš odmění obilí i pšenici při svém příchodu.  

Totéž je učeno v podobenství o síti vhozené do moře v Matoušovi 13:47-50. Síť byla vhozena do moře a 

shromažďovala všechny druhy ryb, dobré i špatné. Dobré ryby byly zachráněny, ale špatné ryby byly odho-

zeny. Ve svém výkladu tohoto podobenství Ježíš řekl: "Tak to bude na konci věku; andělé vyjdou a vyberou 

špatné mezi spravedlivými, a uvrhnou je do ohnivé pece."  

Andělé poslouží k shromažďování vyvolených (Mat 24:31) a také shromáždí ničemné (Mat 13:41, 49).  

Ježíš vysvětlil v Matoušovi 16:27, že  

Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a odplatí každému podle jeho skutků.   

Ve Zjevení 19 vytržení – svatba Beránka se svou ženou (svatými) – se koná těsně předtím, než Kristus zaj-

me šelmu a falešného proroka a hodí je do ohnivého jezera.  

Ohnivé jezero je na začátku Kristovy 1000leté vlády a také na konci.  

Zjevení 19:19-21 to potvrzuje. Šelmu a falešného proroka Kristus uchopí při svém příchodu a v té době je 

vrhá do ohnivého jezera.  

Na konci Kristovy 1000leté vlády bude zbytek mrtvých, nevzkříšených při prvním vzkříšení (to k věčnému 

životu), vzkříšen, a jestliže jejich jména nejsou v knize Života, budou vrženi pak do ohnivého jezera (Zj 20: 

5, 12-15). To naznačuje autorovi, že ohnivé jezero bude existovat jak na začátku, tak na konci tisícileté 

vlády.  

Tak vidíme, že Bible učí tyto dva časy soudu a zničení pro ničemné: jeden při soudu živých zlých při 

příchodu Krista; druhý u mrtvých zlých po Kristově 1000leté vládě spravedlnosti při druhém vzkříšení.  

Můžeme uniknout druhé smrti tím, že přijmeme evangelium, jak je kázal Ježíš,  

a podrobíme se mu (Mar 1:14, 15; Heb 5:9) 

Všichni se objevíme před Kristovou soudcovskou stolicí (2 Kor 5:10), ale náš rozsudek může být rozhodnut 

dnes, podle 1. Timoteovi 5:24: "Hříchy některých lidí jsou zcela zřejmé a jdou před nimi k odsouzení; u 

ostatních je jejich hříchy následují." Když přijmeme Krista a Jeho evangelium o Království, "nepřijdeme k 

soudu", ale přecházíme "ze smrti do života" (Jan 5:24). Proč? Protože když Ho přijmeme, jsme vykoupeni 

Jeho krví a naše hříchy jsou odpuštěny (Ef 1:7). Nemáme-li žádný hřích započtený proti nám, naše jména 
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se budou nacházet v knize Života a zúčastníme se prvního vzkříšení, k věčnému životu. To je v protikladu 

k druhému vzkříšení, kdy ti, kteří nejsou nalezeni v knize Života, utrpí "druhou smrt" ohněm.  

Všichni zemřeme první smrtí kvůli Adamovu hříchu (1 Kor 15:21, 22; Heb 9:27; Řím 5:12). Druhá smrt 

(věčné zničení, 2 Tes 1:9) přijde na ty, jejichž hříchy nebyly odpuštěny (Řím 6:23). Ti zaplatí za své neod-

pustitelné hříchy vlastní smrtí v ohni. Vidíme, jak je naprosto naléhavé, aby naše hříchy byly přikryty obětí 

Krista, která přikrývá hříchy těch, kteří věří (1 Jan 1:7; Heb 10:10-14).  

  

Nyní musíme jít do knihy Zjevení, abychom viděli detaily PÁNova dne. Víte, že jeho pisatel, Jan, řekl, že 

byl "v Duchu" ("řec. en") v PÁNOVU DNI (1:10). 

Pánův den – den Pána (Iz 2:12 atd.), heb. pojmy, které jsou ekvivalentní řeckému he kuriake Hemera, Pánův 

den. Occ. 1 Tes 5:2; 2 Tes 2:2; 2 Pet. 3:10. Ne naše neděle. – Bullinger’s Companion Bible. 
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Kapitola 7  

ZJEVENÍ  

Úvod, kapitoly 1-5  

Jelikož apoštol Jan byl v duchu v Pánově dni (Zj 1:10), můžeme očekávat, že se v této knize, ve Zjevení, 

dozvíme mnoho podrobností o událostech před, během a po PÁNově dni. 

Všemohoucí Bůh dal toto zjevení svému Synu Ježíši Kristu, který je zase dal Janovi, aby je zaznamenal pro 

služebníky Boží a Kristovy. Nazývá se "zjevení Ježíše Krista". Cílem je "ukázat jeho spoluslužebníkům 

věci, jež se musí brzy (nebo rychle) uskutečnit" (Zj 1:1). Kristus "to dal najevo" Janovi, nebo to odhalil 

prostřednictvím symbolů a slov. 

"Brzy" 

Toto slovo brzy (řec. en tachei) znamená krátký časový prostor a je překládáno rychle a brzy.   

Smyslem je, že tyto události se stanou rychle, že když se tyto věci začnou dít, budou dokončeny rychle. 

Sofoniáš 1:14 mluví o PÁNově dni, velice pospíchajícím, (KJ) nebo "přicházejícím velmi rychle" (NAS).  

Římanům 9:28 říká, "Pán udělá na zemi krátký proces." Stejný verš v New American Standard: "PÁN 

vykoná své slovo na zemi důkladně a rychle." Izaiáš řekl: "Slyšel jsem od PÁNA BOHA zástupů o rozhodné 

zkáze po celé zemi" (28:22).  

Je zřejmé, že tento den soudu při Kristově příchodu nebude trvat dlouhou dobu, nýbrž krátkou. Když začí-

nají soudy a nádoby hněvu, budou dokončeny brzy. Bezprostředně následuje Kristova 1000letá vláda nad 

zemí (k. 20). 

Existuje-li nějaká kniha Bible, kterou nám dal náš Pán sám, je to kniha Zjevení.  

Titul  

Všimněte si titulu. Je to "Zjevení", ne zatajení Ježíše Krista a jeho poselství pro nás o budoucích událostech. 

Respektujte to, protože mnozí říkají, že Zjevení je kniha tajemství, jež nemůže být pochopena, že Bůh nikdy 

nezamýšlel, aby ji lidé pochopili. Název odmítá toto hledisko. Tak také berte příští slova, že je Bůh dal Kris-

tu, "aby je ukázal svým služebníkům". Proto nemůžeme hájit svou nevědomost o této knize tím, že ji nelze 

pochopit.  

Dále, spíše, než by nám Bůh řekl, že je zbytečné to číst, vyslovuje zvláštní požehnání všem, kteří tak činí. 

 Blažený je ten, kdo čte a ti, kteří slyší (poslouchají) slova proroctví a dbají na to, co je v něm napsáno (1:3).  

Vzpomeňte si, že v Danielových dnech, když hovořil o těchto věcech obsažených v Zjevení, řekl Bůh Dani-

elovi, aby "knihu zapečetil až do doby konce" (12:4). Ale zde ve Zjevení Bůh říká: 

 Nezapečeťuj slova proroctví této knihy: neboť čas je blízko (22:10).  

Zjevení je tedy kniha, kterou lze pochopit. Ale aby se tak stalo, musíme věnovat pozornost jejímu hlavnímu 

přehledu: sedmkrát zapečetěná kniha, která je samým srdcem Kristova Zjevení (kapitola 6-19, která 

vypráví o událostech před PÁNovým dnem a v jeho průběhu).  

Mohli bychom to napsat takto:  

KNIHA ZJEVENÍ 
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PEČETI – 1 2 3 4 5 6 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

               |  

             TRUBKY – 1 2 3 4 5 6 7 . . . . . . . . . . . .  

                        |  

            NÁDOBY – 1 2 3 4 5 6 7 . . .  

Úvod 

Jan píše těmto sedmi církvím, které se nacházely v římské provincii Asii: Efez, Smyrna, Pergamon, Thya-

tira, Sardy, Filadelfie a Laodicea. Ale kniha je také pro všechny služebníky Boží, zvláště pro ty, kteří by žili 

v dobách jejího naplnění poblíž příchodu Krista.  

Obvyklé Pavlovo vzývání v jeho dopisech "milosti a pokoje vám" od Boha a jeho Syna zde Jan používá 

(1:4).  

Pozdrav se pak soustředí na našeho Pána Ježíše Krista – na to, co pro nás udělal a co učiní v budoucnu. On 

je:  
 Věrný svědek  

 Prvorozený z mrtvých, a (budoucí) vládce králů země  

 Ten, kdo nás miloval, umyl nás svou krví a slíbil nám kralování a kněžství     

Jemu sláva a vláda navždy!  

Můžeme okamžitě vidět, že Zjevení je o JEŽÍŠI a o jím zřízeném BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ na zemi při Jeho 

příchodu.  

"Hle, přichází," a "uvidí ho každé oko", dokonce i ti, kteří ho ukřižovali.  

"A všechny kmeny země budou nad ním naříkat" (1:7).  

Nyní Jan podává uspořádání tohoto nádherného příběhu. Byl na ostrově Patmos (ve vyhnanství). Byl v du-

chu v (řec. - v) "PÁNově Dni" (ne v neděli). To je řeč o "PÁNově dni", který jsme pozorovali v poslední 

kapitole. 

Slyší za sebou silný hlas jako od trubky. Otočí se a vidí sedm zlatých svícnů. O těchto svícnech je vysvět-

leno, že jsou "sedm církví" (v. 20). Uprostřed nich spatřuje PRVNÍ VELKÉ VIDĚNÍ ze Zjevení. Je to obraz   

Krista ve Zjevení  

Ihned se naše myšlenky vrátí k tomuto "Synu člověka", komu udělil Bůh, aby zachránil zemi. Myslíme na 

jeho zvláštní zrození a jeho mládí, na jeho skryté mladé mužství, na jeho čistý život, na jeho učení, na jeho 

zavržení, na jeho utrpení, na jeho hanebnou smrt z rukou zlých a podlých lidí. 

Pro naši mysl je dobré dlouho se zabývat Kristem, který zaplatil cenu za naše hříchy. Ale v tomto vidění ze 

Zjevení spatřujeme obraz Krista takový, jaký je dnes. Je to Kristus, který sedí na Boží pravici v slávě. Je to 

nadcházející Kristus. Toto je ten Kristus, o kterém bychom měli přemýšlet, jelikož čekáme a vyhlížíme Jeho 

příchod. 

Všimněte si nyní, jak  

Duch prohledává říši přírody kvůli symbolům, které by naší matné a konečné mysli mohly sdělit nějaké chabé 

pojetí o slávě, nádheře a majestátu tohoto Přicházejícího, kým je Kristus Zjevení (James H. McConkey).  

Kristovo 

1000leté 

panování 

nad zemí 
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 Byl oblečen jako kněz.  

 Jeho vlasy byly bílé jako sníh.  

 Jeho oči byly jako záblesky ohně.  

 Jeho nohy žhnuly jako leštěná mosaz.  

 Jeho hlas byl jako rachot mnoha pádících řek.  (1:13-15)  

Není divu, že Jan, který spočívával na Ježíšových prsou, "padl k Jeho nohám jako mrtvý," když uviděl Kri-

sta, jaký je nyní a jaký se vrátí na zem!  

V celém Zjevení je tento Kristus, s kterým se setkáváme, Kristem velkoleposti, královského majestátu, moci 

a velké slávy!    

Nyní Jan podle Pánových slov zaznamenává první poselství Knihy. Je to poselství  

Sedmi církvím Zjevení 

Všechny tyto církve existovaly v Janových dnech a církve jako tyto budou existovat v PÁNově dni, protože 

Zjevení je kniha o událostech kolem PÁNova dne.  

Každé z nich bylo posláno konkrétní poselství od samotného Pána, neboť vševidoucí Kristus stojí uprostřed 

církví! "Uprostřed svícnů je někdo jako syn člověka" (1:13). 

Toto viděl Jan: Kristus uprostřed církví! Ten s "očima jako ... oheň" záměrně zkoumá každou z nich. Jeho 

pronikavý upřený pohled je vidí takové, jaké skutečně jsou. Nic není před ním skryto. Vidí jejich chyby, 

nedostatky, vlažnost, úpadek, chlad a lhostejnost. 

Vidí také jejich míru víry, jejich dobrotu a jejich věrnost vůči Němu a Jeho příkazům. 

A tady, po prozkoumání jejich pravého nitra vyslovuje svůj verdikt. Jeho poselství je dvojité, káravé a 

pochvalné. Nachází v nich slabiny a překonávání. Všimněte si  

Slabiny 

Efez – opustili svou první lásku (2:4)  

Smyrna – problémy s pokrytci (2:9)  

Pergamon – nositelé falešných učení (2:14, 15)  

Thyatira – trpí zkažené učitele (2:20)  

Sardy – duchovní umrtvenost (3:1)  

Filadelfie – malá síla (3:8)  

Laodicea – duchovní vlažnost (3:16)  

Dokonce i Filadelfie, nejlepší z nich, měla jen "malou sílu". Ale také si všimněte, jaká nádherné požehnání 

Kristus slibuje všem, kteří zvítězí v jeho církvi.  

Nadcházející odměny pro vítěze 

 Efez – budou jíst ze stromu života (2:7)  

 Smyrna – druhá smrt jim neublíží (2:11)  

 Pergamon – budou jíst skrytou manu (2:17)  

 Thyatira – budou vládnout nad národy (2:26)  
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 Sardy – budou oblečeni v bílé roucho (3:5)  

 Filadelfie – budou sloupy v Božím chrámu (3:12)  

 Laodicea – budou sedět s Kristem na jeho trůnu (3:21)    

Tyto církve – vzor Kristovy úplné Církve  

Těchto sedm církví se jeví jako vzor celé Církve, kterou buduje Kristus. Samotný počet to naznačuje. Sedm 

v Písmu je dokonalým číslem, označujícím dokonalost, plnost a dokončení. 

Všimněte si také prostoru, který je jim dán v knize Zjevení – dvě kapitoly. Dokonce i tisíciletí je zhuštěno 

pouze do jedné kapitoly. Tato poselství musí být pro naši spásu velmi důležitá!  

Všimněte si opět, že kniha je psána všem "služebníkům" Božím (1:1). Rozsah platnosti probíhá tudíž od 

těchto církví staletími až po církve existující těsně před návratem Krista.   

DRUHÉ VELKÉ VIDĚNÍ:  

Bůh na svém trůnu  

S KNIHOU v ruce!  

Scéna se mění. Jan spatřuje další vidění. V duchu je přenesen do nebe a vidí VŠEMOHOUCÍHO BOHA 

sedícího ve své slávě na svém trůnu, jak přijímá poctu ode všech nebeských tvorů (Zj 4).  

Hoden jsi, Pane náš a náš Bože, přijmout slávu, poctu a moc, neboť jsi všechny věci stvořil a kvůli Tvé vůli 

existovaly a byly stvořeny.  

Boží vzhled 

Ten, který seděl, byl na pohled jako kámen jaspis a karneol; a kolem trůnu byla duha na pohled jako smaragd 

(4:3). 

Ezechiel spatřil podobné vidění Boha (Ezech 1). 

Z jeho vzhledu jsem si všiml od jeho beder a vzhůru něco podobného žhoucímu kovu, který vypadal jako oheň 

všude kolem a od vzhledu Jeho beder a dolů jsem viděl něco jako oheň; a kolem Něho byla záře. Jako vzhled 

duhy v oblacích v deštivý den, takový byl i vzhled obklopující záře. Takový byl vzhled podobnosti PÁNovy 

slávy (Ezech 1:27, 28).  

Dvacet čtyři starších 

Kolem Božího trůnu bylo 24 trůnů a na nich sedělo 24 starších, oblečených v bílém se zlatými korunami na 

hlavách. Jsou to lidé nebo nebeské bytosti? Pokud jde o lidi, Ježíš řekl: "Nikdo nevystoupil do nebe" (Jan 

3:13). Ve Zjevení 5:8-10 vidíme, že starší zpívají novou píseň o tom, jak Kristus koupil lidi, učinil je králov-

stvím a kněžími a oni povládnou na zemi. V této pasáži starší zpívají o někom jiném–o vykoupených lidech, 

a proto se zdá jasné, že jsou to nebeské bytosti v Božím nádvoří. "Můžeme správně usoudit, že tito starší 

jsou andělé" (Tim LaHaye, Revelation, str. 81).  

Sedm duchů Božích 

Tyto zjevně odkazují na sedm charakteristik Ducha svatého zjevených Izaiášem (11:2) jako bytosti:  

1. Duch PÁNův  

2. Duch moudrosti  

3. Duch porozumění  

4. Duch rady  
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5. Duch moci  

6. Duch poznání  

7. Duch bázně před PÁNem  

Skleněné moře 

"A před trůnem bylo jako skleněné moře, jako křišťál." To se zdá být základem pod Božím trůnem. Tato 

platforma, na níž sedí Boží trůn, je v Ezechielovi 1:22, 23, 25 a 26 nazývána "obloha" (KJ, Amplified Bible, 

Douay a Smith a Goodspeed), "prostora" (NAS a Young) "klenba" (New English, Moffatt, Leeser) a "báň" 

(Good News Bible).  

Čtyři živé bytosti 

Uprostřed a kolem trůnu byly čtyři živé bytosti ... první jako ... lev ... druhá jako tele ... třetí měla podobnou 

tvář člověku a čtvrtá ... jako letící orel (4:6, 7). 

Je nešťastné, že King James překládá toto řecké slovo zoogoneo jako "zvíře", neboť znamená "živé stvo-

ření". Nejsou to nízká zvířata, ale cherubíni, kteří nesou Boží trůn jako blesk, kamkoli On chce (Ezechiel 1: 

12-20). Bůh navštěvuje zemi (Ezechiel 1:19). Ezechiel jim říká "živé bytosti", které mají "lidskou podobu" 

(1:5) a říká v kapitole 10:20: "Toto je živé stvoření, které jsem viděl pod Bohem Izraele u řeky Chebar; a 

věděl jsem, že jsou to cherubíni." Ezechiel 1:6 dodává, že tito cherubíni mají 4 křídla. Serafím mají však 6 

křídel (Iz 6:2; Zj 4:8) a zdá se, že se vznášejí nad Božím trůnem (Iz 6:2) a neustále volají: "Svatý, svatý, 

svatý PÁN zástupů. Celá země je plná Jeho slávy."  

Moře skla spočívá na hlavách cherubínů. Boží trůn spočívá na průhledném skleněném moři. Bůh sedí na 

trůnu (to vše z Ezechiele). Serafim se vznášejí nad ním (Izaiáš). Stojí kolem něj stovky milionů andělů (Zj 

5:11). Jaký úchvatný a podivuhodný obraz! Toto je náš BŮH! Jak úžasné! Jak velkolepé!  

Toto je TEN, Kdo nás stvořil "pro Své potěšení" (Zj 4:11, KJ). Toto je VŠEMOHOUCÍ, Jenž miluje všechny 

ty, kteří Ho milují a poslouchají!   

Ve Zjevení kapitole 5 vidíme, že ač tak mocná, jako jsou tato uspořádání nebeských bytostí, nikdo z nich 

nebyl schopen vykoupit padlého člověka. To vyžadovalo bezhříšného člověka, dokonce BOŽÍHO SYNA, 

aby se stal obětí, která by odňala z věrných lidí trest druhé smrti. Kristovo místo v Božím plánu je daleko 

vyšší, než kohokoliv z těchto nádherných andělských bytostí! (Heb 1:4-9).  

Zjevení 5 

A v Boží pravici byla zapečetěná kniha!  

Poté, co Jan spatřuje vidění Boha na svém trůnu, jeho upřený pohled se připoutává k předmětu v Boží pravi-

ci, k svitku se sedmi pečetěmi. Ačkoli je použito slovo "kniha", musíme si připomenout, že v době Janově 

neexistovaly žádné vázané knihy. V těch dnech a ve dnech Starého zákona "všechny knihy byly svitky buď 

papyru nebo pergamenu" (La Haye).  

Jan si všiml tří věcí na tomto svitku: byl v Boží pravici, byl popsán na obou stranách a byl uzavřen sedmi 

pečetěmi. 

Samotným jádrem knihy Zjevení je rozpečetění zapečetěné knihy v Boží ruce naším Pánem Ježíšem Kris-

tem. Všimněte si přehledu na straně 36 této kapitoly.  

Pečeť může být znamením pravomoci nebo může být také použita, aby skryla a zabezpečila obsah písem-

ného dokumentu. Kvůli tomu dopis pečetíme. V proroctví Bůh použil pečeť přesně stejným způsobem. Jak 
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jsme si již všimli, Bůh požádal Daniela, aby zapečetil proroctví, která mu byla dána (až do konce), zatímco 

k Janovi řekl Bůh: "Nezapečeťuj knihu" (22:10). 

Zde máme dilema. Boží proroctví byla tato mnohá léta zapečetěna. Ale teď na konci věku je On chce ozná-

mit. Ale existuje někdo, kdo může tuto zapečetěnou knihu otevřít? Zdá se, že neexistuje nikdo, kdo by to 

mohl udělat. Jan plakal "velice", dokud mu někdo neřekl,  

Přestaň plakat: Hle, Lev, který je z pokolení Juda, kořen Davidův, zvítězil, aby otevřel knihu a jejích sedm 

pečetí (5:5).  

Jan pak spatřil Krista znovu, tentokrát jako zabitého beránka, se vší Boží mocí! Přišel a vzal knihu z pravé 

ruky Toho na trůnu (Boha). Nebeští se z toho radovali a zpívali: 

Jsi hoden vzít knihu a zlámat její pečeti, protože jsi byl zabit a koupil jsi svou krví pro Boha lidi z každého 

kmene, jazyka a lidu a národa. A učinil jsi je králi a kněžími našeho Boha; a oni budou vládnout na zemi (5:9, 

10). 

Stovky milionů andělů (5:11) pak velebili slavného Krista a hlasitě vykřikovali: 

 Hoden je Beránek, který byl zabit, obdržet sílu a bohatství a moudrost a moc a čest a slávu a požehnání (5:12).  

Všimněte si, jak je oslavovaný JEŽÍŠ soustředěn na nebeskou sféru? ON je ten, Kdo otevře tuto knihu, ne-

boť jen ON je "hoden" tak učinit. ON je ten, kdo nám už jinde předal vodítko k významu pečetí. ON je ten, 

kterého Bůh brzy pošle z nebe, aby způsobil obnovu všech věcí, které Bůh ve sděleních proroků slíbil 

obnovit (Skutky 3:19-21). 

Prvních pět kapitol je jasně úvodem k velkému poselství Zjevení: Sedm pečetí, Sedm trubek a Sedm koneč-

ných nádob Božího hněvu před zřízením Božího království na zemi.  

Jsou předehrou pro otevření knihy Ježíšem Kristem.  

Jsou majestátní příjezdovou cestou, po které putuje mysl čtenáře, dokud nestojí před Kristem otevřenými 

branami Pečetí (The Book of Revelation, 1921, James H. McConkey, str. 15).  

Nyní jsme dorazili k Zapečetěné knize, k jádru knihy Zjevení. Přistupme k otevření pečetí této knihy naším 

Pánem Ježíšem Kristem ve Zjevení 6. 
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Kapitola 8  

Prvních šest pečetí Zjevení  

Zjevení 6    

Znovu si připomeňte hlavní přehled Zjevení:  

SEDMKRÁT ZAPEČEŤENÁ KNIHA –   

SAMOTNÉ JÁDRO KRISTOVA ZJEVENÍ 

PEČETĚ – 1 2 3 4 5 6 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                                     | 

 

Kristovo 1000leté 

panování nad Zemí 

                TRUBKY – 1 2 3 4 5 6 7 . . . . . . . . . . . . 

                                                       | 

 

                                 NÁDOBY – 1 2 3 4 5 6 7 . . .  

Kristus otvírá šest pečetí 

Nyní je čas, aby proroctví bylo rozpečetěno, aby bylo známo a chápáno. Ve Zjevení 6 Kristus otevírá šest 

ze sedmi pečetí. Co vidíme?  

1. Bílý kůň. Jezdec má luk a korunu, vyjíždí vítězící.  

2. Červený kůň. Jezdec s velkým mečem odnímá mír ze země.  

3. Černý kůň. Jezdec má váhy, odměřuje jídlo. Potraviny vzácné.  

4. Bledý kůň. Jméno Jezdce je Smrt. Smrt pro čtvrtinu země čtyřmi způsoby: mečem, hladem, 

morem a zemskými divokými zvířaty.  (Viz Ezech 14:21; Jer 24:10).  

5. Otevřena 5. pečeť: Mučedníci zabití pro Boha až do této doby mají odpočívat (ve smrti), dokud 

nebudou zabiti poslední mučedníci.  

6. 6. pečeť: Po zemi velké zemětřesení. Slunce černé, nebe odchází.  (KJ)  

Jaký smysl má to vše? Má se naše mysl motat ve zmatku, co nám Bůh skrze Krista říká? Ne, protože Bůh 

touží, abychom pochopili, co nám říká. Už jsme to viděli.  

Kam bychom se tedy měli obrátit, abychom našli někoho, kdo by nám vysvětlil tuto zapečetěnou knihu, 

tuto knihu, která je nyní otevřená – a jaký je její význam?  

Existuje někdo lepší, na koho se obrátit, než náš Pán Ježíš Kristus? Ale řekl něco takového předtím na jiném 

místě v Bibli? Může nám nějaké jiné kázání, které předal, pomoci? Odpověď je hlasité ANO!  (Chvála Bo-

hu!)  Jeho duch nás bude řídit do vší pravdy (Jan 16:13). Můžeme vidět, co je v zásobě pro zemi a její oby-

vatele!  

Je to v Matoušovi 24, Markovi 13 a Lukášovi 21. Vzpomínáte si na příběh – Ježíšovi učedníci mu ukazovali 

velikost chrámu. K tomu Ježíš klidně odpověděl: 

 Nezůstane tady jeden kámen stojící na druhém, který nebude smeten (Mat 24:2, KJ). 
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Museli být ohromeni a zmateni. Představuji si, že si navzájem říkali: "Když půjdeme na Olivovou horu, 

zeptáme se ho, co míní touto podivnou poznámkou." Když tedy vyšli na horu a Mistr seděl, požádali Ho: 

Řekni nám, kdy nastanou tyto věci? 

A jaké bude znamení Tvého příchodu a konce věku? 

Všimněte si, že se mu položili dvojitou otázku. Nejprve: "Kdy nastanou tyto věci?" Měli na mysli pád Jeru-

zaléma a zničení chrámu. Tato katastrofa nastala během 50 let. 

Zadruhé se ho zeptali: "Jaké bude znamení Tvého příchodu a konce věku?" Jedná se o dvojí události, které 

ještě nenastaly, odděleny od první katastrofy asi dvěma tisíci let. 

Ježíšova odpověď tedy pokrývá události, které zabírají mnoho století, od událostí kolem pádu Jeruzaléma 

až po jeho druhý příchod. 

Ve své odpovědi na druhou otázku, jak jsme si všimli v kapitole 2 této knihy, jim vypráví o všeobecných 

znameních, které mají nastat během těchto staletí a o specifických znameních velmi blízko konce tohoto 

"přítomného zlého věku". 

Zjevení také zahrnuje totéž období, od sedmi církví tehdy existujících před 2000 lety k Církvi na konci 

tohoto věku. Pečeti KNIHY ve Zjevení se také obracejí na obecné podmínky a specifické podmínky. První 

zřejmá podobnost, kterou vidíme mezi pečetěmi Zjevení a Matoušem 24, je ztmavnutí slunce (Zj 6:12, 

Mat 24:29). 

Ztmavnutí slunce pod šestou pečetí odpovídá ztmavnutí slunce bezprostředně po velkém soužení v Matou-

šovi 24. 

Nyní se vraťme k tomu, co Ježíš řekl nejdříve v Matoušovi 24, a velmi stručně si prohlédněme tyto 

všeobecné podmínky, které se vyskytovaly během posledních 20 století. Neexistuje žádný specifický "věk" 

pro každou z těchto událostí. Ježíš předpověděl, že všechny tyto věci se budou dít v průběhu věků předtím, 

než přijde definitivní "konec".  

Všeobecné podmínky (Matouš 24) 

1. Mnoho podvodníků, ale pravé evangelium bude kázáno po celém světě.  4, 5, 14.  

2. Války.  6, 7.  

3. Hladomory.  7  

4. Morové nákazy a zemětřesení.  7 (a Lukáš 21:11).  

Pak Ježíšův komentář: "Ale to ještě není konec."  6.  

"To vše je začátek bolesti."  8.  

Když se však tyto podmínky splnily, Ježíš řekl: "Tehdy přijde konec" (Mat 24:14).  

Nyní si zkrátka prohlédněme specifické události, o kterých Ježíš řekl, že se objeví, a které způsobí konec 

tohoto věku. Ježíš předal klíč. Řekl: "Když uvidíte ohavnost stojící na svatém místě ..." To je klíč k počátku 

KONCE. Když uvidíme velkou ohavnost umístěnou v židovském chrámu, začne KONEC.  

Specifické události (Matouš 24) 

1. Ohavnost zpustošení a velké soužení.  15, 21.  

2. Ztmavení slunce.  29.  
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3. Kristovo znamení.  30.  

4. Kristus sestupuje ve slávě.  30.  

5. Kristus shromažďuje svůj lid.  31.  

Všimněte si, jak Matouš 24 a pečeti ze Zjevení 6 říkají totéž.  

  MATOUŠ  PEČETI  

  (Všeobecná znamení)  (Všeobecná znamení)  

1. Podvodníci (ale kázáno pravé evangelium) 1.  Podvodníci  

2. Války       2.  Války     

3. Hladomory.      3.  Hlad  

4. Morové nákazy (Smrt)     4.  Smrt (morové nákazy)  

  (Specifická znamení)  (Specifická znamení)  

1. Ohavnost v chrámu, velké soužení   1.  Velké soužení  

2. Znamení na slunci.     2.  Znamení na slunci.  

3. 2. příchod Krista     3.  2. příchod Krista  

  

Vraťme se k otevření šesti pečetí Kristem, a porovnejme je s Matoušem 24.  

1. Bílý kůň. Jezdec má luk a korunu, vyjíždí vítězící. Ne samotný Kristus, ale podvodníci procházejí 

celou zemi. Někteří by říkali, že toto je vyjíždějící evangelium, ale Ježíš řekl v Matoušovi 24: přijdou 

podvodníci.  

2. Červený kůň. Jezdec s velkým mečem odnímá mír ze země. (Války)  

3. Černý kůň. Jezdec má váhy, měří jídlo. Potraviny vzácné. (Hladomor)  

4. Bledý kůň. Jméno Jezdce je Smrt. Jan: Smrt pro čtvrtinu země čtyřmi způsoby: meč, hlad, mor a 

divoká zvířata země (viz Ezech 14:21; Jer 24:10) Ježíš mluvil o smrti, morových nákazách, zemětřese-

ních (Mat 24:7-9; Luk 21:11).  

5. 5. pečeť otevřena: Mučedníci zabití pro Boha až do této doby mají odpočívat (v smrti), dokud nebu-

dou zabiti poslední mučedníci. (velké soužení)  

6. 6. pečeť: Velká zemětřesení po zemi. Slunce se ztmavilo.  

První čtyři pečeti se zabývají všeobecnými znameními, které Ježíš dal v Matoušovi 24, zatímco 5. pečeť po-

pisuje velké soužení. Pečeť 5 je následována pečetí 6, ztmavnutí slunce, zmíněné v Matoušovi 24, jako při-

cházející po velkém soužení. Vidíme tedy pečeti 5, 6 a 7 nám ukazující časovou hranici specifických událo-

stí času konce. Pečeť 7 je rozdělena na 14 částí a vložek, které poskytují mnoho detailů z posledních dnů ke 

zvážení pro dobu před, během a po příchodu Krista. 

Na závěr strašných podmínek předpovídá prvních šest pečetí, že uvidíme pozemské krále a velké muže a 

každého člověka se schovávat v jeskyních a volajících na hory: "Padněte na nás a skryjte nás před přítom-



8 – šest pečetí 

 

44 

 

nosti toho, který sedí na trůnu a před hněvem Beránka, neboť přišel veliký den jejich hněvu; a kdo dokáže 

obstát?" (6:16, 17). Viz také Izaiáš 2:11, 12, 17-21. 

Nyní vidíme, že pečeti skrývaly před naším pohledem děsivé scény soužení a rozsudků přicházejících na 

zemi předtím, než může být zřízeno na zemi Boží království. Jak jsou otvírány jedna za druhou, jsme přivá-

děni k vystřízlivění děsivými skutečnostmi – zvláštní koně představující věk podvodníků, válek, hladomorů, 

nákaz, smrti a znamení na obloze. Když se podíváme dopředu, přichází pečeť 7 – sedm trubek oznamujících 

horší pohromy na zemi po zatmění slunce a poté sedm velkých nádob plných Božího posledního hněvu a 

soudu.   

Nebo bychom si to mohli představit jiným způsobem: 

 

Pečeti  1        2          3       4                  5    6         7 

 

               Všeobecná       Zvláštní 

               znamení                                  znamení 

– James H. McConkey: The Book of Revelation, s. 39, 1921  

Možná se divíte, proč Matouš (24), Marek (13) a Lukáš (21) zaznamenávají Ježíšovu slavnou olivetskou 

promluvu o znameních Jeho příchodu, ale Jan nezaznamenává žádné z nich v Janově knize. 

Ale Jan tak činí velice podrobně v knize Zjevení od samotného Pána. Tak Jan zaznamenává to, co bylo 

předáno v olivetském rozhovoru, jen náramně podrobně, v knize Zjevení. 

Přesto, zde v obrazu posledních dnů jsme ještě nepřišli k návratu samotného Krista.  

Ježíš řekl ve třech evangeliích, že jeho příchod bude po ztmavení slunce. To je pečeť 6. Musíme počkat na 

pečeť 7, protože v jejích 14 partiích jasně najdeme tuto velkou událost. 
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Kapitola 9  

Zjevení 7  

144 tisíců a velký zástup  

Dvě společenství  

Zjevení 7 vkládá dvě velká společenství (Židů a pohanů) mezi velké soužení (což je 3½letá vláda Antikrista 

a satana, viz dřívější kapitoly) a 7. pečeť, která uvede Boží rozsudky a hněv. Zde jsou obrazy dvou skupin 

jednotlivců. Jsou zde uvedeny ve stejném časovém rámci. Přesto jsou to velmi oddělené skupiny.  

Časové období  

Předchozí kapitola této knihy (8) se uzavírá otevřením 6. pečeti (v. 12). Slunce ztmavne (po soužení – Mat 

24:29-31) a je oznámeno, že přichází Boží hněv (tento hněv ve skutečnosti začíná v kapitole 15). Mezi tyto 

dvě události jsou vložena tato dvě společenství. To je zařazuje po velkém soužení, které bylo popsáno pod 

5. pečetí (6:9), protože zde je ve Zjevení 7 odpověď na Janovu otázku ohledně totožnosti druhé skupiny:  

 To jsou ti, kteří vyšli z velkého soužení (7:14).  

Zdá se tedy jisté, že soužení je minulostí, když jsou viděny. Také, pokud jde o první skupinu 144 000 věr-

ných Izraelitů, vykřikl anděl:  

Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokud nezapečetíme služebníky našeho Boha (v. 3).  

Ale škodění zemi, moři a stromům se odehrává v další kapitole Zjevení (8), když Boží soudy (pohromy, 

8:2) začínají pod pečetí 7. Zapečetění 144 000 jasně probíhá jen před 7. pečetí.  

Tato dvě společenství nebudou zapečetěna a oddělena, aby unikla velkému soužení, neboť ve schématu ča-

sového rozvrhu Zjevení velké soužení již skončilo, a hněv se chystá začít. Tato dvě společenství jsou identi-

fikována, zapečetěna a zabezpečena, aby unikla Božím soudům! které se chystají dopadnout na zemi, moře 

a stromy ve Zjevení 8. Už jsme viděli, že Boží lid bude procházet velkým soužením. A také jsme si všimli, 

že nikdo z Božího lidu nezažije Boží hněv (1 Tes 5:9). To ukazuje, kdy se uskuteční první vzkříšení – po 

soužení, ale před hněvem. (Už jsme si všimli, že Ježíš a Joel učili, že ztmavnutí slunce oddělilo soužení a 

hněv – viz kapitola 2 této knihy). To nás přivádí k závěru, že vytržení spíše než, aby bylo před soužením, 

bude ve skutečnosti před hněvem.  

Dvě společenství 

První je židovské, druhé je pohanské. 

 A bylo tam zapečetěno sto čtyřicet a čtyři tisíce ze všech pokolení synů Izraele (verš 4, KJ). 

 veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů a rodů, jazyků a z každého lidu (v. 9, KJ).  

Izrael  

Je zřejmé, že první skupina je židovská. Zmiňuje se všech dvanáct kmenů, z každého kmene 12 tisíc, kromě 

kmene Dan a kmene Efrajim. Efrajim je pravděpodobně počítán pod "Josefem". To by znamenalo, že je 

vynechán jen Dan. Pasáž neříká, proč je vynechán. Důvodem může být to, že tento kmen byl spojen s mod-

lářstvím (Soudců 18:30, 31; Deut 29:18-21). Nicméně v izraelském tisíciletém kmenovém dědictví je Dan 

uveden (Ezech 48:2).  

Jákob měl 12 synů. Ale Josef, jeho nejmladší, měl dva syny, Efrajima a Manasese, kteří převzali Josefovo 

dědictví v kmenech. Jsou uvedeny v kmenech Izraele. Bible vždy mluví o "dvanácti kmenech Izraele". 
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Přesto jich ve skutečnosti existovalo 13. Lévi byl oddělen jako kněžský kmen a nepočítán mezi 12.  Osm-

náctkrát je v Bibli uvedeno "dvanáct kmenů Izraele". Jeden je vždy vynechán. Obvykle je to Lévi. Zde jsou 

to Dan a Efrajim. Josefův syn Manases je uveden jako jeden z dvanácti. "Josef" je zmíněn jako kmen, nepo-

chybně znamená Efraim, jeho další syn.  

Je důležité si všimnout, že Boží slovo zde rozděluje Izrael do dvanácti kmenů. V Božích očích existuje nic-

méně dvanáct izraelských kmenů, ačkoli Židé dnes nevědí, z jakého kmene jsou. Zde jsou zástupci každého 

kmene vybráni pro čest být zapečetěni svým Bohem. Můžeme také zmínit, že termín "Izrael" je vždy použí-

ván tak, aby mluvil o potomcích Jákoba, ne o Církvi, bez ohledu na Galatským 6:16. Termín "Izrael" se 

nikdy nepoužívá pro pohany. Bylo by poměrně směšné smýšlet o Církvi tak, že je rozdělena na dvanáct 

kmenů. Existuje také přesvědčení, že deset kmenů je "ztraceno". Všimněte si však, že v době krále Ásy se 

členové deseti kmenů přestěhovali do Judska, aby unikli asyrskému zajetí (2 Par 15:9). Všimněte si také, 

že Anna byla z kmene Ašer (Lukáš 2:36). Z Božího hlediska není ztracen žádný.   

Každý Abrahámův syn může být ujištěn, že Bůh ví, ke kterému kmeni patří. Jakub ve své epištole píše: 

"Dvanácti kmenům rozptýleným v cizině" (Jak 1:1). Všech dvanáct kmenů existovalo, když psal.  

Toto prorocké vidění ukazuje, že Bůh má pro budoucnost Izraele plán, navzdory pronásledování Antikri-

stem a satanem v soužení, a pro spravedlivý "zbytek", jenž bude zde na zemi, když se Ježíš vrátí. Ježíš sám 

řekl svým apoštolům v Matoušovi 19:28:  

Vy, kteří jste Mne následovali, při obnovení, když Syn člověka bude sedět na svém slavném trůnu, budete také 

sedět na dvanácti trůnech a soudit dvanáct kmenů Izraele.   

Tento verš nám dává náznak části Božího velkého systému pravomoci v Jeho nadcházejícím království. 

Dále, apoštolští soudci a dvanáct kmenů budou zřejmě pod králem Davidem (Ezech 37:24, 25; 34:23, 24), 

s Kristem nad všemi, Králem země (Zj 17:14; 19:16). Připomínáme také, že ti, z prvního vzkříšení, věrní 

všech věků, mají být králi a kněžími s Kristem a vládnout s ním tisíc let (Zj 20:4-6).  

Přicházíme nyní k otázce: "Znamená to, že přesně 12 000 doslovných jednotlivců z každého kmene jsou 

všichni Izraeliti, kteří budou spaseni?" Raději bych si myslel, že se to týká Izraelitů, kteří žijí v čase konce, 

a netýká se všech těch věrných Izraelitů po staletí, kteří zemřeli a čekají na vzkříšení. Těchto 144 000 "za-

pečetěných" Izraelitů posledního dne jsou nepochybně ti, kteří jsou vysvobozeni od svých pronásledovatelů 

v době jejich potíží (Jer 30:7) a "živeni" Pánem "na poušti" po dobu 3½ let, dokud nepřijde Kristus, podle 

Zjevení 12:12-17 ("žena" zjevně odkazuje na Izrael – viz 12:1-5). Pamatujte, že Zjevení není napsáno v 

chronologickém pořadí. Je nám předán hlavní přehled, jak jsme si všimli. Pak jsou zde předána vidění, 

která musíme vložit do správného místa tohoto přehledu.  

Ve Zjevení 14 vidíme 144 000 stojících s Kristem na hoře Sion (v. 1), zpívajících před trůnem novou píseň 

(14:3). Těch 144 000 jsou jediní, kteří se mohou této písni učit.    

Velký zástup 

Zjevení 7 ukazuje, že v posledních dnech bude spaseno nejen velké společenství Izraelitů, ale i mnozí poha-

né ze "všech národů a kmenů, lidí a jazyků" (7:9) přijdou ke Kristu v době velkého soužení. Budou "vychá-

zet z velkého soužení" (v. 14).  To ukazuje, že velké soužení je minulostí. Tento velký počet lidí se zdá být 

"spoluslužebníky a bratřími" mrtvých mučedníků ze Zjevení 6:9-11, kteří měli být "zabiti" ve velkém sou-

žení, dokonce i jako ti čekající mrtví mučedníci "naplnili" své svědectví a věrnost až k mučednictví v mi-

nulých staletích. To budou umučení svatí ve velkém soužení, možná někteří z nás křesťanů žijících dnes. 
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Mohou také zahrnovat svaté, kteří unikli hněvu Antikrista a jsou stále ještě naživu, protože Pavel řekl, že 

někteří svatí budou naživu, když přijde Ježíš (1 Tes 4:16, 17).    

Tato skupina je tak velká, že ji nelze spočítat. Stojí před trůnem oblečeni v bílá roucha spravedlivosti (6:11; 

19:8) s palmami v rukou, sloužící Bohu "ve dne i v noci", hlasitě volající: "Spása našemu Bohu, který sedí 

na trůnu, a Beránkovi" (7:15, 10). To je tak utěšující! Při všem zlu, špatnosti a násilí na zemi v posledních 

dnech a procházení velkým soužením se mnozí lidé jasně seznámí s cestou spásy, obrátí se ke Kristu a bu-

dou "umyti a vybíleni v krvi Beránka". Chvála Bohu! Dokonce se radují i andělé. Všimněte si chvály nebes-

kého houfu:  

A všichni andělé stáli kolem trůnu a kolem starších a čtyř živých tvorů; a padli na tvář před trůnem, a klaněli 

se Bohu, říkajíce: Amen, požehnání a sláva a moudrost a díkůvzdání, moc a síla, Bohu našemu na věky věků. 

Amen (Zj 7:11, 12).  

Tento velký zástup bude mučen ve velkém soužení kvůli své víře. Bude to jejich víra v tak hroznou dobu 

pronásledování a smrti, která je bude určovat jako hodnotné a zachrání je. Pro mne se tenhle velký zástup 

týká nás dnes, kteří žijeme těsně před soužením, na věrnou Církev času konce, kteří utužují svou spásu 

svou vírou a svědectvím. Nebudou uctívat šelmu nebo její obraz, ani nepřevezmou její znamení ani číslo 

(Zj 20:4). Budou považováni za hodné života v nadcházejícím věku při příchodu Krista, který se objeví 

krátce nyní v Zjevení.  

Ve Zjevení 7 vidíme zapečetění a záchranu dvou velkých skupin: Izraelitů posledního dne a věrné Boží 

církve posledního dne po celém světě, těch, kteří projdou velkým soužením. Obojí jsou považováni za při-

jatelné Bohu a Beránkovi díky své víře a svědectví a očištění krví Beránka. Za prvé, Bůh umožní Izraeli 

projít tímto velkým soudem (12:13-17) a 12 000 z každého z 12 kmenů bude chráněno a zapečetěno (Zj 

12:6) před rozsudky a hněvem Boha, které se chystají začít (Zj 8). Za druhé bude zachráněn i velký zástup 

pohanů, ačkoli mnozí z nich budou umučeni (6:11; 7:14). Jakou útěchu to přinese nám, kteří budeme s nej-

větší pravděpodobností mezi nimi! I v tragických dnech, kdy skončí tento věk, nespočetné množství lidí 

jak ze Židů tak z pohanů bude sjednoceno s Kristem, svým Spasitelem, a díky Jeho milosti jsou zachráněni! 
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Kapitola 10  

Pečeť sedmá  

Zjevení 8  

Studie prvních čtyř ze sedmi trubek  

Prvních šest pečetí míjí náš pohled; každá představuje jediný zřetelný obraz a končí velkým soužením pod 

pátou pečetí a nebeskými znameními pod šestou.  

Ale když docházíme k sedmé pečeti, když je otevřen obraz, náhle se stane mnohem podrobnější. Všimněte 

si textu týkajícího se sedmé pečeti (Zj 8:1-2).  

A když zlomil sedmou pečeť, bylo ticho v nebi asi půl hodiny. Viděl jsem sedm andělů, kteří stojí před Bohem. 

a bylo jim dáno sedm trubek.  

Když se otevře tato sedmá pečeť, na chvíli nastane ticho v nebi. Proč? Navrhujeme, je to kvůli hrozným ni-

čivým rozsudkům pod sedmi trubkami a pod posledními sedmi nádobami Božího hněvu pro zlé lidí a pro 

zemi. Celá nebesa mlčí kvůli tomu, co přichází na zemi.  

Když je tato 7. pečeť otevřena Beránkem, který byl pro nás zabit, místo předložení JEDINÉHO obrazu je 

představeno sedm obrazů při zvuku 7 trubek. Později najdeme sedmou trubku, která se skládá ze sedmi ná-

dob, nebo pohárů, posledního hrozného hněvu. Pečeť 7 má 14 částí, 14 obrazů, z nichž každý má mnoho 

detailů. Takto se tato pečeť rozšiřuje nejdříve na sedm trubek, při nichž Bůh vylévá řady rozsudků nebo po-

hrom (9:20) na zemi.  

Všimněte si toho pečlivě. Nejde o to, že končí sedmá pečeť a začínají trubky. Sedmá pečeť se otevírá do 

sedmi scén trubek. To znamená, že existuje sedm záhlaví nebo sedm sekcí sedmé pečeti. Jsou podrobnostmi 

této pečeti. Přicházejí pod ní. Skládají ji. Sedmá pečeť se skládá nejprve ze sedmi částí.  

Jednoduché schéma by vypadalo takto:  

Sedmá pečeť = 7 trubek 

 

PEČETI – 1 2 3 4 5 6 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

               |  

              TRUBKY – 1 2 3 4 5 6 7 . . . . . . . . . . . .  

  

Tak ve schématu tečkované linky označují, že sedmá pečeť je funkční, dokud není dokončen zvuk poslední 

trubky. Sedmá pečeť obsahuje všechny trubky. Zjevení, kapitola 8, zaznamenává čtyři z těchto trubek roz-

sudků.    

Trubky  

Zadutí trubek byla používána ve válce, aby shromáždila vojsko (Soudců 3:27, 6:34, 1 Sam 13:3); aby za-

zněla k útoku (Job 39:24); aby zastavila pronásledování (2 Sam 2:28; 18:16); a aby oznámila rozpuštění 

vojska (2 Sam 2:28). Strážní používali trubky, aby vyvolali poplach (Jer 6:1; Amos 3:6). Když král vystoupil 

na trůn, dělo se to za zvuku trubky (2 Sam. 15:10; 1 Král 1:34; 2 Král 9:13).  
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Trubky byly používány k vyhlášení roku jubilea (Lev 25:9). Při uctívání ve svatostánku byly používány 

kněžími, aby oznámily svatá shromáždění. 120 jich bylo použito při zasvěcení chrámu (2 Paral 5:12). Trub-

ka ohlásí druhý příchod Krista a vzkříšení mrtvých (Mat 24:31; 1 Kor 15:52; 1 Tes 4:16). 

Zde v naší pasáži používá Bůh trubky, aby oznamoval rozsudky nad zemí a nad lidmi. To nám připomíná 

sedm trubek, které zazněly u Jericha, když toto město padlo (Jozue 6). 

A sedm andělů, kteří měli sedm trubek, se připravilo, aby je rozeznělo (Zj 8:6).  

Označují tyto trubky soudu skutečné události? 

Nikdo nenaznačuje, že deset Božích pohrom pro Egypt v Exodu nebyly skutečné události. Proč bychom si 

měli myslet, že tyto nejsou doslovné? Některé z těchto rozsudků zde jsou velmi podobné, jen místo vztyčo-

vání hole a mluvení se ozývá trubka. Zde jsou Boží soudy ve větším měřítku než pro egyptský národ a zvy-

šují se v intenzitě, když se ozývají další trubky. Tento princip rostoucí intenzity lze vidět v Levitiku 26:14-

42.  

Účelem těchto soudů (pohrom, 9:20) je způsobit, aby země činila pokání. Všimněte si, co je řečeno o půso-

bení trubek na konci Zjevení 9.  

"A zbytek lidí, kteří nebyli těmito ranami zabiti, nečinil pokání za" uctívání démonů a model. "Nečinili pokání 

za své vraždy ani za své čarodějnictví, ani za svou nemravnost, ani za své krádeže."  

Modlitby svatých 

Než zazní trubky, je zmíněn anděl se zlatou kadidelnicí. Měl velkou zásobu kadidla, "aby ho mohl přidat k 

modlitbám všech svatých na zlatý oltář, který byl před trůnem" (Zj 8:3). "A dým z kadidla s modlitbami sva 

tých vystupoval před Boha." Je to krásný obraz, který ukazuje, jak důležité jsou pro Boha modlitby Jeho 

lidu. Viz 1. Petrův 3:12.  

Ve Starém zákoně by kněží pálili kadidlo; vůně by naplnila stánek nebo chrám a pak stoupala k nebi. Hořící 

vonné kadidlo bylo symbolem uctívání a modlitby, připomínkou, že jejich modlitby byly Bohu příjemné. 

Slyšel je a odpovídal. Věříme, že se jedná o odkaz na úzkostnou naléhavou prosbu ze soužení svatých: "Jak 

dlouho, ó Pane?" (Zj 6:9-11) Ve svém trápení volají k Bohu.   

Bůh slyšel jejich modlitby a uvědomoval si jejich vážnou situaci.  

Ale kadidelnice je naplněna ohněm a je vržena na zem! Hřmění se valilo, blesky zářily a nastalo země-

třesení! Přicházejí soudy! Zvláštní pozornost je však věnována tomuto konkrétnímu okamžiku, kdy má začít 

Boží soud; Bůh si velmi dobře uvědomuje modlitby svého lidu!  

Pohroma první trubky 

Nastaly krupobití a oheň smíšený s krví, a byly shozeny na zem; a třetina země byla zcela spálena, a třetina 

stromů byla spálena a veškerá zelená tráva byla spálena (8:7). 

Tato pohroma se podobá sedmé pohromě v Egyptě (Ex 9:22-26). V této ráně hromu, krupobití a blýskajícího 

ohně smíšeného s krupobitím "velmi krutým", "krupobití udeřilo na vše, co bylo na poli ... jak člověka, tak 

zvíře; krupobití také udeřilo každou polní rostlinu a roztříštilo každý strom na polích". 

Tato scéna přicházejícího ničení a zpustošení se zdá být zaměřena na zemskou vegetaci. Kromě hrozného 

krupobití bude spálena třetina stromů a veškerá zelená tráva, možná bleskem – nazývaným "oheň". Zde 

obsažená "krev" je pravděpodobně krví lidí a zvířat, které postihlo hrozné krupobití. Jak mohutné bude kru-
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pobití, nevíme. Ve Zjevení 16:21 v jiné scéně soudu je nám řečeno o "obrovských kroupách, asi 100 liber 

každá, že sestoupily z nebe na lidi" a lidé se budou rouhat Bohu kvůli krupobití.  

Nemůžeme být překvapeni, že Bůh také pošle oheň, aby spálil třetinu zemské vegetace. Použil oheň z nebe, 

aby zničil Sodomu a Gomoru. Na konci Kristovy tisícileté vlády sestoupí oheň z nebe na Boží nepřátele, 

"Goga a Magoga", kteří se pokusí svrhnout Krista.  

Druhá trubka nebo pohroma  

Zadul druhý anděl a něco jako velká hora hořící ohněm byla hozena do moře; a z třetiny moře se stala krev; a 

třetina tvorů, kteří byli v moři a měli život, zemřela; a třetina lodí byla zničena (8:8, 9).  

Tento rozsudek dopadá na "moře". Moře pokrývá "přibližně 71 % zemského povrchu" (Funk and Wagnall’s 

Encyclopedia). Moře pokrývají téměř tři čtvrtiny zemského povrchu! Jaké moře nebo která část celého moře 

nám není řečeno.  

Něco jako ohnivá hora (velmi velký ohnivý předmět) bude hozen do moře. Opět bude jedna třetina ovlivně-

na. Třetina z něj se stane "krví", jedna třetina tvorů v moři zemře a třetina lodí bude zničena.  

Co tohle ohnivé nebeské těleso může být, nám není řečeno. Mohl by to být meteor nebo nějaký velký před-

mět padající z oblohy. Všímáme si, že bude "hozen" do moře, což naznačuje inteligentní sílu za jeho pádem; 

rozhodnuto, aby se to stalo. Také, pokud zemře mnoho mořských tvorů, pomyslete na strašný zápach po 

nějakou dobu, když se to stane. Tento planoucí objekt také "zničí" třetinu lodí (spálí je?).  

Tento obraz je pro nás příliš velký na to, abychom ho pochopili. Hlavním pravidlem studie Bible je však 

to, že pasáž by měla být považována za doslovnou, pokud k ní neexistuje nějaký výklad, nebo pokud není 

zjevně figurou představující něco jiného. 

Učinit z hory formu lidské vlády, z moře římskou říši a z lodí, které jsou zničeny, církve nebo organizované 

náboženství, znamená vkládat do pasáže mnohem víc, než je oprávněné (Walvoord, Revelation, str. 155).  

Opět existuje podobnost s první pohromou z Božích ran na Egypt, kdy se všechny vody Egypta "obrátily v 

krev" (Ex 7:17-20). A znovu nacházíme rozsudek smíšený s milosrdenstvím, je zničena jen jedna třetina. 

Zní to jako, že když se to stane všemu životu a všem lodím, že budou zničeny v jedné části země (což je 

moře), v oblasti kolem místa, kam spadne velká hořící hora. Ale pokud to dopadne na třetinu ze 71 % po-

vrchu země, který je mořem (což je téměř čtvrtina zemského povrchu), bude to obrovská zkáza.  

Třetí trubka 

Zadul třetí anděl a velká hvězda padala z nebe, hořící jako pochodeň a spadla na třetinu řek a pramenů vod; a 

jméno hvězdy se nazývá Pelyněk; a třetina vod se stala pelyňkem; a mnoho lidí zemřelo z (pití) vod, protože 

ty se staly hořkými (Zj 8:10, 11). 

Opět vidíme rozsudek zmírněný milosrdenstvím. Bůh se znovu a znovu snaží přivést lidi k pokání. Ale tyto 

pohromy činí zlé lidi jen zatrpklejšími proti Bohu. To bude důvodem jeho posledních sedmi nádob hněvu 

na zemi během 7. trubky. 

Tento rozsudek je podobný tomu předešlému, pouze tento meteor nebo planoucí nebeské tělo spadne na ře-

ky a prameny. Víme, že když nebeské masy padají skrz atmosféru Země, hoří "jako pochodeň". To jsme vi-

děli, když poslední vesmírná loď shořela po návratu. Spad z této hvězdy zamoří třetinu dodávky pitné vody 

a mnoho lidí bude otráveno a zemře. 
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Během putování Izraele pouští, když byli tři dny bez vody, přišli k vodám Mara. Ale "nemohli vypít vodu 

z Mary, protože byla hořká" (Ex 15:22-27). To byla pro Izrael zkouška, aby bylo vidět, zda důvěřují Bohu.  

PÁN ukázal Mojžíšovi strom a řekl mu, aby ho hodil do hořké vody, která se pak stala sladkou. Toto bylo 

místo, kde jim řekl, že když mu budou důvěřovat, nebudou mít žádné z egyptských nemocí. 

Tento rozsudek v rámci třetí trubky postihuje lidi, i když je to pohroma týkající se samotné země. Pijí konta-

minovanou vodu a umírají kvůli jedu. To naznačuje autorovi, že tyto pohromy jsou doslovné.  

Pohroma čtvrté trubky 

A zadul čtvrtý anděl a třetina slunce a třetina měsíce a třetina hvězd byly zasaženy, takže třetina z nich mohla 

být ztmavena a den by neměl svítit třetinu z toho a noc stejným způsobem (8:12).  

Čtvrtý rozsudek je namířen proti samotným nebesům a je poněkud podobný deváté pohromě pro Egypt – 

temnotě. (Ex 10:22, 23). Jak Jan sleduje, vidí, jak třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd ztemněly, 

jako by se udělalo velmi dlouhé zatmění. Nikdy předtím nebylo podle mého názoru takové čtyřhodinové 

zatmění, kdy den a noc byly zatemněny třetinu dne a noci. Den a noc jsou brány po 12 hodinách. Třetina 

dne by byly 4 hodiny a třetina noci by byly ještě 4 hodiny – celkem 8 hodin tmy. Kolik dní to bude trvat, 

není řečeno, ale pravděpodobně tyto rozsudky přijdou "rychle", jak jsme viděli v Zjevení 1:1. (Viz kapitola 

7 této knihy.) 

Zde je zajímavá poznámka: 

Je značně zajímavé si všimnout postupu – jedna třetina stromů a zelené trávy, jedna třetina mořského života a 

lodní dopravy, jedna třetina (čerstvých) vod a jedna třetina nebeských těles. Jídlo je zničeno; distribuce je 

ochromena; zásobování vodou je omezené; výroba je ztížena (Smith, str. 140, z Walvoordova díla Revelation, 

str. 156). 

Tyto první čtyři rozsudky (pohromy) od Boha zasáhnou části Jeho stvoření – vegetaci, moře, čerstvou vodu 

a nebesa. Ale poslední tři zasáhnou lidi. Všimněte si, co je řečeno poté, co byly splněny první čtyři rozsudky: 

Běda, běda, běda těm, kteří bydlí na zemi, kvůli zbývajícím zadutím trubky tří andělů, kteří se chystají zadout! 

První běda rozsudek je pátá trubka (9:12). Druhý běda rozsudek je šestá trubka (11:4) a třetí běda rozsudek 

je sedmá trubka. Můžeme je nazývat běda trubky, neboť padnou na nekajícné LIDI a přinášejí jim zármutek 

a nesnesitelnou bolest. 
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Kapitola 11  

PEČEŤ 7 Trubka PĚT  

Zjevení 9:1-12  

PRVNÍ ze TŘÍ BĚDA rozsudků  

První běda rozsudek je pátá trubka (Zj 9:1-12).  

Druhý běda rozsudek je šestá trubka (Zj 9:13-11:14).  

Třetí běda rozsudek je sedmá trubka (Zj 11:14-…)   

Časový prvek této pohromy 

PEČETĚ – 1 2 3 4 5 6 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                         |  

                   TRUBKY – 1 2 3 4 5 6 7 . . . . . . . . . . . .  

                       |  

                          První běda  

Symboly  

Symbol je znamení nebo obraz použitý pro porovnání. Prostě znamená něco jiného. Hudební nota ve zpěv-

níku znamená zvuk na stupnici. Ježíš používal tímto způsobem podobenství: srovnání světa s polem; ztrace-

né ovce s hříšníkem; rozsévače sejícího semena s osobou kážící evangelium atd. 

Symboly zde představují skutečnosti. Můžeme si myslet, proč je použit symbol, když je to neskutečné. A 

tak mohou někteří vysvětlovat tyto trubky. Ale to není pravda. Jak tvrdil James McConkey: "Symbol je pro-

stě konkrétní forma vyjádření pravdy." 

Zde ve Zjevení vidíme anděly nazvané hvězdami, církve nazvané svícny (1:20). A tady pod pátou trubkou 

vidíme něco nazvané bezedná propast a kobylky. Tyto symboly představují něco, co je skutečné. Bůh použí-

vá něco, co nejblíže vysvětluje našemu lidskému chápání děsivé skutečnosti za symbolem. 

Tyto trubky budou plně pochopeny, až přijde čas na jejich naplnění. Daniel řekl: "Moudří pochopí", jak se 

tyto skutečné události odehrají (12:10 KJ). 

Musíme mít na paměti, že tato kniha Apokalypsy je posledním Božím velkým zjevením pro lidi v době kon-

ce, které nám ukazuje, jak tento věk skončí a jak bude tady na zemi zřízeno Jeho království.  

Pohroma páté trubky (Zj 9:1-12) 

A zadul pátý anděl, a viděl jsem hvězdu z nebe, která spadla na zem; a byl jí dán klíč bezedné propasti. A otev-

řela bezednou propast; a z propasti vycházel kouř jako dým z velké pece; a slunce a vzduch byly zatemněny 

kouřem z propasti. A z kouře vystoupily na zemi kobylky; a byla jim dána moc, jakou mají zemští škorpióni. 

A bylo jim řečeno, že by neměli ublížit zemské trávě, žádné zeleni ani stromu, ale pouze lidem, kteří nemají 

na čelech pečeť od Boha. 

A nebylo jim dovoleno nikoho zabíjet, ale trýznit po dobu pěti měsíců; a jejich trýzeň byla jako trýzeň od škor-

pióna, když štípne člověka. 

A v těch dnech budou lidé hledat smrt a nenajdou ji; a oni budou toužit zemřít a smrt od nich uteče (Zj 9:1-6).  
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Někteří vídávali tyto "kobylky" jako možná B-29, obrněné, s ocasními kanóny; dnes možná jako bojové 

helikoptéry. Jiní se domnívají, že je to odkaz na hordy muslimských Arabů. Jiní se domnívají, že je to odkaz 

na Řím. Někteří to považují za silný blud. Někteří vidí tyto zlé duchy jako poškození těla nebo mysli. Ně-

kteří se domnívají, že to již bylo splněno. Albert Barnes to vidí jako následovníky Mohameda z "východu" 

(viz Ex 10:3-20). Tento pisatel dospěl k následujícím závěrům:  

Hvězda 

Jinde v kapitole 6:13 a kapitole 8:10 a 12 je odkaz na doslovné hvězdy nebo fragmenty z nich. Zde však 

"hvězda" znamená něco jiného, jak vysvětluje Bible.  

"Hvězdy, v jazyce proroctví," říká Lowman, "označují anděly" (Bensonův Commentary, 1841, s. 739). To 

je potvrzeno ve Zjevení 1:20: "Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví." Také andělé z nebeského zástupu 

jsou nazýváni hvězdami v Jobovi 38:4-7: "Kde jsi byl (Jobe), když jsem kladl základy země ... když ranní 

hvězdy zpívaly společně a všichni Boží synové křičeli radostí?" Tento zpěv a jásot se ozýval ve dnech, kdy 

Bůh tvořil nebesa a zemi. 

V podobné pasáži o bezedné jámě nebo propasti, tentokrát "zavřené" ve Zjevení 20:1-3, udělá to "anděl, 

který sestupuje z nebe a má klíč propasti". 

Tyto dvě pasáže jsou tak podobné, stejně jako jsou o stejném předmětu, že se tomuto pisateli zdá, že je to 

vysvětlení. Výraz hvězda padající z nebe, nebo anděl sestupující z nebe, aby otevřel nebo zavřel "bezednou 

propast", zřejmě naznačuje, že tyto směrnice jsou shůry; že Božská prozřetelnost dovolí nebo dokonce způ-

sobí otevření propasti, což by umožnilo, aby toto bolestivé trápení přišlo na nekajícné lidi: "byla jim dána 

moc"; "bylo jim řečeno ..."; "nebylo jim povoleno ..." 

Bezedná propast 

Tato fráze se objevuje sedmkrát, vše ve Zjevení: třikrát v této kapitole - v. 1, 2, 11; 11:7; 17:8; a 20:1, 3. 

Řecké slovo je abussos a znamená "bezedný", tj.(spec) (pekelná) "propast" podle Stronga, a je překládáno 

"hluboká (bezedná) jáma." Mnoho překladů, ne-li většina, používá slovo "propast". Je použito v Římanům 

10:7 (Neříkej: Kdo vystoupí do nebe, nebo kdo sestoupí do propasti) a v Lukášovi 8:31. Všimněme si verše 

27 až 39. 

Ježíš právě vystoupil z lodi v zemi Gerasenů, naproti Galilei. Jeden muž se s ním setkal, "který byl posedlý 

démony". Když Ježíš říkal démonům (zvaným "nečistý duch" ve v. 29), aby vyšli z člověka, ten padl před 

Ježíšem a řekl: "Co mám co dělat s tebou, Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Prosím tě, netrap mě." Ježíš se 

zeptal na jeho jméno. On odpověděl: "Legie; neboť do něj vstoupilo mnoho démonů. A (démoni) Ho zapří-

sahali, aby jim nepřikázal odejít do propasti." Nablízku se páslo stádo prasat a "démoni ho zapřísahali, aby 

jim dovolil vstoupit do sviní. A dal jim povolení. Démoni vyšli z toho muže a vstoupili do sviní, a stádo se 

hnalo strmým břehem do jezera a utopilo se." 

Tito mnozí démoni, které Ježíš vymítal, nechtěli být dáni do propasti nebo do bezedné jámy. Pochybuji, že 

ďábel bude chtít být svázán a hozen do propasti na tisíc let, jakmile Ježíš zahájí své 1000leté panování na 

zemi (Zj 20:1-3). Na konci toho tisíce let bude ďábel z tohoto "vězení" (NAS) uvolněn, aby oklamal lidi je-

ště jednou, ale bude vržen do ohnivého jezera (v. 10). 

Další pasáž, která se může týkat tohoto tématu, je Zjevení 18:2, která říká o velkém Babylonu, že při svém 

pádu "se stal obydlím démonů a vězením pro každého nečistého ducha ..." 
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Vidíme tedy, že bezedná jáma nebo propast je spojena s démony, nečistými duchy a s ďáblem. Propast zní 

tomuto pisateli jako příbytek démonů a nečistých duchů. Když Boží rozsudky vzrostou v intenzitě a přichá-

zejí na samotné lidi, zdá se, že Bůh uvolní všechny démony a nečisté duchy na lidi, a lidé budou po dobu 

pěti měsíců mučeni velmi bolestivě jejich "žihadly".   

Mohli bychom nazvat tento pátý rozsudek: démonské trýznění lidí.  

Názor Anthony Buzzarda na tyto "kobylky" je, že jsou démonskými bytostmi.  

Démoni 

Ježíš vyhnal z lidí mnoho démonů, kteří způsobili, že lidé byli hluší, slepí, zmrzačení, duševně pomatení a 

postižení různými způsoby. To je v Novém zákoně uvedeno 51krát. Alespoň 17krát jsou nazýváni "zlí du-

chové". Podívejme se na malou studii. 

Jsou používána čtyři řecká slova. Významy jsou z vysoce hodnoceného slovníku Harper’s Analytical Greek 

Lexicon. 

1. daimon. "bůh, nadřazená moc; v NZ zlomyslný démon, zlý anděl, Mat 8:31; Mar 5:12; Luk 8:29; Zj 16: 

14; 18:2." Strong 1142: "démon nebo nadpřirozený duch (špatné povahy)." 

2. daimonizomai. "v NZ být posedlý, postižený, zmítaný démonem nebo zlým duchem, Mat 4:24; 8:16, 28, 

33 a j." Strong 1139: "být využíván démonem."  

3. daimonion. "pohanský bůh, božstvo, Sk 17:18; 1 Kor 10:20, 21; Zj 9:20; v NZ démon, zlý duch, Mat 7: 

22; 9:33, 34; 10:8; 12:24, aj." Strong 1140: "démonická bytost; rozšíř. božstvo." 

4. daimoniodes. "týkající se démonů nebo z nich odvozeno; démonický, ďábelský." Strong je 1141: "démon-

ský."  

Přečtěme si několik z nich.  

Matouš 4:24. Přinesli k němu všechny nemocné, sužované různými chorobami a bolestmi, posedlé démony, epilep-

tiky, ochrnuté; a on je uzdravil. 

Matouš 8:31: Démoni ho začali zapřísahat a říkali: "Pokud nás hodláš vymítat, pošli nás do stáda prasat."  

Matouš 9:32-34: Když vycházeli, hle, byl k němu přinášen němý muž, posedlý démonem. A když byl démon vy-

hnán, němý muž promluvil; a zástupy se divily, řkouce: "Nic takového nebylo v Izraeli nikdy spatřeno." Ale farize-

ové říkali: "Vyhání démony skrze vládce démonů." 

Matouš 10:8: Uzdravujte nemocné, pozvedejte mrtvé k životu, očistěte malomocné a vyhánějte démony. 

Matouš 12:22-24: Potom byl k němu přiveden démonem posedlý muž, který byl slepý a němý, a on ho uzdravil, 

takže němý muž mluvil a viděl. A všechny zástupy byly ohromeny a začaly říkat: "Nemůže být tenhle člověk sy-

nem Davidovým?" Když to farizeové slyšeli, řekli: "Tento člověk vyhání démony jen skrze Belzebula, vládce dé-

monů." 

Zjevení 16:14, 16: Jsou to duchové démonů, provádějící znamení, která vycházejí ke králům celého světa, aby je 

shromáždili k válce velikého dne Boha Všemohoucího. A shromáždili je na místo, které se v hebrejštině nazývá 

Har-Magedon.  

Závěry:  

1. Démoni nejsou to samé jako choroby nebo nemoci nebo duševní nedostatky.  

2. Démoni způsobili, aby lidé byli němí, slepí, hluší a mentálně nevyrovnaní.  

3. Mohli vyjít z lidí a jít jinam, jako do prasat.  
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4. Když je Ježíš vymítal z lidí, tito lidé byli pak nedotčeni. Skutky 10:38: "(Ježíš) obcházel konaje 

dobro a uzdravoval všechny, kteří byli utiskováni ďáblem."   

5. Ježíš předal tuto moc vymítat démony svým apoštolům, sedmdesáti, Pavlovi (Sk 16:18)  

6. Farizeové věřili, že démoni existovali (též Sk 23:8) a někteří byli "židovští exorcisté" (19:13-17).  

7. Pavel uznával, že jsou démoni (1 Kor 10:20, 21). Některé vyhnal (Sk 19:12).  

8. Démoni byli inteligentní a mohli mluvit. Hovořili s Ježíšem. Znali ho.  

9. Démoni jsou zlí. Způsobují všechny druhy utrpení.   

10. Jsou z propasti, ne z nebe.  

11. Jeví se jako ďáblovi andělé (Mat 25:41). Víme, že andělé, kteří zhřešili, byli uvrženi do tartaru, 

uvězněni nyní ve tmě a čekají na svůj rozsudek v den soudu (2 Pet 2:4; Juda 6, Mat 25:41). Budou souzeni.  

12. Ježíš čelil kritice farizejů tím, že řekl: "Jestliže vyháním démony skrze Božího ducha, přišlo k vám 

Boží království." Vidíme dva druhy duchů: Božího ducha a ďáblova zlého ducha. Ježíš vyháněl démony 

Božím duchem.  

13. Ježíš měl kontrolu nad nečistými duchy (Luk 4:33-36). Tak i apoštolové a sedmdesát (Luk 10:17-

20). Když se sedmdesát vrátilo, radovalo se, že i démoni se jim v Kristově jménu podřizovali, Ježíš odpo-

věděl: "Sledoval jsem, jak satan padá z nebe jako blesk."  

Neviditelný zlý duchovní svět byl vykořeněn. Jan 12:31, KJ: "Nyní je soud tohoto světa: teď bude vyhnán 

kníže tohoto světa." Jan 16:11: "Kníže tohoto světa je souzen." Efezským 6:12: "Náš boj není proti tělu a 

krvi, ale proti vládcům, proti mocnostem, proti světovým silám této temnoty, proti duchovním silám zla v 

nebeských místech." "Proti duchovní zlobě" (KJ). Smrtelní lidé dnes nemohou fyzicky vidět neviditelný 

duchovní svět, který obsahuje Všemohoucího Boha a Jeho anděly a ďábla a jeho anděly. Nicméně duchovní 

svět existuje. Přichází čas, kdy vykoupení lidé "budou soudit anděly" (1 Kor 6:3).    

Dva druhy andělů 

Měli bychom si všimnout, že existují dva druhy andělů, o kterých se mluví v Písmu: svatí nebeští andělé 

(Mat 25:31) a ďáblovi andělé (25:41), andělé, kteří zhřešili. Kristus přijde se svými nebeskými anděly, s 

těmi, kteří konají Boží vůli. Daniel je nazval "nebeským vojskem" (4:35; 4:32 KB). Lukáš je nazval "ne-

beským vojskem" (2:13). Tito andělé shromáždí vyvolené (Mat 24:31) a uvrhnou ničemné do ohnivého 

jezera (Mat 13:41, 42). Tyto stovky milionů nebeských andělů (Zj 5:11) vzdávají chválu Bohu (Luk 2:13-

15), plní Jeho přání (2 Sam 24:15, 16) a oslavují Krista (Zj 5:11, 12). Bůh tyto anděly mnohokrát po věky 

používal při svých jednáních s různými lidmi. 

Ale existují i zlí andělé. Když Ježíš přichází se svatými anděly, aby oddělil dobré od špatných, řekne těm 

po své levici: "Odejděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který byl připraven pro ďábla a jeho anděly" 

(Mat 25:41). Petr řekl: "Bůh neušetřil anděly, když zhřešili, ale uvrhl je do pekla (řec. tartaros) a odevzdal 

je do jam tmy, vyhrazených pro rozsudek" (2 Pet 2:4). Job 4:18 zaznamenává: "Své anděly obviňuje z omy-

lu." Juda zopakoval: "A andělé, kteří si nezachovali svou vlastní oblast, ale opustili svůj řádný příbytek, 

(Bůh) držel ve věčných poutech v temnotě pro soud velkého dne" (Juda 6). 
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Zde jsou čtyři pasáže, které hovoří o hříšných andělech, které Bůh uvěznil v "jamách temnoty", kde čekají 

na "soud velkého dne". Tento andělský rozsudek bude dokončen v ohnivém jezeře, které bude připraveno 

pro ďábla a jeho anděly, jak řekl Ježíš v Matoušovi 25:41.    

Závěry ohledně andělů, kteří zhřešili.  

1. Zhřešili (2 Pet 2:4). Nezachovali svou vlastní doménu, ale opustili ji (Juda 6).  

2. Bůh je svrhl do pekla (2 Pet 2:4). Tam čekají na konečný rozsudek v "jamách temnoty".  

3. Pro ďábla a jeho anděly byl připraven věčný oheň (Mat 25:41).  

Existují další dvě pasáže, které se zde mohou uplatnit: Izaiáš 14:12-14 a Ezechiel 28:12-19, kde jsou králo-

vé Babylonu a Týru připodobněni k Luciferovi (jitřenka) v Edenu. Tyto pasáže se zdají popisovat hříchy 

spáchané anděly. Čtěme.   

Izaiáš 14:12-14:  

Jak jsi spadl z nebe, ó jitřenko, synu úsvitu! Byl jsi snížen k zemi, ty, kdo jsi oslaboval národy! 

Ale řekl sis ve svém srdci: Vystoupím k nebi; pozvednu svůj trůn nad Boží hvězdy a usednu na hoře shro-

máždění v zákoutích severu. 

Vystoupím nad výšiny oblaků; učiním se rovným Nejvyššímu. 

Přesto budeš sražen do šeolu (peklo, nebo hrob).  

Ezechiel 28:12-19  

Lidský synu, ujmi se bědování nad králem Týru a řekni mu: Takto praví PÁN Bůh: Měl jsi pečeť dokonalosti, 

plný moudrosti, dokonalý v kráse. 

Byl jsi v Edenu, v zahradě Boží; Každý vzácný kámen byl tvou přikrývkou: rubín, topaz a diamant ... beryl ... 

onyx ... jaspis ... lazurit ... tyrkys a smaragd …  

V den, kdy jsi byl stvořen, byly připraveny. 

Byl jsi pomazaný cherubín, který přikrývá, a tam jsem tě postavil, byl jsi na svaté Boží hoře; kráčel jsi uprostřed 

ohňových kamenů. 

Byl jsi bezúhonný na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen, dokud v tobě nebyla nalezena nespravedlnost...   

Byl jsi uvnitř naplněn násilím, a hřešil jsi. Proto jsem tě jako rouhavého svrhl z Boží hory. A znehodnotil jsem 

tě, přikrývající cherubíne. 

Tvé srdce se pozvedlo kvůli tvé kráse: Zkazil jsi svou moudrost kvůli své nádheře. Svrhl jsem tě na zem ... už 

nebudeš.   

Tomuto pisateli se zdá se, že zde jsou popisy, které identifikují bytosti, které se liší od lidí.   

Všimněte si pečlivě těchto pasáží. "Jak jsi spadl z nebe, ó jitřenko, synu úsvitu" (srov. Job 38:7); "pozvednu 

svůj trůn nad Boží hvězdy"; "učiním se rovným Nejvyššímu"; "Byl jsi v Edenu"; "Byl jsi pomazaný cheru-

bín"; "Byl jsi bezúhonný ... dokud nebyla v tobě nalezena nespravedlnost"; "přikrývající cherubíne".    

Andělé byli stvořeni před lidmi (Žalm 8:5). Bůh "nepodřídil andělům nastávající svět" (Heb 2:5), přestože 

andělé touží vhlédnout do věci ohledně evangelia (1 Pet 1:12). Boží zákon byl "ustanoven skrze anděly" 

(Sk 7:53; Gal 3:19). Někdy jsou ztotožněni s Bohem, jsouce Jeho služebníky (Gen 16:10-13; Ex 3:2-4).  

Válka, kterou vede archanděl Michael a jeho andělé proti ďáblu a jeho andělům, je zaznamenána pod sed-

mou pečetí ve Zjevení 12:7-12. Michael svrhne dolů na zem ďábla, který, když ví, "že má jen krátký čas", 

vyrazí a bude pronásledovat ženu (Izrael).   
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Kobylky 

Jejich popis (Zjev. 9:7-11) 

Vypadají jako kobylky, připomínají koně, mají tváře jako tváře mužů, vlasy jako vlasy žen a zuby jako lví 

zuby. Měli na sobě náprsní krunýře a na hlavách něco, co připomíná koruny, a ohlušující zvuk jejich křídel 

byl jako koně hřímající do bitvy. Kapitoly 1 a 2 Joela popisují Boží "armádu" (kobylky), jimiž trestal svůj 

lid Izrael. Vypadali jako koně a měli zuby jako lvi. Toto Boží vojsko je armádou kobylek (Joel 2:25, 11). 

Země před nimi je jako zahrada Eden, ale za nimi je bezútěšná poušť ... vůbec nic jim neunikne ... běží jako 

silní muži; vylézají na zdi jako vojáci; a každý pochoduje v řadě ... netísní se navzájem ... vrhají se na město, 

běží na zdi; šplhají do domů, vstupují oknem jako zloděj. Před nimi se zem chvěje ... PÁN pronáší svůj hlas 

před svým vojskem.  

Zničí vše na své cestě, jako pohroma kobylek na Egypt (Ex 10:3-21).  

Dvě věci se vynořují ohledně kobylek: jejich nespočetné množství a jejich ničivost vegetace. Popis a činnost 

uvedená výše o těchto tvorech/bytostech jasně ukazují, že nejsou obyčejnými kobylkami a jsou nazývány 

"kobylky" pouze kvůli jejich zvláštnímu účelu jako soud a pohroma na lidi od Pána.  

Ohromující věc na této pohromě pro lidi spočívá v tom, že tito tvorové rozlišují mezi lidmi, kteří mají Boží 

pečeť, a těmi, kteří ji nemají. Jejich trápení bude jen na těch ničemných a nekajícných. Náčrt pana Elliotta 

v Barnesově díle Notes on Revelation (1851) zobrazuje, že tito tvorové vypadají takto: 

 

Kouř kypí z propasti "jako kouř velké pece." To je popis kouře, který se objevil ze Sodomy a Gomory, když 

je Bůh ničil (Gen 19:28).  

"A z kouře vyletěly kobylky na zemi." Budou uvolněny z propasti za výslovným účelem přinést tento 

krátký, ale strašný trest na bezbožné. Budou mít moc trápit lidi, jako žihadla škorpiónů mučí lidi.  

Opět je použit symbol. Pamatujte, že tento symbol představuje přicházející skutečnost. V Joelovi 2 Bůh po-

užil doslovné kobylky k potrestání Izraele. Skutečné kobylky představovaly osmou pohromu v Egyptě (Ex 

12-15). Víme, že je to symbol, který je skutečností, protože  

1. Nemají ublížit trávě, žádné zeleni nebo stromu – věci, které jsou běžnou stravou kobylek.  

2. Jsou inteligentní; schopné rozlišit lidi, kteří mají na čelech pečeť živého Boha, a ty, kteří tuto pečeť 

nemají.  
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3. Mají nad sebou krále (verš 11), kterého doslovné kobylky nemají (Přísl 30:27). Jeho jméno je Abad-

don (hebr.) a Apollyon (řecky), což znamená zničení. On je "anděl propasti." Z použití jak hebrejského tak 

řeckého jména je pravděpodobné, že tato pohroma bude jak na nevěřící Židy tak na pohany.  

Nejsou to doslovné kobylky, ale démoni z bezedné jámy pod inteligentním vedením (C. W. M. Turner, The 

Outline of the Book of Revelation, str. 50, 1914).  

Komentář Johna Walvoorda: 

Bezedná jáma (řec. abyssos) je příbytkem démonů podle Lukáše 8:31 ... Možná se dá vyvodit, že jáma propasti 

není nic jiného než místo věznění zlých andělů. Právě zde je satan sám spoután na tisíc let během vlády Krista 

na zemi (Revelation, str. 159).  

 Propast není peklo, ale současný příbytek ďábla a jeho andělů ... (Wycliffe Bible Commentary, s. 1509) 

George W. Davis v roce 1924 píše o této pasáži a komentuje:  

Zemi je určeno, aby byla napadena hordami satanových agentů z jámy (str. 144).  

Tim LaHaye, věnující se spisům Písma, vidí tyto "kobylky" jako "uvězněné zlé duchy" (Revelation, str. 

136, 1975).  

Trápení, kterým budou sužováni, je srovnáváno s bodnutím škorpióna.   

Malí škorpióni jihu Spojených států a Mexika jsou pouze 2-2½ palce dlouzí. Jejich žihadlo je jako u sršní, 

jak můžeme potvrdit. Existují větší škorpióni, až 10 centimetrů na délku. Jejich bodnutí je nepochybně 

mnohem bolestivější.  

Tito nekajícní lidé budou trýzněni touto pohromou po dobu pěti měsíců, během níž bude nadpřirozeně od-

mítnuta možnost sebevraždy. To bude pravá spravedlnost pro ty, kteří využívali své tělo, které bylo stvořeno 

jako chrám Božího svatého ducha, jako nástroj, kterým uspokojují své zlé chtíče. Bolest bude tak velká, že 

budou chtít zemřít, ale bude jim v tom zabráněno. 

Nezapomeňte, že tento rozsudek je pod pečetí 7, trubkou 5 a stane se po zatemnění slunce, což je pečeť 6 

(Zj 6:12). Ježíš řekl, že po velkém soužení, ale před Jeho příchodem, dojde ke ztmavnutí slunce. Tak v Bo-

žím harmonogramu se tyto "kobylky" objeví poté, co se slunce stane temným v PÁNově dnu. Zdá se tedy 

naprosto nemožné, aby tyto rozsudky byly historické nebo již splněné. Ještě mají nastat 

Něco tak hrozného jako tento rozsudek, bude zastíněno událostmi v rámci šesté trubky (druhá běda), kdy 

bude zabita třetina lidstva. 
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Kapitola 12  

PEČEŤ 7 trubka ŠEST  

DRUHÝ ze TŘÍ rozsudků BĚDA  

 (Zj 9:13–11:14)  

Pohroma šesté trubky: část jedna  

Smrt třetiny lidí  

(Zj 9:13-21)  

A zatroubil šestý anděl ... "Uvolněte čtyři anděly, kteří jsou svázáni u velké řeky Eufrat." A čtyři andělé, kteří 

byli připraveni na hodinu a den a měsíc a rok, byli uvolněni, aby mohli zabít třetinu lidstva.  

A počet vojsk jezdců činil dvě stě milionů ... A tak jsem viděl ve vidění koně a ty, kteří seděli na nich: jezdci 

měli prsní krunýře barvy ohně a hyacintu a síry; a hlavy koní jsou jako hlavy lvů; a z jejich úst vycházejí oheň 

a dým a síra. 

Třetina lidstva byla zabita těmito třemi pohromami, ohněm a kouřem a sírou, které vystupovaly z jejich úst. 

Neboť síla koní je v ústech a v jejich ocasech, neboť jejich ocasy jsou jako hadi a mají hlavy, a jimi ubližují.  

Časový prvek 

 

PEČETI – 1 2 3 4 5 6 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                      |  

               TRUBKY – 1 2 3 4 5 6 7 . . . . . . . . . . . .  

                                      |  

                           Druhá běda  

                               (4 části)  

Pět předchozích rozsudků nás přivedlo k rozsudku č. 6 se čtyřmi částmi. Tato trubka šest je druhá běda (11: 

14): "druhé běda je minulé". Čtvrtá a závěrečná scéna této šesté pohromy, která bude o smrti a vzkříšení 

dvou Božích svědků v Jeruzalémě, je konec této druhé bědy. 

Souhlasíme s Georgem Davisem, že "musí být zřejmé; předmět, o němž se diskutuje, předchází šestou 

trubku, ale dosahuje svého dovršení uvnitř" (The Patmos Vision, s. 59, 1924). Všimněte si, že kniha Zjeve-

ní není zcela chronologická. Například příchod Krista je podrobně popsán v kapitole 19, ale nastane před 

Božím hněvem v kapitolách 15 a 16, neboť Kristus vykonává Boží hněv. Znovu, kapitoly 11, 12 a 13 se 

vyskytují v době soužení před příchodem Krista, ale skutečně se vyskytují pod pátou pečetí, která se týká 

velkého soužení, které, Kristus řekl, se vyskytuje před ztemněním slunce (Mat 24:29-31). Musíme být 

ostražití, abychom si všimli těchto klíčů, které nám pomáhají porozumět. Ježíš řekl: "Zkoumejte Písma" 

(Jan 5:39). 

Daniel řekl: "Moudří pochopí" (Dan 12:10). Chceme být mezi moudrými. 

Všimněte si znovu, Antikrist ve Zjevení 13:5 bude mít moc jen těch "čtyřicet dva měsíců". 

Co ukončí jeho vládnutí nad zemí? Kristus přijde a svrhne jej, jak je vysvětleno v Danielovi 7:25-27, a Zje-

vení 19, šest kapitol po kapitole 13.  
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Část jedna: Třetina lidí zabita 

Velká řeka Eufrat 

Hlas ze zlatého oltáře, který je před Bohem, řekl tomuto šestému andělovi, aby uvolnil od velké řeky Eufrat 

čtyři anděly, kteří byli na tuto chvíli připraveni, takže by mohli zabít třetinu lidstva. "Tito andělští vyslanci 

soudu jsou pod božskou kontrolou" (Walter Scott). Jejich zvláštním účelem je zabít třetinu lidí. Zdá se, že 

to bude provedeno obrovskou ozbrojenou invazí z východu. Zvlášť jsou zmíněny prostředky, jimiž je vyko-

nána smrt: ohněm, kouřem a sírou (hořící sírou).  

V tomto rozsudku jsme vedeni do proslulého zeměpisného místa biblického světa – k řece Eufrat. Jak říká 

Alford: "V textu není nic, co by bránilo brát ‘velkou řeku Eufrat’ doslovně" (John Walvoord: The Revelation 

of Jesus Christ, s. 164). Eufrat je nejznámější řeka v Bibli. Zde na pláni Šineár byla postavena babylonská 

věž ve vzdoru vůči Bohu. A tady Nimrod postavil Babylon, odkud pramenilo modlářství. "Zde podle Zjeve-

ní 18 bude obnoveno město Babylon a stane se ústředím obchodních, náboženských a vojenských činností 

světa pod vládou Antikrista" (Tim LaHaye, s. 140, Revelation). Byla to také hranice Izraele (Gen 15:18). 

Vidění se týká invaze z Orientu. (Walvoord, Revelation, s. 164) 

Tito andělé jsou "svázáni". Svatí andělé nejsou nikdy svázáni. Ale tito – zvaní "zlými anděly" několika ko-

mentáři – tam byli umístěni, aby byli propuštěni v určitou dobu, v Božím čase, aby způsobili smrt "třetiny 

lidstva". To je rozsudek č. 6. Bůh je vždy ovládá. Toto je jeden z Jeho konečných rozsudků nad tímto "příto-

mným zlým světem" (Gal 1:4).  

200 000 000 jezdců 

Někteří si myslí, že toto číslo je příliš velké, než aby bylo doslovné. Armády zahrnující 200 milionů mužů 

by byly ohromující, obrovskou a nepřekonatelnou sílou. Přesto vzhledem k obrovskému počtu lidí východně 

od Eufratu by bylo možné být doslovné.  

Pod šestou miskou Božího hněvu má být Eufrat "vysušen, aby byla připravena cesta pro krále východu" 

(Zj 16:12). Je to druhá fáze východní invaze? (Rozsudky trubek se objevují před sedmi miskami Božího ko-

nečného hněvu.)  

Tento jev se nazývá vidění (9:17). Ve "vidění" byly hlavy koní jako hlavy lvů. Z jejich úst jsou chrleny 

"oheň a kouř a síra". Ty zabíjejí spolu s jejich ocasy, které jsou jako hadi a mají hlavy. "Jimi ubližují." 

Nezní tohle jako, že tito jezdci mají zbraně moderního válčení – rakety, nádrže chrlící oheň, násobné bojové 

hlavice, plamenomety? 

Nebo jiný pohled na těchto 200 milionů jezdců:  

Je zcela zřejmé, že je nemožné brát je jako lidi, protože lidští jezdci nenosí ‘náprsní krunýře z hyacintu a síry’, 

ani koně nemají ústa, která vypouštějí ‘oheň, kouř a síru’. Místo toho je to doslovný popis nepřirozených dé-

monských zlých duchů, kteří vycházejí z propasti a postupují pod vedením čtyř svázaných andělů (Tim LaHa-

ye, Revelation, s. 140).  

Podle tohoto názoru by to byl další Boží soud využívající zlé anděly, aby splnili Jeho záměr. 

Tato spousta 200 milionů ničících tvorů (lidí nebo zlých andělů) se zdá být v protikladu ke Kristovým voj-

skům sestupujícím s ním z nebe na bílých koních při Jeho příchodu (19:11-16), což by mohli být nebeští 

andělé (Dan 4:35; Zj 5:11; Mat 25:31) nebo jeho vytržení, vzkříšení lidé (jak jsou "oděni v jemném plátně, 

bílém a čistém" (19:8). Těmi, kdo na Kristův příkaz uvrhnou zlé lidi do ohnivého jezera, jsou svatí andělé 

(Mat 13:41, 42, 45-50).  
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Třetina lidí zabita 

Toto strašné zničení se uskuteční kvůli této armádě jezdců. Přicházejí z oblasti Eufratu. Ta se nyní nazývá 

Irák. Všimněte si, že ti, kdo byli zabiti, jsou zjevně nenapravitelní, pokud správně pochopíme verše 20 a 21: 

"Zbytek lidstva, který nebyl těmito ranami zabit, nečinil pokání ..." Účelem tohoto rozsudku se zdá být 

zbavit zemi mnoha lidí, kteří jsou zběhlí v konání zla předtím, než je zřízeno Království. 2. Tesalonickým 

1:7-9 je podobný text popisující situaci při skutečném příchodu Ježíše zpátky na zem: "udělující odplatu 

těm, kteří neznají Boha, a těm, kteří neposlouchají evangelium našeho Pána Ježíše Krista." Nezapomeňte, 

že Ježíš řekl, že obyvatelé země při Jeho příchodu budou jako ti v Noemově době – velmi zlí – když přijde 

znovu (Mat 24:37-39). Znamení od šelmy ještě nebylo zmíněno (Zj 13), takže se autorovi zdá, že oni nejsou 

těmi, kdo budou mít znamení od šelmy. Zdá se, že budou zničeni později při pádu Babylonu (Zj 14:8-11, 

kapitola 18). Tyto Boží rozsudky by neměly vyvolávat náš soucit vůči těmto zničeným, kromě smutku kvůli 

jejich stavu bez pokání. Špatnost a spravedlnost nemohou koexistovat v Božím nadcházejícím království. 

Zlo musí pryč. Počty jsou však závratné. Jak pravdivá jsou slova Ježíše, "mnozí jsou povoláni, ale málo je 

vyvoleno." 

Už jsme viděli čtvrtinu pozemských lidí zabitých pod čtvrtou pečetí mečem, hladem, morem a divokými 

zvířaty v době velkého soužení (Zj 6:8). Přidejte k tomu další třetinu lidstva a vidíme více než polovinu lidí 

na Zemi zničených těmito soudy – 7/12, abychom byli přesní. Při současné (1. září 2003) světové populaci 

6 314, 000 000, by jedna čtvrtina byla 1 578, 500 000, nebo asi 1½ miliardy. Odečtěte od současné světové 

populace a máme 4 736,000 000. Vezměte z tohoto čísla ještě jednu třetinu, nebo 1 578, 666 666, dalších 

1½ miliardy. To nechává ještě 3 157, 333 334 osob naživu na Zemi – méně než polovina současné světové 

populace.  

UMÍSTĚNÍ znovu 

Toto strašné zničení se uskuteční kvůli této velké armádě jezdců. Přicházejí z oblasti Eufratu. Tato oblast 

se nyní nazývá Irák. 

Všimli jsme si výše komentáře Johna Walvoorda: "Vidění se týká invaze z Východu." Todd, Weidner a 

další se shodují:  

Pravděpodobně se máme dívat na tuto oblast jako na scénu tohoto velkého rozsudku, která je v přesné shodě 

se závěry, k nimž nás vedou Danielova proroctví, kde tyto země v oblasti Eufratu, kdysi jeviště tak mocných 

říší, jsou předurčeny stát se scénou posledního velkého boje mezi knížaty světa a Božím lidem (Wycliffe Bible 

Commentary, s. 1509). 

Tato invaze z oblasti Irák/Sýrie "asyrským" Antikristem je závěr, ke kterému dospěl tento autor ve své kni-

ze z roku 1994, Prophecies of the End of the Age. (Všimněte si zejména kapitol 13, 9, a 10).  

Část dvě pod touto šestou trubkou 

Mocný anděl s malou knihou  

Zjevení 10  

Andělé hrají prominentní roli v této knize Zjevení. Jsou zmíněni šedesát šestkrát a vždy vykonávají nějakou 

službu. Plní Boží vůli mezi lidskými dětmi. Tento konkrétní anděl je nazýván "mocný" nebo "silný". Není 

jmenován. Kristus nikdy není označován jako anděl. Víme, že existují různé stupně andělů: archandělé, 

cherubíni, serafíni a, předpokládáme prostě obyčejné anděly. Existují jich miliony (5:11). Hebreům 1:13, 

14 říká, že jsou Božími "služebními duchy vyslanými prokazovat službu těm, kteří zdědí spásu".  
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Tento mocný anděl měl v ruce malou knihu, která byla otevřená. Nevíme, co ta kniha obsahuje. Anděl veli-

kým hlasem zvolal a bylo slyšet sedm zahřmění hromu. Jan se chystal psát to, co říkaly, když mu bylo ře-

čeno, ať tyto věci nezaznamenává. "Zapečeť věci, které vyprávělo sedm zahřmění hromu a nepiš je." 

Tehdy tento anděl zvedl svou pravici k nebi, a zapřísahal se PÁNem Bohem Všemohoucím, že už nebude 

odklad. Když sedmý anděl zadul na trubku, Boží tajemství bylo dokončeno. 

Pak hlas z nebe řekl Janovi: "Jdi, vezmi knihu, která je otevřená ... Vezmi ji a sněz ji; a tvůj žaludek zhořkne, 

ale v tvých ústech to bude sladké jako med." Tak Jan jedl knihu. 

Pak mu bylo řečeno, že musí znovu prorokovat "o mnoha lidech a národech a jazycích a králích". To nás 

vede do kapitoly 11.  

Část tři šesté trubky 

Měření chrámu a jeho ctitelů  

Zjevení 11:1, 2 

Pamatujte, toto je stále součástí druhého Běda (11:14). Má čtyři části. Toto slovo Běda, ouai, podle Strongo-

vy Concordance je "výkřikem smutku" nebo běda. To, co vidí Jan v těchto scénách pod touto trubkou, není 

něco povznášejícího a dobrého. Jedná se o scény plné trápení. To je součástí toho, co se stane v souvislosti 

s velkým soužením, poslední polovinou Danielova 70. týdne. 

Obě části tohoto vidění v 11. kapitole se týkají nebo se budou konat v Jeruzalémě "kde také náš Pán byl 

ukřižován" (v. 8). 

Janovi byla dána měřící tyč a bylo mu řečeno: "Změř Boží chrám a oltář a ty, kteří v něm uctívají." Bylo 

mu řečeno, ať neměří vnější nádvoří chrámu, neboť to bylo dáno národům," a "ty budou pošlapávat svaté 

město po čtyřicet dva měsíců" (v. 2). 

Zde jsou dvě různé scény: 1) Průzkum uctívání v chrámu posledních dnů a 2) Jeruzalém bude pod nadvládou 

pohanů po čtyřicet dva měsíců (3½ roku). 

Nejprve je otázka: Proč chce Bůh "změřit" chrám, oltář a ctitele? 

Chápeme, že chrám, o němž se zde mluví, je židovský chrám posledních dnů, o němž Daniel a Pavel uvedli, 

že bude postaven před Ježíšovým návratem. Ten může být vystavěn těsně před příchodem Antikrista, nebo 

v první polovině jeho sedmileté smlouvy s Izraelem. Bude postaven Židy, aby obnovili systém uctívání Sta-

rého zákona s oběťmi zvířat. Ale tento chrám bude obnoven "nehledě na Mesiáše, protože věří, že nepřišel" 

(LaHaye). 

Zde se zdá, že Bůh na nás (a na Izraeli) chce přezkoumat systém uctívání zvířecích obětí, který Bůh ustanovil 

pro věřící Starého Zákona. Oběť zvířat byla nahrazena smrtí Mesiáše za hříchy lidí (Gal 3:19). Bůh zkoumá 

duchovní život Izraele v posledních dnech. Je zřejmé, že Izrael v tomto okamžiku ještě nepřijal Ježíše jako 

Mesiáše a jeho oběť, jak to brzy učiní (Zach 12:10-14; 13:6; Zj 12:17). Ještě stále žijí v nevíře. Stále si my-

slí, že musí dodržovat zákony a způsob uctívání podle Staré smlouvy, které se staly zastaralými, když Kri-

stus zemřel. Od té doby cestou k Bohu je ON, (JEŽÍŠ). 

Pravou obětí za hříchy byl On. 

Vzpomínáme si, že Daniel ukázal, že tento chrám bude znesvěcen Antikristem, který do něj vloží ohavnost 

uprostřed své sedmileté smlouvy (Dan 9:27).  
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Část čtyři šesté trubky 

Dva svědci  

Zjevení 11:3-14  

Bůh se nikdy nezůstal bez svědků. V každém okamžiku a krizi vždy poskytl svědka, aby předal lidem jeho 

poselství. Tak také zde, v době velkého soužení, Bůh vyzvedne tyto dva svatým duchem naplněné lidi (na-

zývané proroci, v. 10), kteří budou pro něho svědky v těchto nadcházejících dnech velkého zla na zemi.    

Všimněte si doslovnosti této kapitoly:  

    Svaté město – označené ve verších 8 a 2 jako Jeruzalém.  

Boží chrám: Svatyně a Nejsvětější, ale nikoliv vnější nádvoří. 

Vnější nádvoří i město budou podřízeny pohanům po 3½ roku. 

Časové období: Tři a půl doslovného roku a tři a půl doslovného dne. 

Dva svědci budou doslovní muži, Boží proroci (v. 10, 3).  

Zemětřesení bude doslovné zemětřesení, které v Jeruzalémě zabije 7 000 lidí. Smrt svědků bude skutečná, 

stejně jako jejich vzkříšení a nanebevstoupení.  

Dva židovští (pravděpodobně) proroci 

A uděluji pravomoc (KJ) dvěma mým svědkům a budou prorokovat dvanáct set šedesát dní, oblečeni v žíněném 

rouchu. 

 Ti jsou dva olivovníky a dva svícny, které stojí před Pánem Země (11:3, 4).  

Bůh předá moc těmto dvěma, kteří pro něj v Jeruzalémě svědčí tři a půl roku v posledních dnech. Jsou nazý-

váni dvěma olivovníky a dvěma stojanovými lampami, které stojí před Pánem. To je pravděpodobně založe-

no na proroctví Zachariáše (4:1-6). Olivovník se svým olejem je symbolem Božího svatého ducha. Prost-

řednictvím těchto dvou mužů vylévá Bůh proud mohutné moci Svým svatým duchem. Ve dnech apoštolů 

to bylo stejné podle Skutků 2:1-4, 17-21. Také v posledních dnech bude Bůh "vylévat ... svého ducha na 

každé tělo". To se stalo ve Skutcích 2 a bude se to také dít v posledních dnech. I dnes je Boží lid posilován 

Jeho svatým duchem. Pokud nemáme Jeho ducha, nejsme Jeho (Řím 8:9). 

Tyto dva svícny vydávají světlo nebo slovo, od Boha. Když si pamatujeme, že v tomto chrámu posledních 

dnů v Jeruzalémě postaví Antikrist ohavnou modlu, a pak uvidí, že oba svědci také zvěstují pravdivé Boží 

slovo v Jeruzalémě, jak pozoruhodná situace to bude! Představte si Antikristův vztek, když vylévá své lži 

a klamy davům lidí, kteří zaplavují chrámové nádvoří, aby ho uctívali, zatímco ve stejném městě, možná 

ve stejném chrámu, dva Boží svatí a mocní muži vylévají svůj proud pravdy popírající jeho nároky, když 

hovoří o slávě a moci pravého Boha a o nadcházejícím rozsudku, zatímco svědectvím k tomu jsou velká 

autentická znamení a zázraky. Nepochybně jdou mezi ty davy, které uctívají Klamného, se slovy o tom, jak 

krátká bude jeho vláda, jak přijde Pravý Kristus a zlikviduje ho a o nebezpečích, jimž čelí tím, že věří v to-

hoto bezbožného podvodníka. 

Je jisté, že Antikrist pošle lidi, aby je zabili, neboť je řečeno: "Pokud jim někdo chce ublížit, oheň vychází 

z jejich úst a pohltí jejich nepřátele". Mají také pravomoc "zavřít oblohu, aby déšť nemohl spadnout během 

dnů jejich prorokování." Budou mít také schopnost přeměňovat vodu na krev a udeřit zemi "každou pohro-
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mou, jak často chtějí" (verš 6). Jaký velký konflikt se bude dít v Jeruzalémě mezi Antikristem a Božími 

proroky! Nikdo se neodváží jich dotknout. Jsou chráněni Boží mocí.  

TOTOŽNOST dvou svědků 

Jsou to lidé, neboť po třech a půl letech zemřou, až skončí jejich svědectví. Jsou to proroci – "budou proro-

kovat dvanáct set šedesát dní." Jsou nadpřirozeně obdařeni mocí – 11:3-6.  

Budou mít starozákonní příznačné rysy: používat oheň k zabíjení nepřátel, způsobit, že nebude déšť, přemě-

nit vodu na krev. – 11:5, 6. 

Tato poslední schopnost nás přiměje myslet na Eliáše a Mojžíše. Eliáš povolal oheň z nebe, který spálil dvě 

společnosti padesáti mužů, kteří byli posláni ho zajmout (2 Král 1). Také se modlil a nepršelo tři a půl roku 

(Jakub 5:17).  

Tito dva také budou moci přeměňovat vodu v krev, jak to učinil Mojžíš (Ex 7:20), a "udeřit zemi každou 

pohromou", opět jako Mojžíš (Ex 8, 9, 10, 11). 

Mnoho návrhů bylo nabídnuto, pokud jde o totožnost těchto dvou. Někteří si myslí, že představují Izrael a 

církev; jiní, Starý zákon a Nový zákon; ještě jiní, Enocha a Eliáše. 

Tento autor si myslí, že jimi budou Mojžíš a Eliáš, nebo někdo jako oni. Všimněte si, že Mojžíš a Eliáš se s 

Kristem objevili ve slávě ve scéně proměnění (Luk 9:30). Hovořili o blížící se smrti Krista. Představovali 

Zákon a Proroky, oba předpovídali přicházejícího Mesiáše.  

Tito dva svědci mají kombinaci největších pravomocí, které kdy byly dány prorokům na zemi (Walvoord, 

Revelation, s. 180). 

Je předpovězeno, že Eliáš se objeví před Pánovým dnem (Mal 4:5, 6, viz kap. 5). 

Mojžíš byl velkým zákonodárcem, kterého měl Izrael vždycky v úctě. 

Pokud se tito dva slavní muži Izraeliti, kteří se objevili s Ježíšem při proměnění, objeví v Jeruzalémě proro-

kujíce v období soužení, uskuteční dva cíle: odsoudit Antikrista a pomoci nekřesťanským Židům obrátit se 

ke Kristu.  

Jejich smrt, blahopřání a dary 

A když dokončí své svědectví, šelma, která vychází z propasti, bude s nimi bojovat a přemůže je a zabije je (v 

7).  

Nemilosrdnost a krutost tohoto temného období soužení je vidět v brutálním zacházení s těmito dvěma 

spravedlivými svědky. Po jejich 3½letém svědectví Bůh umožní svým nepřátelům, aby je zabili. Zvířecí 

Antikrist se zdá být vítězný. Vedl proti nim válku, a nakonec nad nimi triumfoval a zabil je.  

Zatímco jejich mrtvá těla leží v jeruzalémských ulicích tři a půl dne v plném pohledu celého světa (snad 

přes TV), jejich přemožitelé a 

ti, kteří bydlí na zemi, se nad nimi budou radovat a veselit; a budou si vzájemně posílat dary, protože ti dva 

proroci trápili ty, kteří bydlí na zemi (v. 10).  

Zjevně celá zlá země se bude radovat z jejich smrti a pravděpodobně si navzájem budou posílat gratulace i 

dary! Verš 9 říká, že velké houfy lidí z celé země "se bude dívat na jejich mrtvá těla tři a půl dne a nedovolí, 

aby jejich mrtvá těla byla uložena do hrobu". S dnešní moderní televizí to bude možné vidět. Všechny zpra-

vodajské kamery budou zaměřeny na jejich těla! Jak otrlé, pást se nad jejich smrtí, je tohle! 
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To jistě zesiluje Pavlův popis ohledně tohoto současného věku, nazývající jej "tento zlý věk" (Gal 1:4). Po-

zemští lidé jsou šťastní, že Boží proroci jsou zabiti! Jak mravně zkaženými se stanou lidé v posledních 

dnech! Ježíš si povzdechl a řekl: "Až přijde Syn člověka, najde na zemi víru?" (Luk 18:8) 

Jejich vzkříšení, zemětřesení, jejich nanebevstoupení 

Po třech a půl dnech do nich vstoupil dech života od Boha a oni stáli na nohou; a veliký strach padl na ty, kteří 

na ně zírali. 

A slyšeli z nebe silný hlas, říkající: "Pojďte sem nahoru." A oni vystoupali na oblohu v oblaku a jejich nepřátelé 

na ně zírali. 

A v té hodině došlo k velkému zemětřesení a desetina města padla; a sedm tisíc lidí bylo zabito při zemětřesení, 

a ostatní byli vyděšeni a vzdali slávu Bohu nebes (v. 11-13). 

Velký strach padl na jejich nepřátele, když viděli, že ožívají a stojí na nohou, a pak vystupují do nebe. Ale 

teprve po smrtícím zemětřesení zbytek lidu "vzdal slávu Bohu nebes". Nebylo to vzkříšení dvou svědků, 

které způsobilo, že tito lidé vzdávají slávu Bohu; bylo to strašné zemětřesení!  

Žasneme, jaký postoj budou mít, když "vzdávají slávu". Rozhodně to není chvála a díkůvzdání.   

Domníváme se, že to bude kvůli uznání toho, že se k nim blíží rozsudek a smrt, a strach z toho! 
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Kapitola 13  

PEČEŤ 7 Trubka SEDM  

TŘETÍ ze TŘÍ rozsudků BĚDA 

Zjevení 11:14 – 14:20   

Časový prvek  

 

PEČETI – 1 2 3 4 5 6 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

               |  

               TRUBKY – 1 2 3 4 5 6 7 . . . . . . . . . . . .  

                          |  

                   MISKY – 1 2 3 4 5 6 7 . . .  

Opět, tečkovaná čára naznačuje, že trubky také nekončí, dokud se nevylije na hříšné lidi poslední miska 

hněvu. 

Sedmá PEČEŤ se rozprostírá přes všech sedm TRUBEK. A sedm TRUBEK se rovněž rozprostírá přes 

sedm MISEK. Je tedy zřejmé, že SEDMÁ PEČEŤ zahrnuje všechny trubky a všechny MISKY. 

Všechny pečeti, trubky a misky přicházejí k vrcholu v téže době, což je čas, kdy náš Pán Ježíš Kristus zři-

zuje Boží království na zemi a pak vládne 1000 let. 

Znovu, ať tento hlavní přehled Zjevení pevně zakoření v naší mysli. Sedmkrát zapečetěná kniha tvoří pře-

hled, rámec pro celou knihu – když to pochopíme, všechno ostatní zapadne na své místo. 

Nezapomeňte také, že kniha Zjevení není napsána v chronologickém pořadí. To uvidíme jasně, když přijde-

me k návratu Krista, který je podán na pěti různých místech. Je na nás každou scénu umístit na své místo v 

hlavním rámci. 

Přišli jsme k sedmé trubce, která začíná třetí bědu. Tato sekce obsahuje čtyři části. Nejprve shrnutí toho, 

co se stane v době třetí bědy, pak dvě scény, které se vyskytnou během 3½ročního období velkého soužení 

předtím, než je vyléván Boží hněv: 1) Zjevení 12: Pronásledování Izraele 3½ roku; a 2) Zjevení 13: Pano-

vání Antikrista a falešného proroka ve stejném 3½-letém období času konce. Nakonec čtvrtá část se nachází 

ve Zjevení 14, Kristův příchod po soužení a úvod k blížícímu se hněvu. První tři části pokryjeme zde. V ka-

pitole 17 této knihy se budeme věnovat čtvrté části.  

Část jedna: Shrnutí přechodu od lidské vlády nad Zemí k BOŽÍ vládě nad Zemí 

Zjevení 11:15-19 

Druhé běda pominulo; a hle, rychle přichází třetí běda.  

A zatroubil sedmý anděl; a zvedly se silné hlasy v nebi, řkoucí: Království světa se stalo královstvím našeho 

Pána a jeho Krista, a on bude kralovat na věky věků. 

A čtyřiadvacet starších, kteří seděli na svých trůnech před Bohem, padli na tváři a uctívali Boha a říkali: "Děku-

jeme ti, Pane Bože, všemohoucí, který jsi a který jsi byl, protože ses ujal své velké moci a začal jsi kralovat. 

A národy se rozzuřily, a přišel tvůj hněv, a přišel čas, aby byli souzeni mrtví, a čas dát odměnu tvým otrokům, 

prorokům a svatým a těm, kteří se bojí tvého jména, malým a velkým, a zničit ty, kteří ničí zemi." 

Kristovo   1000leté 

panování nad Zemí  
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Výše uvedené verše jsou shrnutím čtyř věcí, které se stanou v rámci sedmé trubky. Nezapomeňte, že tato 

sedmá trubka také obsahuje sedm misek Božího hněvu (Zjevení 15 a 16). Na konci Božího hněvu budou 

tyto čtyři věci vykonány:    

1. Království tohoto světa se stalo královstvím Boha a Krista.  

2. Boží hněv byl dokončen.  

3. Věrní byli odměněni. (To předpokládá Kristův příchod)  

4. Špatní byli zničeni.  

Zde je vlito poselství naděje pro čtenáře Zjevení posledních dnů. Pamatujte,  

Blažený je ten, kdo čte, a ti, kteří slyší slova proroctví, a dbá na to, co je v něm napsáno (1:3).  

Velké soužení přejde a Boží hněv nad hříšníky brzy skončí. Boží království přijde na Zemi!!! Naše 

NADĚJE není marná! 

Pak byl otevřen Boží chrám v nebi a v tomto chrámu se objevila Archa smlouvy. Blesky se rozsvítily, zazněl 

hrom, země se zatřásla a nastalo velké krupobití. 

Ve Zjevení 12 je ohlášeno další vidění: Žena a rudý drak, další obraz události v 3½letém období soužení: 

Pronásledování Izraele a jeho pozůstatek chráněn Bohem.  

Část dvě: žena a rudý drak  

Zjevení 12 

Opět zdůrazňujeme, že tato kapitola je další podrobností nebo epizodou dějící se během posledního 3½-

letého období. V nebi se objevuje tajemná žena. Je oblečena sluncem. Měsíc a hvězdy jsou pod jejíma noha-

ma. Velký červený drak je připraven pohltit chlapce, kterého se chystá porodit. Ocasem smetl třetinu hvězd 

a svrhl je na zem. Kdo je ta žena? Jaký je to příběh? Co to znamená?  

Drak je Satan 

Byl svržen velký drak, ten starý had zvaný ďábel, a satan (v. 9).   

Dobrou metodou pro studium Bible je hledat klíče k pochopení, jednoduchá fakta, která interpretují obtížné 

pasáže. Jedním z takových klíčů, kterého jsme si již všimli, je to, že soužení a hněv jsou odděleny ztmav-

nutím slunce. Pasáž před námi dává klíč k tomu, kdo je drak. Je to ďábel. Totožnost draka je křišťálově jas-

ná. Samotné slovo prohlašuje, že je "ten starý had nazývaný ďábel a satan" (v. 9).  

Někteří dnes nepřijímají osobního ďábla, ale myslí na "ďábla" jako na špatný vliv zevnitř osobnosti. Pro 

nás a pro většinu ostatních věřících Bible prostě učí doslovného ďábla. Všimněte si pár věcí o něm.  

Verš 3.  Je RUDÝ. Rudý kůň v Zjevení 6:4 se týká lidí, kteří se navzájem zabíjejí. Když je "sklízena" země, 

bude vytékat krev až do výšky koňských uzd na vzdálenost "dvou set mil" (Zj 14:20 NAS). Kristus za nás 

prolil svou krev. Krev je červená. Pravděpodobně je drak rudý, protože stál za většinou krveprolití během 

věků, od Kaina až po současnost a do budoucnosti. 

Verš 9.  Je nazýván "ten starý had". To se týká zahrady Eden, kde je ďábel viděn poprvé. Všimněte si, že v 

Genesis 3 jsou potrestány tři bytosti: Adam, Eva a had. 

Verš 9.  Je nazýván ďábel. Toto je slovo použité pro ďábla pisateli evangelií a Ježíšem. Znamená "žalobce" 

nebo "pomlouvač". Myslete na jeho působení v Jobovi 1 a 2 a ve Zjevení 12:10. 
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Verš 9. Je nazýván satan. Slovo satan znamená "protivníka". Ďábel je protivník Božího lidu. Všimněte si 

Lukáše 8:12: "Potom přichází ďábel a odnímá slovo z jejich srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni." Nechce, 

aby Boží evangelium někoho zachránilo. Petr řekl, že ďábel obchází a hledá, koho může "pohltit" nebo 

zničit (1 Pet 5:8). 

Verš 10.  Je nazýván "žalobce našich bratří". To ukazuje, jaká je jeho činnost dnes. Obviňuje Boží lid před 

Božím trůnem (12:12), snaží se znevážit svaté. Ale Kristus, po Boží pravici, se za ně přimlouvá před svým 

Otcem. Protože nás tento protivník usiluje zničit, jsme učeni mu "vzdorovat" (Jakub 4:7). Petr říká: "Odpo-

rujte mu ve víře" (1 Pet 5:9). Můžeme překonat jeho pokoušení "skrze krev Beránka" a "naše svědectví", 

když jsme tak věrní Bohu a Kristu našemu Pánu, že "nemilujeme své životy dokonce až ke smrti" (Zj 12:11). 

Příteli, když jsi pokoušen k hříchu, volej Ježíše, aby ti pomohl! Požádal nás, abychom k Němu přicházeli 

(Mat 11:28-30). On je přítel, který lne blíž než bratr. Posiluje nás, abychom zvítězili.  

Všímáme si, že tento drak má sedm hlav a deset rohů (v. 3). Danielova čtvrtá šelma má deset rohů (Dan 7: 

7, 24). Antikrist v následující kapitole (Zj 13) má sedm hlav a deset rohů. Jak o ďáblovi, tak o šelmě je 

řečeno, že mají sedm hlav a deset rohů. Jsou tak těsně sblíženi, že jsou prakticky neoddělitelní. Zjevení 13:2 

jasně říká, že to je ďábel, který dává Antikristově šelmě svou moc. Bůh to dovolí. Ale ve správnou chvíli 

bude ďábel zničen (Heb 2:14 KJ) nebo "prokázán bezmocným" (NAS). Zjevení 20:10 to podporuje, stejně 

jako Izaiáš 26:21-27:1. 

Proto můžeme začít s pevným základem pro to, kdo je drak. A tato skutečnost nás vede k další velké pravdě.  

Mužské dítě je Kristus 

A porodila syna, chlapce, který má vládnout všem národům železnou holí; a její dítě bylo uchváceno k Bohu a 

k Jeho trůnu (v. 5). 

Přestože pasáž nezmiňuje mužské dítě jménem; ze skutečností je jasné, kdo je. 

1. Je to Kristus, kterého se satan pokoušel zničit při jeho narození (verš 4). Matouš 2 to objasňuje. Herodes 

byl nástrojem, ale skutečným vrahem byl satan. Satan použil Heroda, aby se pokusil zbavit se Mesiáše, stej-

ně jako použil Jidáše, aby pomohl při jeho smrti na konci (Luk 22:3). 

2. Kristus byl "uchvácen k Božímu trůnu" (v. 5). Daniel 7:13, 14 to předpověděl. Kristus je jediný, kdo je 

na Boží pravici (Řím 8:34; Ef 1:20; Heb 1:3, 4, 13). Štěpán ho tam viděl stát (Sk 7:56). 

3. Kristus je ten, který "má vládnout všem národům železnou holí" (verš 5, Ž 2:9). Zjevení 19:15 jednoznač-

ně říká o Kristu Králi, "a bude jim vládnout železnou holí".  

Žena oděná sluncem je "Izrael", pravý Boží lid 

Mladý Josef měl sen, kde se před ním sklonily slunce, měsíc a hvězdy (Gen 37:9-11). To znamenalo, že 

jeho otec, matka a jeho jedenáct bratři se před ním pokloní, když bude egyptským knížetem. Josef zachránil 

svou rodinu právě tak, jako Kristus zachrání své bratry z domu Izraele. 

Skutečnost, že tato "žena je oděná sluncem", s "měsícem pod nohama" a s "dvanácti hvězdami" na hlavě je 

významná. Tato nebeská tělesa dávají nebo odrážejí světlo. Tento symbol slouží k tomu, aby ukázal toto 

vše skrze Starou smlouvu, že Bůh si vybral Izrael jako svého světlonoše, svého kněze, pro všechny lidi (Ex 

19:5, 6; Deut 14:2; 26:18,19). Ač nevěrný ve svém poslání, a ač jej Bůh trestal za jeho nevěrnost, Bůh pře-

sto použil Izrael, aby přinesl spásu jak Židům, tak pohanům skrze dítě, které zrodil. V budoucnu však bude 

Božím nositelem světla národům (Zach 8:20-23). (A dokonce před příchodem Krista, na samém konci, se 
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zdá, že 144 000 Izraelců bude svědky pro Boha a Krista (Zj 7:1-9; 14:1-5). Nyní Kristus buduje Církev, 

která tvoří Boží "svícny" (Zj 1:12, 13 KJ) nebo "svítilny" (NAS), aby nesla do světa evangelium spásy (Mar 

16:15, 16).  

Pronásledování Izraele Satanem 

a  

jeho zachování Bohem  

Tato kapitola (Zjevení 12) předpovídá pronásledování Izraele satanem a jeho uchování skrze Boží milost. 

Velký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy je hrozivým nepřítelem ženy (Izraele) a v času konce se bu-

de snažit zničit Izrael, dokonce jako Hitler a Eichmann se pokoušeli zničit Izrael v plynových komorách a 

koncentračních táborech koncem 30. a počátkem 40. let. 

A žena uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha, aby tam mohla být živena tisíc dvě stě šedesát 

dní (3½ roku) (Zj 12:6). 

To je totéž období, ve kterém budou dva svědkové prorokovat v Jeruzalémě a ve stejném časovém období 

Zjevení 13, kdy bude Antikrist vládnout nad zemí po dobu 42 měsíců (v. 5). Všechny tyto věci se dějí v do-

bě soužení předtím, než přijde Boží hněv na tento hříšný a rouhavý zemský vládní systém. 

Všimněte si satanova pronásledování Izraele. Nejprve se pokouší zničit Krista, jakmile se narodí, ale selže. 

Pak, jak se zdá, má úspěch při jeho zničení na Kalvárii. Ale znovu je poražen. Bůh pozvedne svého Syna z 

hrobu a ten vystoupí k Boží pravici. Pak obraz přeskakuje staletí až do konce věku, kdy Izrael prochází sou-

žením, Jákobovým "časem trápení". Zbytky Izraele posledních dnů uprchnou "do pouště", dokonce jak je 

varuje Kristus v Matoušovi 24, aby "uprchli do hor" (v. 16). Když satan pronásleduje, Bůh vyprošťuje. Ča-

sový prvek 1260 dní pro tuto ochranu je stejné období moci Antikrista, jenž směruje toto trápení  na Izrael. 

Souhlasíme s Jamesem McConkeym, že  

útěk do divočiny a vysvobození Bohem jsou skutečnými událostmi, i když obtížná může být interpretace sym-

boliky orlích křídel, záplavy vody a otevření země, která ji pohltila. To vše bude dost jasné, když se to splní. 

O tom, že znamenají fakt osvobození nemůže člověk pochybovat stejně jako pochybovat o rozděleném moři 

nebo o Izraeli uchovaném na poušti kdysi. Je to tentýž zázraky působící Bůh, zachraňující své vlastní, v obou 

případech. (The Book of Revelation, s. 77) 

Co se týče, jaká "divočina" to je, do níž Izrael uprchne, Izajáš 63:1-6 a 34:1-6 může být odpovědí. 

Kdo je ten, který přichází z Edómu, s oděvy zářících barev z Bosry, ten, který je ve svém rouchu majestátní, 

kráčející ve velikostí své síly? ‘To jsem Já, kdo mluví ve spravedlivosti, mocný zachránit.’ Proč je tvé roucho 

červené? ... ‘Šlapal jsem vinný lis ... jejich živá krev je skropena na mých šatech ... Neboť den pomsty byl v 

Mém srdci.’  

Viz též údolí zmíněné v Zachariáši 14:1-7. Jestliže tito Izraelité prchají do Bosry, v Edómu, uvidí tam Krista 

(viz kapitola 18 této knihy). 

Edóm je "hornatá a extrémně drsná země, dlouhá asi 100 mil. Rozšířující se od Moábu na obou stranách 

Araby (Velká příkopová propadlina) ... spojující jižní část Mrtvého moře s Akabským zálivem" (viz udané 

verše, Davis Bible Dictionary). Bosra byla důležité město, stejně jako Séla nebo Petra. 

Do jeskyní ve skalách této drsné neobyvatelné oblasti může zbytek Izraele uprchnout na dobu 3½ leté Boží 

ochrany.  
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Část tři: Válka v nebi Zjevení 12:7-17 

Nastala válka v nebi. Michael a jeho andělé bojovali proti drakovi; a drak bojoval a jeho andělé, 

A nezvítězili; ani tam nebylo nalezeno místo v nebesích. 

A velký drak byl svržen, ten starý had, nazývaný ďábel, a satan, který klame celý svět, byl shozen na zemi a 

jeho andělé byli svrženi s ním (12:7-9) KJ).  

Archanděl Michael (Juda 9; Dan 10:5-14) je Boží ustanovenou stráží nad Izraelem (Dan 12:1). Zde ve Zje-

vení on a jeho svatí nebeští andělé vítězí nad satanem a jeho zlými anděly, kteří pronásledují ženu (Izrael). 

Satan a jeho zástup bude shozen na zem. To bude počátek období soužení předpovězeného Danielem (12:1). 

Silný nebeský hlas zvolal:  

Nyní přišlo spasení a síla a království našeho Boha a moc Jeho Krista, neboť je svržen žalobce našich bratří, 

který je obviňuje před Bohem dnem a nocí (v. 10).  

Bratři však jej přemohli krví Beránka a slovem svého svědectví a nemilovali své životy až k smrti (v. 11). 

Nebesa se pak budou radovat, ale zem se bude chvět. 

 Běda zemi a moři, protože k vám sestoupil ďábel, který má veliký hněv, protože ví, že má jen krátkou dobu 

(v. 12, NAS). 

Přirozeně je ďábel rozzuřen poté, co byl poražen Michaelem. Tak teď vyjde, aby i nadále pronásledoval že-

nu, Izrael. 

Když drak viděl, že byl shozen na zem, pronásledoval ženu, která porodila chlapce. A ženě byla dána dvě velká 

křídla velikého orla, aby mohla uletět od hadí přítomnosti na poušť na své místo; tam je živena čas a časy a půl 

(v. 13, 14 NAS).  

Znovu je zdůrazněno, že zbytek Izraele unikne tomuto pronásledování, když odletí do pouště. Nepochybně 

se někteří budou domnívat, že to odkazuje na Ameriku přicházející k izraelskému pobočníkovi s plány pře-

pravit jej do Petry, ale o tom není žádný důkaz. Izrael se zdá být v tomto okamžiku sám bez přátel (Jer 30: 

13; Zach 14:1-5). 

Nicméně v tomto verši máme důkaz, že čas, časy a díl času jsou stejné jako 1260 dnů, zmíněné ve 12:6. Je 

to také stejné období jako 42 měsíců ve 13:5 = 3½ roku. 

Když ďábel uvidí, že je tato skupina Izraelců před ním chráněná, odejde "vést válku se zbytkem jejích po-

tomků, kteří dodržují Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví" (v. 17. Křesťanští Židé, možná 144 tisíc 

zapečetěných Izraelců). 
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Kapitola 14  

ANTIKRIST  

ČÁST JEDNA: krátký souhrn  

Nyní jsme přišli ke Zjevení 13, jež nás informuje o Antikristovi a o falešném prorokovi a o jejich 3½-leté 

vládě nad zemí, než jsou odstraněni Mesiášem po Jeho příchodu. Nejprve však předejme celkový pohled na 

to, co Bible má co říci o tomto podvodníkovi posledních dnů. 

Apoštol Jan, díky zjevení, řekl: 

 Slyšeli jste, že přichází antikrist, dokonce nyní mnozí antikristové povstali; z toho víme, že je poslední 

hodina. Vyšli z nás, ale nebyli opravdu z nás (1 Jan 2:18). 

Písmo naznačuje, že silná zlá síla z oblasti Asýrie/Babylonie bude existovat na konci věku a napadne Izrael, 

ale bude zničena Mesiášem. Tato síla bude vedena zlým a mocným Antikristem.  

Antikrist je v Bibli nazýván několika různými jmény nebo označeními.  

1. MALÝ ROH z Daniela 7 a 8. 

2. ŠELMA ze Zjevení 13 totéž co malý roh. 

3. ASYŘAN.  Micheáš 5; Izaiáš 10; 14:24-26; 30:26, 31; 31:4, 8, 9. (Viz 13. kapitola knihy Pro-

phecies of the End of the Age)  

4. ČLOVĚK HŘÍCHU z 2. Tesalonickým 2.  

5. HANEBNÁ OSOBA z Daniela 11. (Viz Anthony Buzzard: Daniel 11 a 12)  

6. KNÍŽE, KTERÝ MÁ PŘIJÍT z Daniela 9.  

7. KRÁL SEVERU z Daniela 11.  

Je zřejmé, že Daniel, v kapitolách 7 až 12, upozorňuje nás, kteří žijeme v posledních dnech, na příchod zlé-

ho vládce v času konce na Středním východě, který bude mít obrovskou moc po omezenou dobu. Zde je 

krátký přehled.   

Malý roh v Danielovi  

1. Daniel 7. Velmi mocný král, zvaný MALÝ ROH, po 3½ročním útlaku Izraele má být svržen Božím 

královstvím, jež je zřízeno na zemi. 

2. Daniel 8. Tento velmi mocný MALÝ ROH povstane "v čase konce" a "postaví se proti Knížeti kní-

žat" (Ježíši Kristu). Přijde z jednoho ze čtyř dílů staré Řecké říše, jmenovitě ze Seleukova dílu – Sýrie/Irák.  

3. Daniel 9. Během 70. týdne, podle Ježíše stále v budoucnosti, bude vládnout sedm let zlý kníže vel-

ké moci až do "dovršení" (konce). Uprostřed tohoto období postaví v chrámu OHAVNOST. "Úplné zniče-

ní", které jediný Bůh "nařídil", bude "vyléváno na toho, kdo pustoší".  

4. Daniel 11. "V čase konce" mocný a zlý král vpadne do Izraele a "postaví stany svého paláce mezi 

moři na slavné svaté hoře," ale bude zničen. Bude zodpovědný za "dobu soužení, jaké nikdy nebylo ...", po 

kterém bude následovat vzkříšení mrtvých (Dan 12:1, 2). Je nazýván Králem severu a je tentýž jako v Da-

nielovi 8.   

5. Daniel 12. Tato kapitola vysvětluje několik věcí, které se stanou, když tento věk končí a začíná no-

vý věk – včetně velkého soužení (3½-letá doba pronásledování Božího lidu), vzkříšení a předání věčného 

života.  
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Šelma ze Zjevení 13 

1. Má vystoupit z moře (lidí, Zj 17:15).  

2. Má sedm hlav, deset rohů, deset korun (viz Zj 17:9-12; Dan 7:19-27).  

3. Tělo jako leopard; nohy medvěda; ústa lva (srv. Dan 7:1-6).  

4. moc a autorita od ďábla. Všimněte si Daniela 8:24: "Jeho moc bude mohutná, ale ne z vla-

stní moci."  

5. "Bylo jí dáno vést válku se svatými a přemáhat je; a autorita nad každým kmenem a lidem, 

jazykem a národem. A všichni, kteří bydlí na zemi, se jí klaní, každý, jehož jméno nebylo napsáno ... 

v Beránkově knize života" (v. 7, 8).  

6. Jedna z jejích hlav zraněná, uzdravena. Celý svět užasl.  

7. Svět: "Kdo je jako ona? Kdo je schopen bojovat proti ní?"  

8. Rouhavá.  

9. Moc po čtyřicet dva měsíců (3½ roku).  

10. Vede válku se svatými, přemáhá je (viz Dan 7:25; 8:24; 12:7).  

11. Moc nad všemi národy. Všichni na zemi ji budou uctívat, kromě Božího lidu.  

12. Tato šelma nese zlou ženu, "VELKÝ BABYLON, MATKU NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ 

ZEMĚ" (viz Zj 17).  

13. Šelma bude mít podporu deseti králů "jednu hodinu" (krátký čas, Zj 17:12).  

14. Šelma bude bojovat proti Kristu, když přijde, bude poražena a zničena (Zj 17:14; 19:19, 

20).  

Člověk hříchu 

Souhrn 2. Tesalonským 2:1-9  

Předtím, než přijde Kristus, nastane odpadnutí od víry a bude zjeven člověk hříchu. Bude si nárokovat, že 

je Bůh, zatímco zároveň znevažuje věci jediného pravého Boha. Usedne v Božím chrámu. Bude provádět 

zázraky a znamení ke klamání lidí, aby ho následovali, ale ty budou od Satana. 

Pokračujte v příběhu ve Zjevení 13:11-17. Oživí sochu a přiměje lidi, aby ji uctívali. Na každé čelo nebo 

pravou ruku bude klást značku, znamení šelmy. Praví křesťané (kteří v této době ještě nejsou znesmrtelněni) 

musí SI DÁT POZOR na tohoto falešného vůdce, protože povede lidi k jejich smrti (Zj 14:9-11). Musíme 

"zkoumat duchy, zda jsou z Boha" (1 Jan 4:1). 

Přijde ke svému konci (po 42 měsících). Náš Pán Ježíš Kristus jej zničí dechem svých úst a nádherou svého 

příchodu (zpět do 2 Tes 2:8). 

Obraz je jasný. Lstivý a mocný ANTIKRIST se objeví těsně předtím, než přijde Kristus. Slovo zjeven: "bu-

de zjeven" je stejné řecké slovo, které se používá na zjevení Krista: "Den, kdy je zjeven Syn člověka" (Luk 

17:30). Můžeme očekávat obrovskou fanfáru pro Antikrista, když bude "zjeven". Víme, že Kristus přijde 

(bude zjeven) se všemi svatými anděly v moci a velké slávě (Matouš 24:30; 25:31). Zde je padělaný Kristus.  
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ASYŘAN  

Antikrist je nazýván "Asyřan" v šesti pasážích ve Starém zákoně. Jak jsme si již všimli, v čase konce mocná 

zlá síla z oblasti Asýrie a Babylonu napadne Izrael, ale bude zničena Mesiášem, Ježíšem Kristem. Zdá se 

jasné, že tento "Asyřan" je totéž co "malý roh" v Danielovi.  

V Michedášovi 5, v pasáži o "Asyřanovi" napadajícím Izrael (v. 5), si všimněte, že země Asýrie a země 

Nimrodova jsou synonymem. Nimrod založil Babylon (Genesis 10:10). "Oni (Izrael) ovládnou asýrskou ze-

mi mečem, zemi Nimrodovu vytaseným mečem" (v. 6, NIV). Tak vidíme spojení mezi "Asyřanem" a Baby-

lonem času konce, zmíněným tak často v Izaiášovi, Jeremiášovi a Zjevení. 

Asyrská říše po 700 let ovládala Babylonii, části Médie, Arménie, Sýrii, Kypr, Arábii a Egypt (Davis Bible 

Dictionary). Jejich náboženství bylo vypůjčeno od Babyloňanů, kromě toho, že jméno jejich hlavního boha 

bylo Ašur, místo Bel, hlavní modly Babyloňanů. 625 př.n.l. byla nezávislost Babylona zajištěna Nabopolas-

sarem a velká Babylonská říše se začala brutálně řítit Blízkým východem. Tak se Babylon vynořil z popela 

asyrské říše. Oboje vládly na stejném území. Byl to stejný systém, jen pod různými vládci. Když čteme o 

Asýrii a Babylonu v těchto proroctvích o času konce, rozumíme, že mluví o stejných lidech, stejném systému 

a stejném teritoriu – jehož centrem je nyní Irák.  

Proroctví o přicházejícím "Asyřanovi" 

1. Micheáš 5:1-15. Mesiáš se měl narodit v Betlémě a bude udeřen přes tvář (v. 1, 2). Mesiášova síla 

přijde od Boha a "v té době (v čase konce) bude veliký do konců země" (verš 4). "Ten (Mesiáš) bude naším 

pokojem, když přijde do naší země Asyřan" (v. 5). "On (Kristus) nás vysvobodí od Asyřana." (v. 6) (4:14; 

5:14 ve většině českých verzí Bible) 

 Podstatou toho je, že "Asyřan" na konci napadne zemi Izraele. Kristus od něj Izrael osvobodí. Pak vykoupe-

ný Izrael bude mezi mnoha národy jako rosa od PÁNa, dávaje jim také naději na vykoupení (viz Zach 8:20-

23).  

2. Izaiáš 10. Předmětem je Asýrie, kterou Bůh v minulých dobách použil ke kárání Izraele (v. 5-11). 

Ale Asyřan bude existovat také v čase konce, "když PÁN dokončil všechno své dílo na hoře Sionu a v Jeru-

zalémě, řekne: ‘Potrestám ... arogantní srdce asyrského krále a okázalost jeho vysokého vzhledu’" (v. 12).  

Boží hněv bude vyléván "v jediný den". Zbytek Izraele se vrátí a přilne k PÁNovi. "Úplné zničení" je rozho-

dnuto o tomto "Asyřanovi". Bůh říká: "Ó můj lide, který bydlíš na Sionu, neboj se Asyřana ... V ten den ... 

jeho břemeno bude odstraněno z tvých ramen" (24-27). 

 Znovu vidíme jedince zvaného "Asyřan utlačující Izrael v den, kdy Bůh dokončí celé své dílo na hoře Sion 

a v Jeruzalémě." Co bude zahrnovat toto dílo? Kristus přichází, Izrael ho vidí, pravé pokání zbytkem Izraele 

a jejich očistu (Zach 12 a 13). Když Bůh ustaví svého vlastního krále na Sionu (Ž 2:6), moc Asyřana bude 

zničena a zbytek Izraele se vrátí.  

Všimněte si, že po Izaiáši 11 – tisícileté panování Krista – následuje kapitola 10 - svržení Asyřana.  

3. Izaiáš 14:24-26. "Já (Bůh) rozbiju Asyřana v mé zemi (Palestina)." To se stalo v minulosti, což je 

vzor nadcházejícího naplnění zániku Antikrista způsobené Kristem na konci (viz Zj 19:19-21).  

4. Izaiáš 30:26, 31. Tehdy “bude světlo slunce sedminásobné ... v den, kdy PÁN ováže zranění svého 

lidu ...PÁNovým hlasem bude Asyřan sražen." (KJ). Viz Zjevení 16:8 a 9. 



14 – Antikrist 1 

 

74 

 

5.  Izaiáš 31:4-9. Když PÁN sestoupí "k boji na horu Sion ... pak Asyřan padne mečem ... a jeho knížata 

se budou děsit praporu" (Krista). Hned v dalším verši Izaiáš 32:1, Kristus a Jeho svatí jsou viděni, jak vlád-

nou: (Viz Zj 20:4-6.) 

 Hle, král bude vládnout ve spravedlností a knížata budou vládnout se soudností.  

6. Izaiáš 19:23-25. Po zničení "asyrského" Antikrista se lid Asýrie obrátí k Bohu a bude spasen, a bu-

de třetím spolu s pokáním Egypta a Izraele. Všichni tři budou Božím lidem.  

Závěry ohledně Antikrista 

1. Přijde z oblasti Sýrie/Irák.  

2. Jeho moc je od ďábla.  

3. Bude mít moc nad celým světem.  

4. Jeho sedmileté vládnutí bude rozděleno na dva 3½leté segmenty. Na začátku druhé polovi-

ny (uprostřed jeho vlády) položí v chrámu ohavnost, která zahájí velké soužení, když vede válku proti Boží-

mu lidu a přemáhá jej.  

5. Předloží velká znamení a zázraky, aby vlákal svět k myšlení, že je Bůh.  

6. Usadí se v Božím chrámu.  

7. Kristus jej zničí, když přijde v moci a slávě. (Svatí vstávají, aby se setkali s Kristem ve 

vzduchu, jsou vzkříšeni a proměněni, aby byli nesmrtelní, když jsou vysláni andělé, aby je shromáždili.)  

(Mat 24:31; 1 Tes 4:13-18; 1 Kor 15:51-54)  

Tak namísto vytržení před soužením vidíme vytržení před hněvem, Boží lid zažívající velké soužení, ale 

nezažívající Boží hněv, který následuje (1 Tes 5:9, 10). Kniha Zjevení to potvrzuje (kapitoly 6-20). 
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Kapitola 15  

ANTIKRIST  

ČÁST DVĚ: Zjevení 13  

Nyní, když jsme viděli některé z míst, kde se v Bibli uvádí Antikrist, přicházíme podrobněji k Zjevení 13, 

vidění dvou "šelem", Antikrista a falešného proroka (viz Zj 19:20).  

Časový rámec 

Tato scéna je v harmonogramu doby konce zjevně v části o soužení, v tom 3½letém období, jež Ježíš nazval 

velké soužení (Mat 24:21). Antikristovi, zde nazývaný Šelma, bude dovoleno mít pravomoc nad zemí "po 

čtyřicet dva měsíců" (v. 5). To je totéž období, během něhož dva svědkové prorokují v Jeruzalémě a žena 

(Izrael) je pronásledována a nachází Boží ochranu v divočině. Všechny tři události se budou odehrávat ve 

stejnou dobu. 

Kristus ještě nepřišel, ale přijde na konci tohoto období. To je uvedeno ve Zjevení 14 a 19, také v 16:15. 

Božích sedm nádob hněvu ještě nebylo vylito (jsou ve Zjevení 15 a 16).  

Babylon ještě není zničen. V této kapitole, Zjevení 13, dostáváme obraz Antikrista v činnosti v druhé polo-

vině 70. týdne Daniela poté, co postavil v chrámu ohavnost, čímž začalo velké soužení (viz graf v kapitole 

1).    

Antikristovo pozadí 

(Vystupuje "z moře") 

verš 1   

Jan viděl, jak se z moře vynořuje šelma. To je zřejmý odkaz na Daniela 7. Daniel viděl v nočním vidění tuto 

scénu: "čtyři veliké šelmy vyvstaly z moře" (verš 3). Daniel to objasňuje ve verši 17: "Tyto čtyři velké šelmy 

jsou čtyři králové, kteří povstanou ze země." (Po nich bude následovat Boží království, v. 27). "Mnohé vo-

dy" ze Zjevení 17:1 jsou ve verši 15 vysvětleny jako "lidé a zástupy a národy a jazyky". Antikrist bude člo-

věk, zlý smrtelný člověk, povstávající z národů země.  

Povstává ze čtyř lidských království 

verš 2  

Daniel 2 a 7 jsou "základem" proroctví. Mluví o čtyřech velkých lidských královstvích, které budou násle-

dovat na zemi jedno za druhým. V jejich dnech Bůh ustanoví své spravedlivé Království na zemi. První tři 

jsou jmenovány v Danielovi. Jsou to: Babylon, Médo-Persie a Řecko. Které království je číslo čtyři? Mnozí 

si myslí, že je to Řím. Může však existovat jiný výklad založený na studiu Malého rohu, přícházejícího 

Antikrista času konce. V Danielovi 7:19-27 pochází Malý roh ze ČTVRTÉHO lidského království. V Dani-

elovi 8:8-11 pochází Malý roh ze TŘETÍHO KRÁLOVSTVÍ, z jedné z jeho čtyř sekcí. Víme, že MALÝ 

ROH se objeví "v době konce" (Dan 8:17). Daniel 8:25 říká: "On se také postaví proti Knížeti knížat," což 

je JEŽÍŠ KRISTUS (Zj 1:5). 

Malý roh bude pocházet z jedné ze čtyř sekcí řeckého království. Z které? Jsou uvedeny níže. Ukázali jsme 

v Prophecies of the End of the Age, že povstane ze seleukovské sekce.   

Seleukos převzal syrsko/iráckou část řecké říše po Alexandrově smrti.  

Cituji z výše uvedené knihy:  
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Stehna a nohy obrazu jsou nazývány "čtvrtým královstvím". (Dan 2:40). Existují jen čtyři lidská království. Co 

je to čtvrté impérium? Někteří si myslí, že je to Řím. Jedním z důvodů, proč si myslíme, že Řím nesplňuje pod-

mínky, že je čtvrtou říší, je, že poslední silný zlý král přijde z oblasti řízené jednou ze sekcí řecké (třetí) říše, 

konkrétně Iráku/Sýrie (Dan 8:8, 9). Řím neměl veškeré panství, které dal Bohu Nebúkadnesarovi. Hadrián pro-

hlásil řeku Eufrat za východní hranici Říma. Celá země mezi řekami Tigris a Eufrat nebyla nikdy řízena Ří-

mem. Kdo tedy ovládl celé Nebúkadnesarovo království?    

Navrhujeme, aby to byli Arabové.  

Musíme souhlasit s J. W. McClainem, když řekl: 

Od doby Alexandrovy říše pouze jedna mocnost získala způsobilost pro místo na obraze vlastnictvím území 

celého dominia, a to Arabská říše. Vlastnila celé území, které měly Babylon, Medo-Persie a Řecko. Přesahovala 

tyto říše vlastněním severní Afriky a Španělska. Arabská říše vydržela tisíc let. Byla to nejrozsáhlejší říše, 

jakou kdy svět viděl.  

Z mého díla Prophecies of the End of the Age:  

Při našem studiu v knihovnách o Arabské říši jsme zjistili, že by se mohla skutečně nazývat pochodem nábožen-

ství islámu skrz Asii, až do jižního Ruska, do Indie a do Afriky. Všimněte si, že arabské Mohamedovo nábožen-

ství je v přímém konfliktu s židovskou nadějí a s křesťanským náboženstvím. Pro Araby, Mesiáš, kterého uzná-

váme, není Spasitelem.  

Všimněte si, že Arabové mají pocit, že by měli mít Palestinu, protože Abraham byl otcem Izmaele (otec Arabů). 

Cítí proto, že sliby dané Abrahamovi ohledně dědictví Kanaánu, jsou navždy pro ně.   

Druhým otcem Arabů byl Ezau, který opovrhl svým prvorozenstvím (sliby Abrahamovi) a později ‘je usilovně 

se slzami hledal’ (Heb 12:15-17), ale bez úspěchu. Bůh dal Palestinu Izraeli. Toto arabsko-izraelské nepřátel-

ství, které začalo Izmaelem a Ezauem, se přeneslo dodnes. Jediná hlavní zapřisáhlá touha 1200 milionů Arabů 

je zničit Izrael. 

Arabská říše byla tvořena mnoha jednotlivými šejcháty, z nichž každý měl své vlastní území. Neměly žád-

nou skutečnou vládu jako takovou. Několik kalifů a reformátorů se snažilo spojit všechny Araby, ale nebyli 

příliš úspěšní (viz Funk and Wagnall’s Encyclopedia). 

Přečtěte si o čtvrtém království v Danielovi 2 a 7 a zjistěte, zda arabská říše není oprávněná jako čtvrté lid-

ské království.  

Království bude rozděleno (Dan 2:41).  

Silné jako železo ... Zčásti silné a zčásti chatrné (Dan 2:40, 42).  

Nebudou pevně držet jeden k druhému (Dan 2:43).   

Bylo rozdílné od všech zvířat, která byla před ním; a mělo deset rohů (Dan 8:7).  

Věnujte pozornost mým slovům. Islám a Arabové budou silou, s níž je třeba počítat v posledních dnech. 

Tento autor rozumí, že deset rohů budou arabské národy a Malý roh přijde po nich a podmaní si tři z nich.  

Tento člověk "šelma" ze Zjevení 13 je SLOŽENINA, zhuštěná verze zahrnující čtyři "zvířecká" království 

lidí, která budou vládnout zemi, dokud je Kristus nepřemůže při svém příchodu. Bude posledním zlým vůd-

cem pozemských smrtelných světských království. Zjevení 11:15 vysvětluje: 

 Království tohoto světa se stala královstvím našeho Pána a Jeho Krista; a bude kralovat na věky věků (KJ).  

Celý tento systém lidské nadvlády trvající 2600+ roků nad Zemí bude ukončen a Kristus bude vládnout 

1000 let. Daniel řekl: 
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Během dnů těchto králů nebeský Bůh zřídí království, které nikdy nebude zničeno ... roztříští na kousky a po-

hltí všechna tato království a zůstane navěky (2:44).  

Vysvětlil, že prvky tohoto smrtelného systému zemské vlády budou "roztříštěny na kousky" (2:35). Anti-

krist bude posledním prvkem lidské nadvlády nad zemí. 

Všimněte si hlavní části šelmy. Byla jako leopard. Nohy byly jako nohy medvěda. Ústa byla jako ústa lva. 

Leopard je vysvětlen v Danielovi 2:39 a 8:21 jako třetí lidské království, řecké království. Malý roh, Anti-

krist, bude pocházet z tohoto třetího království, zvláště z jedné ze čtyř sekcí řecké říše (Dan 8:9), tj. Seleuko-

vy části, který řídil oblast Sýrie a Iráku (viz moje první kniha Prophecies of the End of the Age, kapitoly 9 

a 10). 

Přesněji si všimněte tohoto leopardího těla šelmy, řecké části lidského království. Po smrti Alexandra Vel-

kého si jeho čtyři generálové rozdělili jeho království na čtyři části.   

Ptolemaios zabral Egypt.  

Kassander zabral Řecko, Makedonii a Thesalii.    

Lysimachos zabral Thrácii, Kapadocii, a severní část Malé Asie.  

Seleukos zabral tu část, kterou známe dnes jako Sýrie/Irák.   

"Malý roh" (Antikrist) přijde ze seleukovské části řecké říše. On je nazýván "Asyřan" proroky Micheášem 

a Izaiášem. Všechna čtyři velká království řídila tuto oblast mezi řekami Tigris a Eufrat, na rovině Šineár, 

která se nyní nazývá Irák.  

Zdroj jeho moci 

Verš 2  

Drak mu dal svou moc, svůj trůn a velkou autoritu.  

Ďábel je nazýván "knížetem tohoto světa" (Jan 16:11). Je to ďábel, kdo se snaží vyjmout z lidských srdcí 

semeno Království, aby nebyli spaseni (Luk 8:12). Byl to ďábel, kdo nabídl Kristu všechna království světa, 

kdyby ho Kristus uctíval (Luk 4:5-7):  

Ďábel, vzavše jej na vysokou horu, mu ve chvíli ukázal všechna království světa. I řekl mu ďábel: Všecku tuto 

moc dám tobě a jejich slávu, neboť je dána mně; a komukoli chci, tomu ji dám. Jestliže tedy budeš uctívat mne, 

bude všechno tvé. (KJ). 

Ďábel a nadcházející Antikrist budou na stejné zlé a nespravedlivé straně. Ďábel dá Antikristovi svou moc 

a bude podporovat Antikrista. Bůh dovolí ďáblovi dát Antikristovi moc nad celou Zemí (Zj 13:7, 8), ale jen 

na velmi krátkou dobu, tedy na tři a půl roku (Zj 13:5).  

Sedm hlav a deset rohů šelmy 

Tento autor souhlasí s tvrzením Walvoorda, že 

někteří považují sedm hlav za po sobě jdoucí fáze vládní a politické historie ... zdá se, že myšlenka postupnosti 

je potvrzena Zjevením 17:10-12, kde je o hlavách naznačeno jako o postupně jdoucích vládcích" (Revelation, 

str. 198). 

Sedm hlav ... je sedm králů (království): pět padlo, jedno je, zbylé ještě nepřišlo ... šelma, která byla a není, je 

sama sama osmým a je ze sedmi a jde ke zničení. (NAS) 
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Někteří si myslí, že se jedná o sedm vládců v římské říši. Jiní si myslí, že "jsou to po sobě jdoucí fáze vládní 

a politické historie" (výše), jako Egypt, Asýrie, Babylon, Medo-Persie, Řecko, Řím nebo Arabská říše, plus 

nadcházející světová vládu, možná Asýrie/Babylon, jako číslo 8. 

Je zajímavé si všimnout, že Daniel nezmiňuje sedm hlav, jen deset rohů. Možná jeho výklad lidských krá-

lovství stačil pro hlavy. Ale konkrétně zmiňuje deset rohů – na čtvrtém království, a ten Malý roh přichází 

"po nich", je od nich odlišný a přemáhá tři z nich (Dan 7:23-24). Malý roh bude mluvit proti Bohu, udolávat 

Boží svaté a pokoušet se měnit "časy a období" po dobu tří a půl roku (v. 25). 

Hádanka může být vyřešena takto: sedm velkých králů jako postupně jdoucí, zatímco deset rohů vládne 

současně, přijímajíce svou autoritu od šelmy (Zj 17:12). Ale vládnou pouze "jednu hodinu", nebo velmi 

krátkou dobu. Všimněte si znovu, že těchto deset králů (národů) bude vládnout současně s Antikristem jen 

krátkou dobu, jeho zmocněním. Přečtěme si Zjevení 17:12-14. 

A těch deset rohů, které jsi viděl, jsou deset králů, kteří dosud neobdrželi království, ale dostávají zmocnění 

jako králové se šelmou na jednu hodinu.  

Ti mají jeden záměr a dávají svou moc a autoritu šelmě. 

Ti budou vést válku proti Beránkovi a Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů a ti, kteří jsou s 

ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní. 

Při pohledu do budoucna bude deset rohů "nenávidět nevěstku a učiní ji pustou a nahou a snědí její maso a 

spálí ji ohněm" (17:16). V naší studii o Zjevení 17 ztotožňujeme děvku/nevěstku s odpadlickým náboženst-

vím. Je zvána: "Velký Babylon, matka nevěstek a ohavností země." Je opilá krví svatých. Starověký Baby-

lon byl původcem falešného náboženství. 

Verš 17 říká, že za tím vším je Bůh, aby dosáhl svého účelu. 

Bůh to vložil do jejich srdcí, aby uskutečnili Jeho záměr tím, že mají společný záměr, a tím, že dávají své krá-

lovství šelmě, dokud nebudou splněna Boží slova. 

Bůh používá jednu zlou skupinu k vyhlazení další zlé skupiny a Krista, aby přemohl zbytek.  

Zraněná hlava 

13:3  

Pokud se sedm "králů" týká sedmi po sobě jdoucích světových vlád, protože Antikrist je vybrán jako ASY-

ŘAN přicházející z Asýrie (Irák), mysleli bychom si, že zraněná hlava by se týkala Iráku.   

Celý svět "užasl", že tato hlava byla "uzdravena".  

Nedávno USA a Spojené národy obsadily a porazily Irák ve válce v roce 2003/04. Jeho země a vláda jsou 

v troskách. Pokud se zase zvedne k velké moci, mohu vidět, proč by byl svět ohromen. 

Všimněte si, že ačkoli jedna hlava je "zraněná", o šelmě samotné se neříká, že je mrtvá. Všimneme si, že 

druhá šelma ze Zjevení 13, zvaná falešný prorok v 19:20, říká lidem země, aby vytvořili sochu Antikrista, 

a že "měla moc dát život" (KJ) té soše (13:14, 15). Mluvila a působila, aby byl každý člověk zabit, který by 

tuto sochu neuctíval (v. 15). Tento člověk, který je pravou rukou Antikrista, bude také původcem "znamení 

šelmy" na čelech a pravých rukách lidí. Jeho číslo, 666, je číslo člověka (v. 18). 

Oba, šelma a falešný prorok, budou Kristem přemoženi a hozeni do ohnivého jezera (19:20).  
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Světové uctívání 

13:3, 4  

Celá země byla ohromena a následovala šelmu; a uctívali draka (ďábla), protože dal svou pravomoc šelmě a 

klaněli se šelmě a říkali: "Kdo je jako šelma a kdo je schopen vést válku proti ní?" (13:3). 

Byla jí dána pravomoc nad každým kmenem a lidem, jazykem a národem. A všichni, kdo bydlí na zemi, ji bu-

dou uctívat kromě těch, jejichž jména jsou v knize života (13:7, 8). 

Rozsah moci přicházejícího Antikrista je zde třikrát zmíněn. V druhé půlce Danielova týdne bude mít moc 

nad všemi lidmi na zemi. Bůh to dovolí na "42 měsíců". Přestože má pod kontrolou svět, způsobí spoušť 

mezi vykoupenými na zemi. Bude aktivně vyhledávat Boží lid, aby jej zničil.  

Antikristův charakter a zlé dílo  

13:5-7  

Byla jí dána ústa mluvící arogantní slova a rouhání ... a otevřela ústa v rouhání proti Bohu, aby se rouhala Jeho 

jménu a Jeho svatostánku, to je těm, kteří bydlí v nebi (Kristus, nebeští andělé). 

A bylo jí dáno, aby vedla válku se svatými a přemáhala je. 

Přesně toto Daniel předvídal ve vidění času konce. Všimněte si Daniela 7:21 a 25. 

Stále jsem se díval, a ten roh (Malý roh) vedl válku se svatými a přemáhal je ... A bude mluvit proti Nejvyššímu 

a udolávat svaté Nejvyššího a bude mít v úmyslu provést úpravy (změny, KJ) v časech a v zákoně, a budou 

dáni do jeho ruky na čas, časy a půl (3½ roku). 

Pak přijde jeho soud, vláda mu bude odebrána a on bude vyhlazen. Ale zatímco má pravomoc nad zemí, 

Antikrist se bude domýšlivě vychloubat a rouhat jedinému pravému Bohu. Vytvoří formu náboženství v ži-

dovském chrámu, které nutí lidi, aby padli před ním a uctívali ho jako BOHA. (2 Tes 2:4. Snad Izaiáš 14:12-

17 byl předpremiérou Antikrista). Mocí, kterou bude muset provádět zázraky (2 Tes 2:9-11), bude klamat 

svět v myšlení, že by mohl být Bohem. 

Bude bez obalu vyhledávat Boží lid, aby jej zničil, a mnohé z nich zničí. Ale buďte odvážní. Ti, kteří jej 

přemohou Beránkovou krví (Zj 12:12), mohou ztratit život, ale nemůže jim být vzata jejich víra ve slib věč-

ného života ve vzkříšení. 

 Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, a poté už vám nemohou cokoli udělat (Luk 12:4).  

Pamatujte, že věrní v Hebreům 11 všichni "zemřeli ve víře", těšíce se na den věčné odměny. Ježíš řekl: 

Hle, přicházím rychle a moje odměna je se mnou, abych učinil každému člověku podle toho, jaké je jeho dílo 

(Zj 22:12). 

Ježíš nepochybně zničí Antikrista, zabijáka svého lidu. (Viz Zj 19:19-21) 

Pak bude zjeven ten bezzákonný, kterého Pán zabije dechem svých úst a zjevením svého příchodu (2 Tes 2:8)  

Druhá šelma –Falešný prorok ze Zjevení 13:11-18 

Zjevení 19:20  

Zatímco první člověk šelma bude silnou politickou postavou, bude tento druhý člověk šelma postavou ná-

boženskou se schopností provádět zázraky. 

Ježíš předpovídal, že v posledních dnech "povstanou falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat 

velká znamení a zázraky, aby uvedli v omyl, pokud je to možné, dokonce i vyvolené" (Mat 24:24). Během 

staletí až do současnosti povstalo mnoho falešných učitelů, kteří oklamali mnohé. Nicméně tento poslední 

falešný prorok bude největším podvodníkem ze všech. 
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Viděl jsem, jak další šelma vychází ze země; a měla dva rohy jako beránek a mluvila jako drak. 

A vykonává veškerou autoritu první šelmy v její přítomnosti. A působí zemi a těm, kteří na ní bydlí, aby uctí-

vali první šelmu, jejíž smrtelná rána byla uzdravena. 

A provádí velká znamení, takže dokonce působí, že oheň sestupuje z nebe na zem v přítomnosti lidí. 

A klame ty, kteří bydlí na zemi, kvůli znamením, která jí byla dána, aby je prováděla v přítomnosti šelmy, 

říkaje těm, kteří bydlí na zemi, aby vytvořili obraz šelmě, která měla zranění od meče a přišla k životu. 

A bylo jí dáno, aby dala dech obrazu šelmy, aby obraz šelmy mohl dokonce mluvit a způsobit, že by měli být 

zabiti všichni, kteří nebudou uctívat obraz šelmy. 

A způsobí všem, malým a velkým, bohatým i chudým, svobodným a otrokům, aby bylo dáno znamení na jejich 

pravou ruku nebo na čelo. 

A zajišťuje, že nikdo by neměl být schopen kupovat nebo prodávat vyjma toho, kdo má znamení, buď jméno 

šelmy, nebo číslo jejího jména. 

Zde je moudrost. Nechť ten, kdo má pochopení, vypočítá číslo šelmy, protože je to číslo člověka; a jeho číslo 

je šest set šedesát šest.  

Všimněte si, jak tento náboženský "prorok" napodobuje pravého Mesiáše. Vypadá jako Beránek. Ale mluví 

jako drak. Také si všimněte napodobování ohně z nebe. Při Letnicích sestoupily jazyky ohně z nebe na apo-

štoly a ti byli naplněni Božím svatým duchem. Vyvolá také oheň z nebe. Pak si všimněte, že tento obraz 

(socha) šelmy dýchá a mluví podle jejího příkazu. Vypadá to, že má moc stvoření. Ale je to všechno trik, 

aby klamal, a ti, kteří uctívají šelmu a berou tuto značku, budou navždy cítit Boží hněv (Zj 14:9-11).  

Falešný prorok a šelma působí společně 

Oba mají velkou pravomoc. Falešný prorok je nástrojem šelmy, sklánějící před postavením šelmy jako 

světového krále a působící, že pozemští lidé uctívají šelmu. Podporuje Antikrista. Jako svatý Duch pečetí 

lidi Boží pečetí, tento člověk je pečetí značkou Antikrista. Svatý duch je "duch pravdy" (Jan 14:17; 16:13).  

Tento člověk je duchem podvodu a způsobí, že všichni, kteří ho poslouchají, zemřou. Jako svatý Duch vede 

věřící, aby uctívali jediného pravého Boha a jeho Syna Krista, tato druhá šelma vnucuje lidem, aby uctívali 

Antikrista a jeho obraz. Jako je BOŽÍ duch životodárcem, šelma je zhoubcem života. Antikrist i falešný pro-

rok utrpí stejný konečný úděl – ohnivé jezero. 

Charakteristiky falešného proroka 

Vychází ze země na rozdíl od Antikrista, o němž se říká, že pochází z moře (lidí?).  

Ale má podobnou povahu jako šelma. Oba jsou ďábelští. 

Vypadá jako Beránek. Kristus je nazýván Beránek Boží (Jan 1:29). Falešný prorok je padělek. 

To také naznačuje jeho náboženské spojení. 

Mluví jako drak. To znamená, že jeho slova pocházejí od ďábla. Stejně jako Antikrist je také nástrojem ďá-

bla. Zdá se, že je zachraňujícím Beránkem, ale jeho slova přinášejí smrt. 

Vykonává veškerou moc první šelmy. Oba lidé pracují ruku v ruce. Falešný prorok je pravou rukou člověka 

Antikrista. První šelma dostala moc od draka. Stejně tak tento člověk. 

Působí, aby všichni lidé uctívali Antikrista. To je jeho hlavní záměr, být prorokem Antikrista, jako byl Jan 

předchůdcem Krista. Nicméně jeho moc bude trvat 3½ roku, dokud nebudou oba společně zničeni. 
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Dělá velké zázraky (podobně jako Eliáš, který přivolal dolů oheň z nebe). Bude dělat zázraky, opět napo-

dobující pravého Krista. Způsobí, aby tento obraz/socha Antikrista dýchal (řec. pneuma – dech, ne zoe – ži-

vot) a mluvil. Břichomluvci to dělají už léta; pamatujete si Edgara Bergena a Charlie McCarthyho? Se všemi 

moderními technologiemi to bude hračka. Ale bude to tak rafinované, že oklame nic netušící lidi. Několik 

zázraků, oheň z nebe – a lidé mu budou důvěřovat. To ukazuje, jak daleko od Jehovy budou lidé času konce. 

Praví věřící tomu nebudou věřit, ale budou nebezpečně v pokušení mu uvěřit (Mat 24:24). 

Způsobí, aby každý obdržel Antikristovu značku. Nikdo nebude moci kupovat nebo prodávat bez ní. Tato 

značka určí osobu jako dctitele Antikrista. Běda každému, kdo převezme tuto značku! Co tato značka bude, 

bylo tazáno léta. Byla napsána kniha s vysvětlením, že jde o kreditní karty nebo bankovní karty. Další myš-

lenkou je, že se jedná o počítačový čip implantovaný do čela či ruky člověka, který obsahuje veškeré infor-

mace o něm, snadno čitelný Antikristovým počítačem. Tyto čipy jsou napájeny z lithiové baterie, která při 

prosakování způsobuje velký bolák. Někteří ji spojují se Zjevením 16:2. Ať je to cokoliv, pravděpodobně 

to bude pravým věřícím zřejmé, až přijde ten čas. 

Tato scéna na nás působí, abychom mysleli na Nebúkadnesara a jeho obraz. Chtěl, aby se mu všichni lidé 

klaněli. Lidé se za staletí moc nezměnili. Stále se snaží ovládat svůj svět vlastním způsobem. Moudří vědí, 

že Boží cesta je správná cesta. 

Jaké dobro, že toto náboženské, klamavé a kruté monstrum bude skláceno při Kristově příchodu!  

 

Šelma a falešný prorok – spáleni zaživa. Jen si to neuvědomují. 
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Kapitola 16  

DŽIHÁD  

 a deset králů posledních dnů z Daniela a ze Zjevení  

Džihád je náboženská válka stoupenců náboženství islámu proti nevěrcům. Nevěrci jsou ti, kteří nejsou ná-

sledovníky Mohameda – zejména Židé a křesťané. Džihád byl, mimo jiné zásady, stanoven Mohamedem, 

zakladatelem náboženství islámu (570-632), a zaznamenán v Koránu, v "Bibli" stoupenců islámu. Korán, 

údajně nebeské zjevení Mohamedovi, se stal autorizovanou verzí pro náboženství islámu v roce 650 n.l. 

Jeho 114 kapitol obsahuje "náboženský, společenský, občanský, komerční, vojenský a právní kodex musli-

mů" (Funk and Wagnall’s Encyclopedia, s. 5428). Hlavní doktríny jsou tyto: existuje jeden Bůh a jedno 

pravé náboženství (jejich), všichni lidé budou čelit konečnému soudu, spravedliví budou odměněni věčnou 

blažeností, zatímco hříšníci budou potrestáni; když se lidé odvrátili od Boha, poslal proroky, aby uvedli ce-

stu zpátky. Největšími z nich byli Mojžíš, Ježíš a Mohamed. Korán je protějškem k židovskému Starému 

zákonu (tamtéž). Ježíš je považován pouze za proroka, ne za Spasitele. Naprostý závazek vůči Alláhovi při-

nese spásu. Hnutí džihádu má jako svůj projekt dobytí světa islámem. 

Dnešní džihádisté v Iráku a jinde v arabských zemích říkali: "Džihád není vytvořen námi. Je vytvořen Proro-

kem (Mohamedem) a bude pokračovat do Soudného dne." (Time, 5. července 2004, s. 27)  

Islamisté jej nazývají "svatou válkou". Říkají, že bojují za "Alláha". Hlavní vůdce wahhábí, sekty islámu, 

při interview pro časopis Time, řekl: "Válka v Iráku je válkou osvobození, a to nejen země, ale muslimských 

zemí, muslimského lidu, samotného islámu. Neexistuje žádný prostor pro vyjednávání s nepřítelem, žádný 

společný základ." (tamtéž, s. 22). To, co on a jeho bratři džihádisti nabízejí, je nekonečný "spravedlivý" od-

por. "Možná bude tato válka trvat dlouho. Možná je to světová válka." (Do mrakodrapů Dvojčat vletěli leta-

dla řízená muslimskými džihádisty, kteří tak způsobil takové krveprolití nevinných životů). 

"Tito militanti přeměňují odpor v mezinárodní džihádistické hnutí," řekl jeden zpravodajský úředník Spoje-

ných států. Jejich bezohlednost je vidět každý den při jejich útocích v Iráku, když vyhazují do vzduchu poli-

cejní stanice, zabíjejí Američany a nevinné civilisty. Netruchlí nad mrtvými civilisty, protože věří, že jdou 

přímo do "nebe".  

Nyní (červenec 2004) povstalci "vyzývají muslimy mimo Irák, aby se zapojili do boje." "Zpravodajští úřed-

níci Spojených států říkají, že nyní věří, že Irák je magnetem pro fanatické muslimy po celém světě." (tam-

též, s. 27) "Povstalci v Iráku se snaží vytvořit islámský stát a přeměnit zemi na útočiště teroristů." 

Tomuto badateli Bible se zdá jako velmi možné, že toto hnutí DŽIHÁD v Iráku, tato svatá válka, se rozšíří 

tak, aby zahrnulo všechny radikální muslimy na světě. (Dnes je na světě více než miliarda muslimů.) Jedním 

z jejich hlavních vůdců v Iráku je Abú Mus'ab az-Zarkáví (Byl zabit 7. června 2006). Je to náš poučený od-

had, že hnutí arabského džihádu bude hrát velkou roli při poskytování pomoci pro asyrského Antikrista. De-

set antisemitských arabských islámských zemí posledních dnů velmi pravděpodobně využije džihádu (svaté 

války proti nevěrcům islámu) při podpoře své touhy ovládat svět. (Dan 7:7-27; Zj 13:1; 17:12-16; Ž 83).  

Deset králů 

Daniel pod inspirací předpověděl deset králů, kteří vyšli ze čtvrtého celosvětového království. Mezi nimi se 

objeví další král (Antikrist). Tento "Roh" bude bojovat se svatými a přemáhat je, dokud Král poslaný Starým 

na dny nezřídí na zemi BOŽÍ království (Dan 7:7-27).  

To klade existenci těchto deseti králů do času konce těsně před zřízení Božího království na zemi. 
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Zjevení 13:1 a 17:12-16 mluví o těch samých deseti králích. Budou po nějakou dobu podporovat šelmu 

(Antikrista), ale nenávidět ženu, která se veze na šelmě (řídí ji) a zničí ji. Budou pak vést válku proti Kristu, 

ale On je porazí: "Tito (deset králů) povedou válku proti Beránkovi a Beránek je přemůže, protože je Pán 

pánů a Král králů ..." 

Jmenuje Bible těchto deset králů posledních dnů? Zdá se, že tak činí Žalm 83. Jsou to (arabské) národy, 

které říkají: "Pojďme a odřízněme je (Izrael) od toho, že jsou národem; že jméno Izraele už nesmí být vzpo-

mínáno. Neboť se spolu jednomyslně poradili: jsou spolčeni proti tobě (Izraeli)." Všimněte si, kdo jsou:  

Žalm 83 

1. Edóm. Jméno Abrahamova vnuka Ezaua bylo změněno na Edóm poté, co opovrhl svým prvorozen-

stvím (sliby Abrahamovi) a prodal je Jákobovi za mísu husté polévky (Gen 25:30). Edómité byli potomky 

Ezaua. Usadili se v jihovýchodní části Palestiny (Idumea) na východní straně Araby nebo údolí Velké pro-

padliny. Moáb byl pro ně na severu. Jejich země ležela podél cesty, kterou se Izraelci ubírali od Sinaje k Je-

richu. 

Edóm byl zván zemí nebo horou Seír (Gen 36:8; 32:3; Joz 24:4; Ezech 35). Séla byla hlavním městem, 

Bosra byla ústřední město a Téman je zmíněn (viz kapitola 18 této knihy). Mnoho potomků Ezaua je uvede-

no v Genesis 36. Jsou nazýváni "vévodové" nebo šejkové, kteří vládli této zemi dlouho předtím, než se na 

scéně objevil Mojžíš (Gen 36).  

Edómité odmítli povolit Izraeli projít svou zemí, když Izrael cestoval z Egypta do zaslíbené země (Num 20: 

14-21). Saul a David je přemohli (1 Sam 14:47; 1 Král 11:15, 16). Během vlády Jóšafata se Edóm, Moáb a 

Amón pokoušely vtrhnout do Izraele, ale byly zázračně zničeny (2 Paral 20). 

Edóm je odsuzován proroky (Iz 34:5-15; 63:1-4; Jer 49:10-18; Ezech 25:12-14; Amos 1:11,12; Abdiáš 1). 

Edómité uctívali modly (2 Paral 25:14). Tato země je nyní součástí Jordánska.  

2. Izmaelité. Izmael byl synem Abrahama ze strany Sářiny egyptské služky Hagary, ale Sářin syn Izák 

byl synem, který zdědil sliby dané Abrahamovi (Gen 17:21; Gal 4:28-30). Ačkoli Abraham udělal tuto chy-

bu, Bůh dal Izmaelovi požehnání (Gen 17:18-21): "Pokud jde o Izmaela ... požehnám ho, učiním ho plod-

ným a nadmíru ho rozmnožím. Stane se otcem dvanácti knížat a učiním z něj veliký národ" (17:20). Izmael 

"byl divoký člověk" (Gen 16:12). "Jeho ruka bude proti každému člověku a ruce každého muže proti němu." 

"Izmael vyrostl na poušti Páran, jižně od Kanaánu, kde se živil lukem. Nakonec si vzal manželku z Egypta, 

z domova své matky (Gen 21:3-21)." (A Dictionary of the Bible, John Davis.) Izmael a Ezau byli praotci 

Arabů.  

"Izmaelité: Termín je pravděpodobně někdy používán jako obecný název pro všechny abrahamovské náro-

dy od Egypta k Eufratu a možná i k Perskému zálivu, jejich ústředí je v západní Arábii" (Unger’s Bible 

Dictionary, s. 540). Zřejmě byli obchodníky používající karavany. V Genesis 37:25-28 zřejmě karavana 

Izmaelitů zahrnovala skupinu Midjánců, kteří si koupili Josefa od jeho bratrů. Viz také Soudců 8:22-24.  

"Mohamed si nárokoval původ od Izmaela ... Ten nárok je dost pravděpodobný, protože předislámský zákon 

krevní msty, který vyžadoval, aby každý z nich znal své předky čtyři generace zpátky, by bránil všem zmat-

kům ohledně rasy. A poté, co jsme patřičně připustili míšení s Ketúrovci (Abrahamovi ostatní potomci, Gen 

25:1-5), můžeme Araby považovat za izmaelitskou rasu" (tamtéž). 
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Zde je další linie od Abrahama, která nenáviděla Bohem vyvolenou linii Izák-Jákob, jimž byly uděleny vel-

ké sliby dané Abrahamovi. (Tyto sliby zahrnují příslib země v Božím království věřícím.) Izmaelité také 

utrpí Boží rozsudek za svůj postoj vůči vyvolenému semenu.  

3. Moáb. Byl synem nejstarší Lotovy dcery narozeným po zničení Sodomy (Gen 19:30-38). Byl za-

kladatelem Moábitů, kteří si zřídili domov přímo na východ od Mrtvého moře.  

Dříve tuto zemi obývali obři, ale Bůh dal tuto zemi za dědictví Lotovým dětem (Deut 2). Edómští, Moábští 

a Amónští byli nepřáteli Božího vyvoleného Izraele. Tyto tři národy jsou v Bibli mnohokrát uváděny. Od-

mítli dovolit Izraeli, aby prošel jejich zeměmi, když Izrael putoval od Sinaje k Jerichu. Moáb je zmíněn ve 

Starém zákoně 167krát. Celá 48. kapitola Jeremiáše, plus Izaiáš 15 a 16 a Ezechiel 25:8-11 předávají Boží 

soudy nad Moábem. Daniel 11:40-45 předpovídá, že tyto tři národy uniknou zničení Antikristem v čase 

konce (pravděpodobně proto, že jsou na jeho straně). Tyto tři národy se nyní nazývají Jordánsko.  

4. Agarenští (KB), Hagrejci (ČEP). Poté, co byli vyhoštěni dvěma a půl kmeny Izraele, jejichž dědi-

ctví leželo na východ od řeky Jordánu v Gileádu, Hagrejci sídlili ve východní části kmene Ruben (1 Paral 

5:10, 18-23). Moc Hagrejců lze ocenit podle síly 44 760 vojáků těchto kmenů poslaných proti Hagrejcům 

a podle množství jejich hospodářských zvířat (v. 18-21).  

"Obecně se předpokládá, že Hagrejci byli potomci Hagary. Tomu se dává přednost kvůli třem jménům, 

Jetúr, Náfiš a Nódab, které jsou zmíněny v 1 Paral 5:19, zjevně jako jména hagrejských kmenů nebo náčel-

níků, dva Jetúr a Náfiš, se objevují v Gen 25:15 jako jména Izmaelových synů" (Unger's Bible Dictionary, 

s. 439.) Dvanáct Izmaelových synů je jmenováno v Genesis 25:12-18. "Usadili se od Chavíly po Šúr, který 

je východně od Egypta, když se jde do Asýrie." (Gen 25:18)  

Jejich otec, Izmael, přebýval jižně od Beer-šeby, na poušti Páran (Gen 21:21).  

Víme pouze o Hagrejcích v zemi, která jim byla odebrána v Gileádu. Jako pastevecké kmeny se nepochybně 

pohybovali po poměrně velkém území. Tady v Žalmu 83 jsou uvedeni jako nepřátelé Izraele, lidé, kteří 

chtěli zničit Izák-Jákobovu linii Izraele, jak o to dnes usiluje mnoho Arabů a Palestinců. Musíme si připo-

menout, že ani Izmael, ani Ezau nemají žádné dědictví v Božích slibech daných Abrahamovi. Arabové by 

si přáli zdědit tuto zemi, kterou Bůh slíbil Izraeli, a myslí si, že skrze Izmaele a Ezaua mají toto právo, ale 

Písmo je v tom jasné; nemají taková práva. Bůh řekl Abramovi: "Tvému semeni (Izákovi a Jákobovi) jsem 

dal tuto zemi, od egyptské řeky až po velikou řeku, řeku Eufrat" (Gen 15:18-21).   

5. Gebal (význam hora) byl "severní část hor Edómu (Antiq II, 9:1, Ž 83:7); také známý jako Téman" 

(A Dictionary of the Bible od Johna Davise). Gebal "se spojil s Moábity a Araby proti Izraeli" (Unger’s 

Bible Dictionary).  

Zde je další nepřítel, který je proti Izraeli, jehož bude soudit Bůh.  

6. Ben-ammi, jako Moáb, byl Lotovým synem s jeho další dcerou (Gen 19:30-38, Deut 2:19). "Je to 

otec Amónových synů dodnes." "Amón ... přebývá na východu a severu Moábu, od Arnonu po Jabbok" 

(tamtéž, str. 45). Amón byl často ve spolčeních proti Izraeli (Deut 23:3, 4; Soud 3:13; 2 Sam.10:1-19). Byli 

nepřáteli Izraele. Lotovi synové neměli žádný podíl na smlouvě s Abrahámem. Všimněte si Deuteronomia 

23:3: "Amónita ani Moábita nevstoupí do PÁNova shromáždění." Byli ctitelé modly Kemóše.  

"V době Justina Mučedníka (asi 150 n.l.) byli Amónité poměrně početní, ale v době Origenově (asi 186-

254 n.l.) splynuli s Araby" (tamtéž).  
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7. Amálek byl vnukem Ezaua (Gen 36:12) a náčelníkem idumejského kmene (v. 16). V Abrahamově 

době žili Amálekovci na jihozápad od Mrtvého moře (Gen 14:7). V Mojžíšově době obsadili celou poušť 

až k hranicím Egypta a většinu Sinaje a jižní Palestiny. 

"Amálekovci byli vždycky hořkými nepřáteli Izraele." (tamtéž, s. 41.) Znovu vidíme nevraživost mezi Jáko-

bem a Ezauem pokračující po generace.  

8. Pelištea byla nepřítelem Izraele umístěným v území dnes známém jako pásmo Gazy, malé země na 

východním pobřeží Středozemního moře, od Gazy po Joppu. Země byla asi 50 kilometrů dlouhá a široká 

15 kilometrů. To je rovina Šáron, velmi plodná nížina. Pelištejci byli mocným námořním národem, soupeři 

a nepřáteli Izraele. Byli ne-Semity a neobřezanými a přišli z ostrova Kaftór (Amos 9:7; Jer 47:4). Jeremjáš 

47 je "PÁNovo slovo, které přišlo k proroku Jeremiášovi proti Pelištejcům."  

Síla Pelištejců spočívala v jejich vládním systému svazu pěti hlavních měst: Gazy, Ekron, Ašdod, Aškalon 

a Gát. Brzy měli monopol na železo, věděli, jak ho roztavit a dělat z něj zbraně a nástroje (1 Sam 13:19-

22). 

Pelištejci byli velmi nábožní, ukládajíce své vojenské trofeje "v domě svých model" (1 Sam 31:9). Nosili 

své bohy do bitvy. (2 Sam 5:21) Dágon, jejich rybí bůh, měl ruce a tvář člověka a ocas ryby. (1 Sam 5:4; 

Soud 16:23) Také uctívali Aštarot a Baal-zebuba, kterého Řekové později nazývali Beelzebub, "kníže 

démonů" (Mat 12:24). 

Soudce Šamgar zabil 600 Pelištejců bodcem na skot (Soud 3:31). Izrael byl utiskován Pelištejci po čtyřicet 

let v době, kdy se narodil Samson (Soud 13). Ten začal osvobozovat Izrael z jejich rukou, ale utrpěl smrt v 

chrámu Dágona. Později Pelištejci přemohli Izrael, zničili Šílo a odnesli archu smlouvy, kterou později vrá-

tili kvůli katastrofám, které jim způsobila (1 Sam. 4). Pod Samuelem Izrael osvobodil své území od Peliš-

tejců (1 Sam 7:1-14.) 

Zde je další modlářský nepřítel Izraele, který si přál vidět, že je zničen. Dnes se tato oblast nazývá "pásmo 

Gazy".  

9. Obyvatelé Týru.  Týros byl fénické město na břehu Středozemního moře asi čtyřicet kilometrů se-

verně od izraelského Megidda. "Byl složen ze dvou částí – skalnatá pobřežní obrana s velkou silou na pev-

nině a město na malém, ale dobře chráněném ostrově, asi půl míle od pobřeží" (tamtéž, s. 1121). Izaiáš ho-

vořil o Týru jako o "propůjčovateli korun, jehož obchodníci byli knížaty, jehož kramáři byli poctou země" 

(23:8). David se s nimi spojil k obchodním účelům (2 Sam 5:11; 1 Král 5:1; 2 Paral 2:3.) Ale později, když 

se Achab oženil s Jezábel, dcerou krále Sidónu (1 Král 13:31), se vztahy rozpadly, když Izrael zjistil, že 

Fénicie kupuje hebrejské otroky a prodává je Řekům a Edómitům.  

Proroci odsoudili modloslužbu a špatnost města (Iz 23:1-4; Jer 25:22; Ezech 26-28; Amos 1:9, 10, Zach 9: 

2-4.) Tyto pasáže ukazují, že Boží závěrečné soudy dopadnou na všechny ty národy zmíněné v Žalmu 83.   

10. Asýrie (nyní Irák). Tato země zřejmě měla svůj počátek od Nimroda, potomka Noemova syna Chá-

ma (Gen 10:1-11). Nimrod je nazýván "silný lovec před PÁNem". "Nimrod" v hebrejštině znamená "vzbou-

řit se". Nimrod vzdoroval Bohu. Byl "mocný lovec, vzdorující Bohu". Začátek jeho království byl Bábel 

(spojen s babylonskou věží a později s Babylonem). "Z této země vyšel do Asýrie a postavil Ninive" (v. 

11, NAS).  

Asýrie byla "zemí na řece Tigris" (Davis Bible Dictionary). "Původně to bylo okrsek ovládaný městem Aš-

šur ... Se vzrůstem moci a nadvlády města se tímto jménem označoval region, který byl na severu obklopen 
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Gordyjskými horami Arménie, pohořím Médie na východě a malou řekou Zab na jihu. Západním směrem 

se rozšířil o krátkou vzdálenost od Tigridu do Mezopotámie. Tato oblast je vlastní Asýrie dějin." (tamtéž) 

Asyrští králové Tiglat-pilneser (1 Paral 5:6, 26), Sancherib (2 Paral 32) a Šalmaneser (2 Král 17:3; 18:9) 

byli nepřáteli Izraele. 

Irák je dnes také proti Izraeli, Božímu vyvolenému národu. Izaiáš a Micheáš nazývají nastávajícího Antikri-

sta posledních dnů "Asyřan" (viz kapitola 14 této knihy). Přijde z Iráku, uzavře sedmiletou smlouvu s Izra-

elem a postaví ohavnost v židovském chrámu, což zahájí velké soužení, o němž mluvil Ježíš (viz kapitola 

1).  

Bude Izrael vymazán? 

V času konce se může zdát, že Izrael bude přemožen a zničen. Ale Boží plán je obnovit Izrael ve své zemi 

navždy, až budou jeho nepravosti očištěny (Řím 11:26, 27). Jedním z hlavních učení ve starozákonních 

velkých a malých Prorocích je obnova Izraele. 

Izaiáš skrze Božího Ducha předpověděl: 

PÁN podruhé přiloží svou ruku, aby obnovil zbytek svého lidu. (11:11). 

Jeremiáš řekl, "Způsobím, aby se vrátili ze svého zajetí, a slituji se nad nimi" (33:26). Viz též 16:14, 15; 

23:5-8; 30:1-24; 31:1-14, 31-40; 33:14-26. 

Ezechiel řekl, "Shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země a nasytím je na horách Izraele" (34:13).  

Viz též 20:40-44; 34:11-15, 22-31; 36:6-12 a 24-38; 37:21-28; 39:25-29. 

Amos dal stejnou naději v kapitole 9, verše 11 až 15. 

Ne, Bůh nedovolí, aby byl Izrael zničen. Po jejich velkém pokání za své hříchy, po velkém truchlení, bude 

jim otevřena fontána očisty a budou opět Božím lidem (Zach 12:9; 13:9): „Budou volat mé jméno a já jim 

odpovím; řeknu: ‘Jsou mým lidem’, a oni řeknou: ‘PÁN je můj Bůh.’" 

Izrael je Boží ukázkový národ. Izrael ukáže všem národům, které přežijí Boží soud, mimo jiné, jak s ním 

Bůh jednal a svými reakcemi na Boží působení na ně, jak mohou všechny národy přijít k Bohu v době Kris-

tova panování. (Ezech 36:23; 38:23; 39:21-23). Izrael bude požehnáním pro svět (Řím 11:12, 15). Pomůže 

vést pohanské národy země k Bohu (Zach 8:20-23). Bude hlavním národem na zemi „hlavou, ne ocasem“, 

v tisíciletém vládnutí Krista, našeho Pána, na obnovené zemi (Deut 28:13; Sk 3:19-21). 
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Kapitola 17  

KRISTŮV NÁVRAT  

Zjevení 14:1-5  

16:15  

19:11-21  

A podíval jsem se, a aj, Beránek stál na hoře Sionu a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce, s jeho jménem a s jménem 

Jeho Otce napsanými na čelech (Zj 14:1).  

Velké soužení skončilo 

Tři události 3½ročního velkého soužení ve Zjevení 11, 12 a 13 nyní skončily:   

1) Dva svědkové prorokovali v Jeruzalémě během posledních 3½ roků tohoto věku (Zj 11).  

2) Zbytek Izraele uprchl na poušť, kde je chráněn Bohem po dobu 3½ roku.  (Zj 12).  

3) Antikrist vládl nad zemí po dobu 3½ roku (Zj 13).  

Posledních 3½ roků Antikristových sedmi let (Dan 9:27) dospělo k závěru.  

V této době Bůh pošle Krista zpátky na zem 

(Skutky 3:19-21; Žalm 110:1-4) aby: 

1) vzkřísil Boží lid; ti se s ním setkávají ve vzduchu a doprovázejí ho na zem (1 Tes 4:16, 17; Jan 5:28, 

29; Dan 12:1, 2).  

2) se stal KRÁLEM KRÁLŮ nad zemí a zřídil na zemi Boží království.  (2 Tim 4:1; Mat 25:31; 19:28; 

Zj 11:15).  

3) uskutečnil Boží hněv a soud se Zemí (Zj 19:11-15; Sk 17:31; 2 Tim 4:1; Iz 2:4; Jer 23:5, 6; 33:15-

16; Mat 13:41; 2 Pet 3:10,12; Zj 20:12; Mat 25:31-46).  

4) panoval nad zemí na Davidově trůnu 1000 let. (Luk 1:32, 33; Zj 20:4, 6; Ž 2:6-9; Iz 9:6, 7; 2 Sam 7: 

13-16; Jer 33:17-21; Sk 2:30; Mat 25:31).  

Soužení skončilo. Je téměř čas pro Boží hněv. Ježíš přijde mezi těmi dvěma – po velkém soužení (Mat 24: 

29-31) a před vylitím Božího hněvu (Zj 19:15). Spíše než, aby vytržení bylo před soužením, bude před hně-

vem. Kristus je tím, koho Bůh ustanovil, aby soudil svět (Sk 17:31; Jan 5:22) a bude mít při souzení pomoc 

svého lidu (Ž 149:5-9; Zj 2:26, 27; 3:21). Bůh jej také ustanovil, aby vykonal Jeho hněv (Zj 19:11-15). 

Boží přicházející hněv byl poprvé ohlášen ve Zjevení 6:17, hned po otevření šesté pečeti a po ztmavení 

slunce. Už jsme viděli, že Joel prorokoval, že slunce bude ztmaveno před dnem Pánova hněvu (Joel 2:31). 

Všimněte si znovu Zjevení 6:12-17. 

A díval jsem se, když zlomil šestou pečeť, nastalo velké zemětřesení a slunce zčernalo jako žíněné roucho ... a 

celý měsíc se stal jako krev;  

a hvězdy nebeské padly na zem … 

a nebe se rozdělilo jako svitek, když je srolován; a každá hora a ostrov se pohnuly ze svých míst. 

A králové země a velcí muži a velitelé a bohatí a silní a každý otrok a každý svobodný člověk se schovávali v 

jeskyních a mezi skalami hor;   
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a řekli horám a skalám: ‘Padněte na nás a skryjte nás před přítomností Toho, který sedí na trůnu, a před hněvem 

Beránka;  

neboť přišel veliký den jejich hněvu, a kdo je schopen obstát?’ (Zj 6:12-17).  

Výše uvedená pasáž nastane po uplynutí velkého soužení pod pečetí pět. Zjevení není napsáno v chronolo-

gickém pořadí. Hlavní osnova je dána, aby nás udržela ve stopě. Existují však vidění toho, co se děje uvnitř 

této osnovy. Musíme být ostražití a všímat si, kde se v hlavní osnově objevuje nějaké zvláštní vidění. 

Tak je to v kapitolách 11, 12 a 13 Zjevení. Patří do období velkého soužení. Nadcházející strašný Boží hněv 

je ohlášen jako přicházející v Zjevení 6:17, pod šestou pečetí, ale ve skutečnosti jej znovu vyzvedáváme ve 

Zjevení 15 a 16, když je Boží hněv vyléván.  

PĚT ZEMĚTŘESENÍ VE ZJEVENÍ 

V knize Zjevení je zaznamenáno pět zemětřesení – první oznamující příchod Krista, zatímco další čtyři jsou 

spojeny s Božím hněvem. 

Všimněte si prvního velkého zemětřesení v Zjevení 6:12, ke kterému dojde v době zatemnění slunce. 

Nastalo veliké zemětřesení: slunce zčernalo... - Zj 6:12 

Toto zemětřesení, první z pěti, se objeví po otevření 6. pečeti. Stane se to ve spojení se ztmavením slunce 

a měsíce, padáním hvězd a rozdělením nebe. Podle Ježíše v Matoušovi 24 nastane těsně předtím, než se na 

nebi objeví jeho znamení a on přijde v moci a slávě. Matouš to nezmiňuje, ale Ježíš ve Zjevení Janovi ano. 

Druhé zemětřesení je zmíněno ve Zjevení 8:5, pod 7. pečetí, oznamující 7 Božích soudů na zemi a na nebi 

a 3 bědy. 

Třetí zemětřesení ve Zjevení, 11:13, je ve druhém běda po tom, co jsou zabiti dva svědci. Upozorňuje zemi 

na poselství 7. anděla: od 11:15 přehled událostí, které se mají stát, končící odměnou svatých, zřízením Bo-

žího království nad zemí a zničením "těch, kteří ničí Zemi".  

Čtvrté zemětřesení ve Zjevení 11:19 nastane po tomto přehledu událostí, jež byly oznámeny. 

5. zemětřesení ve Zjevení 16:18 bude prarodičem všech zemětřesení a nastane poté, co 7. anděl rozezněl 

poslední trubku Božího hněvu. Ale abychom získali pozadí, musíme si přečíst ve Zjevení 16, počínaje ver-

šem 13, dlouhou pasáž. 

A viděl jsem vycházet z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka tři nečisté duchy podobné žábám;  

Neboť to jsou duchové démonů provádějící znamení, která vycházejí ke králům celého světa a shromažďují je 

k válce ve veliký den Boha, Všemohoucího. 

(Hle, přicházím jako zloděj. Blažený je ten, kdo zůstává bdělý a udržuje si své oděvy, aby nebyl nahý a lidé 

neviděli jeho hanbu.) v. 15. 

A shromáždili je na místo, které se hebrejsky nazývá Har-Magedon.  (Armagedon) 

A sedmý anděl vylil svou misku na vzduch; a z chrámu vyšel silný hlas od trůnu, řka: "Je hotovo." 

A nastaly blesky, hlasy a rachot hromů, a nastalo velké zemětřesení, jaké nikdy nebylo od té doby, kdy člověk 

přišel na zem, tak velké a tak mohutné. 

Velké město bylo rozštěpeno na tři části a města národů padla. 

A Babylon velký byl připomenut před Bohem, aby mu dal pohár vína Svého prudkého hněvu. 

A každý ostrov uprchl a hory nebyly nalezeny. 

A obrovské kroupy, asi sto liber každá, klesaly z nebe na lidi; a lidé se rouhali Bohu kvůli pohromě krupobití, 

protože Jeho pohroma byla extrémně krutá. 
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Všechna tato zemětřesení oznamují, že přišel čas pro Boží hněv. Podle Zjevení 16:12-16 se toto 5. zemětře-

sení objeví při Armagedonu, těsně poté, co se "králové celého světa" shromáždili "pro válku velkého dne 

Boha, Všemohoucího". Všimněte si, že Kristův příchod je zmíněn ve v. 15. 

Tato pasáž souhlasí s pasáží v Zachariáši 14, kdy se Kristovy nohy postaví na Olivovou horu,  

a Olivová hora bude rozštěpena uprostřed od východu na západ ... takže polovina hory se pohne směrem k se-

veru a druhá k jihu. 

 Mluví o stejné věci. Chápeme, že zemětřesení v Zachariášovi a ve Zjevení 16:18 se týká stejného zemětře-

sení. Čtěme Zachariáše 14:1-5. 

Hle, přichází den pro PÁNa, kdy kořist tebou uloupená se rozdělí mezi tebe. (Hle, den PÁNa přijde a tvoje 

kořist bude rozdělena uprostřed tebe. KJ) 

Neboť shromáždím všechny národy proti Jeruzalému k bitvě, město bude dobyto, domy vypleněny, ženy zná-

silněny a polovina města vyhnána, ale zbytek lidu nebude z města odříznut.  

Tehdy PÁN vyjde a bude bojovat proti těm národům, jako když bojuje v den bitvy. 

A v ten den jeho nohy budou stát na Olivové hoře, která je před Jeruzalémem na východě; Olivová hora bude 

rozštěpena uprostřed od východu na západ velkým údolím, takže polovina hory se pohne na sever a druhá na 

jih ... Tehdy přijde PÁN můj Bůh a všichni svatí s ním! 

Shrnutí Zachariáše 14:1-4 

1. Pánův den přichází.  

2. Kořist Izraele bude rozdělena.  

3. Bůh způsobí, aby všechny národy přišly proti Jeruzalému do bitvy.  

4. Město bude dobyto, domy vypleněny, ženy znásilněny a polovina města bude vypovězena.  

5. Tehdy vyjde Pán a bude bojovat proti těm národům.  

6. Jeho nohy budou stát na Olivové hoře.  

7. Olivová hora rozdělí východ a západ a vytvoří se velmi velké údolí (zemětřesení).  

8. Zároveň se od Geby (10 kilometrů severně od Jeruzaléma) k Rimmonu (10 mil od Beeršeby) vy-

tvoří 36 mil dlouhá pláň, zatímco Jeruzalém bude "zvednut". (To bude místo pro tisíciletý Jeruzalém a tisíci-

letý chrám z Ezechiela 40-48. Viz knížka Millenial Temple od autora.)  

CO VIDÍME V TĚCHTO DVOU PASÁŽÍCH?  

1. Shromáždění národů do Izraele.  

2. Příchod Krista.  

3. Bitva u Armagedonu.  

Zachariáš 14 a Zjevení 16 mluví o tom samém. Tak také Zjevení 19:11-21. Král králů, sedící na bílém koni, 

přichází z nebe "a ve spravedlnosti soudí a vede válku ... A z jeho úst vychází ostrý meč, aby s ním udeřil 

národy a bude jim vládnout železou holí; a prošlape vinný lis prudkého hněvu Boha, Všemohoucího." Výsle-

dkem této konfrontace je, že Král králů spoutá šelmu a falešného proroka, "a zbytek byl zabit mečem, který 

vychází z úst toho, který sedí na koni, a všichni ptáci byli naplněni jejich tělem". Další scéna je tisícileté pa-

nování Krista se svým lidem nad zemí v Božím království. Teď se vrátíme: 
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Beránek a 144 000 stojících na hoře Sion 

První pohled na 144 000 z Izraele ve Zjevení 7 nám řekl, že po tomto hrůzném prohlášení, že Boží hněv 

přichází, je těmto 144 000 věrných Izraelitů dána útěcha a ujištění, že budou zapečetěni Boží pečetí. Ve 

stejném vidění je zmíněn velký zástup věrných, kteří prošli velikým soužením. Ti vyprali svá roucha v Kris-

tově krvi. Lidé z obou skupin prožili velké soužení, jsou považováni za hodné zpívat píseň vykoupení. 

Zde v této kapitole se dozvídáme, co je tou pečetí. Je to jméno Boha a jméno Krista napsané na jejich čele. 

To nám říká, že jsou Božím lidem a také Kristovým, jak se to říká dále. Víme, že dnes existují Židé, kteří 

oddaně uctívají Boha, ale ještě nepovažovali Ježíše za Mesiáše. Nyní, když přichází Ježíš a oni vidí otisky 

na Jeho rukou, uvědomují si svou chybu, truchlí nad tím a otevře se jim zřídlo očisty (Zach 12, 13). Tím se 

splňuje toto dávné proroctví. Spasení z Izraele jsou zde vidět stojící se svým Pánem a Spasitelem na hoře 

Sionu. Jeho nohy už stály na Olivové hoře a došlo k velkému zemětřesení (Zach 14:4; Sk 1:11). Teď je 

viděn, jak stojí na hoře Sion, právě se ujímá své vlády (Jer 3:17; Iz 8:18; 24:23; Joel 2:32). 

Izrael není v čase konce opuštěn. Bůh jej neodvrhl (Řím 11:1, 11-27). "Celý Izrael (který věří) bude spasen." 

Kristus ve svém království splní Izraeli všechny nádherné sliby dané Bohem a předpovězené proroky.  

Pán nepovažuje za nutné zmínit zde Církev, která s Ním povládne nad Jeho královstvím, a dokonce mu po-

může soudit (Ž 149:5-9; Zj 2:26, 27; 20:6). To je odhaleno jinde. Budou s ním však také od chvíle, kdy se 

vrátí na Olivovou horu. 

Vidíme zde obraz slavného a triumfujícího Krista, který následuje po jeho druhém příchodu na počátku 

jeho panování nad zemí. Po popisu této scény je Boží hrozný hněv popsán v následujících dvou kapitolách 

15 a 16.  

Popis 144 000 

A zpívali novou píseň před trůnem a před čtyřmi živými bytostmi a staršími; a nikdo se nemohl naučit píseň s 

výjimkou sto čtyřiceti čtyř tisíc těch, kteří byli vykoupeni ze země.  

To jsou ti, kteří nebyli poskvrněni ženami, neboť se udrželi neposkvrnění. To jsou ti, kdo následují Beránka, 

ať jde kamkoli. Ti byli vykoupeni mezi lidmi jako první ovoce Bohu a Beránkovi. 

A v jejich ústech nebyla nalezena žádná lež; jsou bezúhonní (po odpuštění) (Zj 14:3-5). 

Není nám řečeno, co je to za píseň. Zjevení 15:3 říká, že ti, kteří zvítězili nad šelmou, zpívají píseň Mojžíše. 

To může odkazovat na Mojžíšovu píseň v Deuteronomiu 32:1-44 o velikosti a moci Boha a o tom, jak za-

chrání spravedlivého a zničí ničemného.  

Poselství šesti andělů 

Po shlédnutí vidění Krista stojícího na hoře Sionu se 144 000, šest andělů, jeden po druhém, podává souhrn, 

seznam událostí v pořadí, co se stane od doby, kdy Kristus stojí na hoře Sionu až do konce Boží bitvy v Ar-

magedonu.  

J. B. Smith poznamenává, že zbytek této kapitoly "představuje sedminásobnou sekci skládající se ze šesti 

andělů, včetně vidění Syna člověka mezi dvěma skupinami andělů po třech každá", což je ovšem pravda.  

Anděl 1 

Kázání věčného evangelia  

Viděl jsem jiného anděla letícího uprostřed nebe, který měl věčné evangelium, aby kázal těm, kteří žijí na zemi, 

a všem národům, kmenům, jazykům a lidem. 
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A silným hlasem řekl: "Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, protože přišla hodina jeho soudu, a uctívejte toho, 

kdo učinil nebe a zemi a moře a prameny vod" (14:6, 7). 

Tento první anděl bude kázat evangelium spásy každému na zemi a sdělí všem lidem na zemi, aby se báli 

BOHA a vzdali mu slávu. Jeho soud přišel; UCTÍVEJTE BOHA, jenž je velký stvořitel. 

"Věčné evangelium" (KJ) je jediné evangelium, které bylo kázáno po mnoho let. Existuje pouze jedno evan-

gelium (Gal 1:6-9). To bylo kázáno Abrahamovi (Gal 3:8). Juda je nazývá "vírou, která byla jednou doru-

čena svatým" a "společnou spásou". Ježíš je nazval "evangeliem o Království". 

Je úžasné, že je pověřen anděl, aby vyšel kázat věčné evangelium, neboť kázání evangelia nebylo svěřeno an-

dělům, ale lidem. Tento neuvěřitelný stav věcí by mohl být pouze důkazem závažnosti okolností (Tim LaHaye, 

Revelation, str. 196) (kurzíva ode mne).  

Nezapomeňte však, že velké pronásledování během velkého soužení způsobeného Antikristem, kdy mnoho 

věřících zemře a kdy bylo celému světu nařízeno uctívat šelmu Antikrista (a většina lidí tak učiní), právě 

skončilo. Bůh se chystá vylévat svůj hněv. Nejprve jim však dává "poslední šanci", tak říkajíc. Jedním z Bo-

žích postupů bylo varovat lidi před příchodem soudu. Použil Noema, Jonáše a další. Stejně tak tento zvláštní 

anděl bude varovat pozemské lidi, aby se báli BOHA a vzdali mu slávu.  

Bůh dává naposled lidem příležitost k pokání (viz Zj 16:9, 11). Celá země bude cítit Boží hněv. 

Aby dal každému člověku příležitost ke spasení, vysílá Bůh tohoto zvláštního anděla, aby ukázal lidem, že 

potřebují poslouchat Boha, pokud očekávají, že se jim dostane nějaké odpuštění a věčné požehnání. Nere-

agovat na tuto laskavost je velká chyba (viz Zj 16:9, 11).  

Anděl 2 

Předpovídá nastávající pád Babylonu  

A další anděl, druhý, následoval a řekl: "Padl, padl Babylon, velký, který míchal pro všechny národy nápoj 

vína vášnivosti své nemravnosti" (14:8).  

Zde je první oznámení, že Babylon, tato velká zlá náboženská moc a světové ekonomické město, brzy padne 

rukou Božího jmenovaného regenta. Skutečný pád obou je podrobně popsán ve Zjevení 17 a 18. Tato zlá 

moc času konce způsobila, aby všechny národy byly infikovány největšími hříchy. Její čas přišel.  

Anděl 3 

Osud ctitelů Antikrista  

Další anděl, třetí, je následoval a řekl silným hlasem: "Pokud někdo uctívá šelmu a její obraz a obdrží na čele 

nebo na svou ruku značku, bude také pít z vína Božího hněvu, které je neředěné mícháno v poháru jeho hněvu; 

a bude mučen ohněm a sírou v přítomnosti svatých andělů a v přítomnosti Beránka. 

A dým jejich trápení stoupá po věky věků; a oni nemají odpočinek ve dne v noci, ti, kteří uctívají šelmu a její 

obraz, ten, kdo přijímá značku jejího jména" (14:9-11). 

Bůh vždy nenáviděl modlářství. Říkal, že je žárlivý Bůh. Vždycky chtěl, aby lidé uctívali a milovali jeho, 

neboť on je dárcem každého dobrého a dokonalého daru (Jak 1:17). ON je ten, který způsobil možnost, aby 

byl člověk vykoupen ze smrti způsobené lidským hříchem. 

Neboť tento svět lidí, který Bůh učinil, "uctívající" ničemného Antikrista (13:4, 8) bude "jedinému pravému 

Bohu" velmi protivný (Jan 17:3). ON je veliký Stvořitel nebe a země a všeho v nich (Iz 40:28; Ž 24:1; 146: 

6). On je Jediným, koho by lidé měli uctívat. Hodlá potrestat ty, kdo uctívají šelmu a mají její značku. Jejich 

dým bude navždy stoupat. Ale oni budou "popelem" (Mal 4:3).  
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Posvěcený stav mučených svatých 

Zde je vytrvalost svatých, kteří se drží Božích přikázání a své víry v Ježíše. 

A slyšel jsem hlas z nebe, jak říká: "Piš, požehnaní jsou mrtví, kteří od této chvíle umírají v Pánu!" 

"Ano," říká Duch, "když mohou odpočívat od své námahy, protože jejich skutky jdou s nimi" (Zj 14:12, 13). 

Po chmurném varování směřujícím ke každému, kdo následuje Antikrista, následuje povzbudivé slovo těm, 

kteří zůstali věrni Kristu během velkého soužení. Ačkoli mnozí z nich budou čelit mučednictví a jiní se bu-

dou skrývat během této doby, jsou si jisti, že jejich postavení je hodně přednostní před těmi, kteří se roz-

hodnou, že musí dělat to, co říká Antikrist, a uctívat jej. 

Zde platí, že naše dnešní utrpení nelze srovnávat s požehnáním, které následuje, pokud budeme následovat 

Boha celým srdcem (Řím 8:18; 2 Kor 4:16, 17; 1 Pet 1:5-7). Ježíš řekl: "Milujete-li mě, dodržujte moje při-

kázání" (Jan 14:15). Ten, kdo opravdu miluje Krista, bude i nadále poslušný, dokonce i v takové míře, v ja-

ké prochází hrozným utrpením. Dokonce i dnes někteří věřící snášejí velkou bolest a fyzické i duševní mu-

čení. Ve dnech Antikrista budou praví věřící zkoušeni až k smrti. Co je bude podporovat, je úleva a radost, 

která je jim předložena v nadcházejících slibech Království, jako ty samé nádherné sliby dnes podporují 

trpící křesťany. 

Ti opravdoví věřící, kteří nemilují svůj život až k smrti ve velkém soužení, budou "blažení". Náš Pán Ježíš 

nám řekl: 

Říkám vám, přátelé, nebojte se těch, kdo zabijí tělo, a poté už nemůžou nic udělat. Ale upozorním vás, koho 

se bát: bojte se toho, kdo poté, co vás zabije, má pravomoc uvrhnout do pekla (geenna, pekelný oheň); ano, 

říkám vám, bojte se Jeho! (Luk 12:4, 5).  

Zlí nás mohou jen zabít. Nemohou nám vzít náš vztah s Všemohoucím Bohem a Jeho sliby života v příštím 

věku! Ale BŮH může zničit člověka zcela. Tak koho by bylo nejlepší uctívat – Antikrista, nebo Jehovu? 

David, muž podle Božího srdce, řekl: 

I když procházím údolím stínu smrti, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou; tvá hůl a tvůj prut mě utěšují 

(Ž 23:4).  

Andělé 4, 5, a 6  

Sklizeň Země  

Poté, co tito první tři andělé splní své dílo, a je dána útěcha a jistota mučedníkům velkého soužení, nastává 

vidění Krále Krista sedícího na bílém oblaku, držícího ostrý srp. Tři další andělé pak oznamují shromáždění 

zlých, aby je uvrhli "do velkého vinného lisu Božího hněvu". 

A podíval jsem se a hle, bílý oblak, a na oblaku seděl někdo podobný synu člověka, se zlatou korunou na hlavě 

a s ostrým srpem v ruce. 

A z chrámu vyšel další anděl (číslo 4) a hlasitě volal na toho, kdo seděl na oblaku: "Přilož svůj srp a sklízej, 

protože přišla hodina sklízet, protože sklizeň země je zralá." 

A ten, který seděl na oblaku, rozmáchl svůj srp na zemi; a země byla sklizena. 

A další anděl (číslo 5) vyšel z chrámu, který je v nebi, a měl také ostrý srp. 

A další anděl (6), ten, kdo má moc nad ohněm, vyšel od oltáře a volal hlasitě na toho, který měl ostrý srp, a 

řekl: "Přilož svůj ostrý srp a shromáždi hrozny z vinné révy země, protože její víno je zralé." 

A anděl rozmáchl svůj srp na zem a shromáždil hrozny vinné révy země a hodil je do velkého vinného lisu 

Božího hněvu. 
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A vinný lis byl šlapán vně města a z vinného lisu vyšla krev až po uzdy koní na vzdálenost dvě stě mil (Zj 

14:14-20).  

Čtvrtý anděl předává Kristu Boží pokyn Synovi, aby začal sklízet zemi. Slovo "sklízet" má myšlenku shro-

máždění sklizně. To je ohnisko těchto posledních tří andělů. To ukazuje na Matouše 13:41, 42 a 49, 50:  

Syn člověka vyšle své anděly, aby shromáždili z jeho království všechno, co pohoršuje, a ty, kteří činí 

nepravost, a uvrhli je do ohnivé pece.  

Tak to bude při konci světa: andělé vyjdou a oddělí ničemné od těch spravedlivých a uvrhnou je do ohnivé 

pece (KJ).  

Hlavní myšlenkou zde se zdá být sklízení. Zdá se, že uvržení do ohně přichází krátce po Boží bitvě v Arma-

gedonu (Zj 16:14-16 a 19:19). 

"Réva země" jasně odkazuje na Antikrista a na ty, kteří ho následují, včetně "králů země a jejich armád", 

kteří zahynou na Kristův příkaz (Zj 19:19). Ježíš je pravou révou a věrní věřící v něm jsou větve, které bu-

dou trvat navždy (Jan 15). Naprostý kontrast! Izaiáš představuje Ježíše jako šlapače vinného lisu (povzbu-

zujeme čtenáře, aby četl Izaiáše 63:1 a 2). 

"Vinný lis byl vyšlapán" odkazuje na starobylé zvyky bosých sběračů hroznů vymačkávajících šťávu z hroz-

nů ve vinném lisu. Stejně jako tryská hroznová šťáva, tak krev ničemných bude tryskat v tomto blížícím se 

dni, kdy jsou ničemní symbolicky vrženi do Božího vinného lisu a vymačkáni.  

Poněvadž se zdá být téměř nemožné, aby tato krev hluboká asi čtyři stopy proudila asi dvě stě mil daleko, 

někteří navrhli výkladové prostředky jako "velkorysé spláchnutí krve", založené na Izaiáši 63:3. Nicméně 

si vzpomeňte, že lidské hordy, dokonce i "králové země a jejich armády" (Zj 19:19) budou shromážděni v 

údolí Jóšafat blízko Jeruzaléma do Božího vinného lisu (Joel 3:11-16). Tak moc krve, hluboké po koňská 

udidla, dokonce i na některých místech, je zřetelná možnost. To bude konečná koncentrace vzpurných zástu-

pů, těch, kteří přijdou vést válku s KRISTEM, Božím Synem. 

"Vinný lis byl šlapán vně Města" (Jeruzaléma) pravděpodobně znamená, že toto konečné a strašné krvepro-

lití se bude vyskytovat uvnitř poloměru 200 mil kolem Jeruzaléma. Tomuto autorovi to říká o: 1) Zjevení 

16:13-16, o bitvě Boha Všemohoucího v Armagedonu, a 2) o stejné bitvě v Zjevení 19: 

Než se na to podíváme, shrňme, co jsme se dozvěděli v této kapitole, Zjevení 14.   

1. Je vidět Kristus stojící na hoře Sion se 144 000.  

2. Výskyt tří andělských varování předtím, než je vylit Jeho rozsudek na ničemné.  

A.   Anděl hlásá zachraňující evangelium celému světu.  

B. "Babylon" padne.  

C. Úděl těch, kteří uctívají Antikrista.  

3. Posvěcený stav mučených svatých.  

4. "Sklízení" země.  

Kristův příchod ve Zjevení 16:13-16 

A viděl jsem vycházet z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka tři nečisté duchy podobné žábám; ne-

boť to jsou duchové démonů provádějící znamení, která vycházejí ke králům celého světa a shromažďují je k 

válce ve veliký den Boha, Všemohoucího. 
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(Hle, přicházím jako zloděj. Blažený je ten, kdo zůstává bdělý a udržuje si své oděvy, aby nebyl nahý a lidé 

neviděli jeho hanbu.)  

A shromáždili je na místo, které se hebrejsky nazývá Har-Magedon.  (Armagedon) 

V závorkách mezi těmito dvěma verši o Armagedonu, ve verši 15, Ježíš říká svým věrným, že tato celá bez-

božná horda nebude vědět nic o svém nadcházejícím rozsudku. "Přicházím jako zloděj, zůstaňte bdělí a 

buďte věrní." Jen málo vědí tyto armády, že jejich záhuba je blízko. 

Národy jsou sváděny a spěchají do tohoto "údolí Jóšafat". To je místo mrtvol, kde se slétnou supové (Luk 

17:37). Izaiáš 66:24 jim říká "mrtvoly". Zjevení 19:21 říká: "Všichni ptáci byli naplněni jejich tělem." 

Megido je asi 57 mil severně od Jeruzaléma. "Místo mělo velký strategický význam, protože přikazovalo 

průchod horami mezi pláněmi Šáron (u Středozemního moře) a Esdralon" (Davis Bible Dictionary). Bylo 

zde svedeno několik bitev. Zde Bárak porazil Síseru (Soudců 4:15). Tady král Achazjáš z Judska zemřel 

rukou Jehú (2 Král 9:27). Faraon Néko zde porazil krále Jóšijáše (2 Král 23:29; 2 Paral 35:18-24). 

Toto pravděpodobně bude Joelovo "údolí Jóšafat", což znamená "Jehova soudil", protože v Izraeli neexis-

tuje žádné skutečné údolí tohoto jména. Nepochybně se symbolicky používá pro místo konečného soudu. 

Tady všichni králové země a jejich armády zemřou rukou Mesiáše, protože se seřadí s Antikristem. To na-

stane pod šestou Boží nádobou hněvu (Zj 16:12). 

Co jsou tito tři nečistí duchové, kteří způsobí, aby se králové země shromáždili u Armagedonu? Navrhuje-

me, že jsou:  

1. Z draka (Ďábla): Uctívej mě (13:2, 4).  

2. Ze šelmy (Antikrista): Dolů s Bohem (13:6).  

3. Z falešného proroka: Já jsem Kristus. Uctívejte tento obraz.  

To jsou vlivy těch, kteří jsou zlí. Zjevení 16:14 říká: 

 Jsou to duchové démonů provádějící znamení, která vycházejí ke králům celého světa a shromažďují je k válce 

velikého dne Boha, Všemohoucího.  

Stejná scéna ze Zjevení 19:11-21 

Viděl jsem nebe otevřené; a aj, bílý kůň, a ten, jenž na něm seděl, je nazýván Věrný a Pravdivý; a soudí a vede 

válku ve spravedlnosti. 

Jeho oči jsou plamenem ohněm a na jeho hlavě je mnoho diadémů; a má na sobě napsáno jméno, které nikdo 

neví kromě něj samotného. 

A je oblečen rouchem namočeným v krvi; a jeho jméno se nazývá Boží Slovo. 

A vojska, která jsou v nebi, oblečená v jemném plátně, bílém a čistém, ho následovala na bílých koních. 

A z jeho úst vychází ostrý meč, takže s ním může prudce udeřit národy; a bude jim vládnout železnou holí; a 

šlape vinný lis prudkého hněvu Boha, Všemohoucího. 

A na svém plášti a na stehně má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ a PÁN PÁNŮ. 

A viděl jsem anděla stojícího ve slunci; a volal silným hlasem, říkaje všem ptákům, kteří létají uprostřed nebe: 

"Pojďte, shromážděte se na velikou Boží večeři, 

abyste jedli těla králů a těla velitelů a těla silných mužů a těla koní a těch, kteří na nich sedí, a těla všech lidí, 

svobodných i otroků, malých i velkých." 

A viděl jsem šelmu a krále země a jejich vojska shromážděná, aby vedli válku proti tomu, kdo seděl na koni a 

proti jeho vojsku. 
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A šelma byla chycena, a s ní falešný prorok, který prováděl znamení v její přítomnosti, čímž oklamal ty, kteří 

obdrželi znak šelmy, a ty, kteří se klaněli jejímu obrazu; ti dva byli hozeni zaživa do ohnivého jezera, které 

hoří sírou. 

A ostatní byli zabiti mečem, jenž vycházel z úst toho sedícího na koni, a všichni ptáci byli nasyceni jejich těly.  

Jezdec na bílém koni poukazuje na Krista. "Nebeské vojsko" v Danielovi 4:35 zjevně mluví o svatých andě-

lech. Zde však jsou nebeská vojska "oblečena v jemném plátně, čistém a bílém". Je zřejmé, že se jedná o 

Kristův lid v prvním vzkříšení. Jsou zmíněni ve verších 7 až 9 ve spojení s Kristem a Jeho "svatbou" a nazý-

váni "blaženými" (viz Zj 20:6). Všímáme si, že "Beránkova svatba" se koná před Kristovým zdoláním šel-

my, falešného proroka a králů země. Svatí z prvního vzkříšení přicházejí s Kristem, když vystoupili, aby se 

s ním setkali při jeho příchodu (1 Tes 4:16, 17). Pomáhají mu v této scéně soudu (Ž 149:5-9; Juda 14, 15). 

Nepřítel, se kterým bude bojovat, bude sestávat z šelmy a falešného proroka a králů země a jejich vojsk. 

Meč zničení bude Slovo z Kristových úst (2 Tes 2:8). 

Svátek ptactva je převzat z Ezechiele 39:17-22, kde Bůh říká ptákům, že má oběť, kterou jim dá. Ptáci země 

se budou živit těly mužů a koní, zatímco šelma a falešný prorok budou uvrženi do ohnivého jezera. (To se 

stane před tisíciletou Kristovou vládou. Ohnivé jezero později spálí ničemné, kteří vyjdou po druhém vzkří-

šení po 1000leté vládě. 2. Tesalonským 1:6-10 platí i zde, jasně znamená zničení ohněm pro živé zlé při 

Kristově příchodu.) 

Další dvě místa ve Zjevení, kde se učí o Kristově druhém příchodu, jsou Zjevení 1:7:   

Aj, přichází s oblaky, a každé oko jej uvidí, i ti, kteří ho probodli a všecky kmeny země budou nad ním naříkat. 

Dokonce tak, Amen. 

A Zjevení 22:7, 12, 20: 

A hle, přicházím rychle. Blažený je ten, kdo dbá na slova proroctví této knihy. 

Hle, přicházím rychle a má odměna je se mnou, abych učinil každému člověku podle toho, jak jednal. 

Ten, kdo svědčí o těchto věcech, říká: "Ano, přicházím rychle." Amen. Přijď Pane Ježíši.  

Komentář  

Zjevení 1:3 nám říká: "Blažený je ten, kdo čte, a ti, kteří slyší slova proroctví, a dbají na to, co je v něm na-

psáno" (mluví o knize Zjevení). To zahrnuje šest pečetí, sedm trubek, velké soužení pod Antikristem, Kris-

tův příchod a Boží hněv. Potom následuje jeho tisíciletá vláda, pak sestupuje od Boha z nebe nový Jeruza-

lém, a tehdy Bůh sám bude přebývat s lidmi.  

Zjevení 22:7 zdůrazňuje, jak důležité je DBÁT na slova Zjevení, neboť když přichází Kristus, bude s Ním 

jeho ODMĚNA, aby dal každému člověku podle toho, jakým druhem života žil. Spravedliví dostanou Život 

nadcházejícího věku a budou mít radost z věčnosti, zatímco ti ničemní zemřou tak, aby už nikdy znovu 

nežili. S těmito dvěma úděly před sebou se MUSÍME poddat tomu, který za nás zemřel a žít podle jeho 

učení! Důležitá otázka: Poddali jsme se MY úplně Kristu a Bohu, usilujíce NEJPRVE o jejich Království 

a jejich spravedlnost? 
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Kapitola 18  

Reorganizace Božího království na Sinaji  

a 

 Kristův pochod přes Páran, Bosru, Edóm, Olivovou horu, Megido a Jeruzalém  

Z níže uvedených textů se zdá pravděpodobné, že když Bůh zřídil své Království nad Izraelem u Sinaje 

předtím, než Izrael vstoupil do svého dočasného dědictví, podobně Kristus také uspořádá své království u 

Sinaje předtím, než povládne v Jeruzalémě.  

Pozn. první: Tajemných 45 dnů navíc v Danielovi 12:11 a 12 

A od času, kdy je zrušena pravidelná oběť a je zřízena ohavnost zpustošení (Antikristem), bude 1 290 dní (o 

30 dní více než 3½roku). 

Jak blažený je ten, kdo vydrží čekat a dospěje k 1 335 dnům!  

Něco velice významného se stane v těchto 45 dalších dnech! Ten, kdo čeká a přijde ke konci 1335 dnů, bu-

de "blažený" díky nějakému velkému požehnání, včetně Daniela (v. 13)! Co toto požehnání je, není zde ře-

čeno. "Pátrejme v Písmu", jak radil Ježíš (Jan 5:39) a uvidíme, zda zjistíme, proč je těchto dodatečných 45 

dní tak důležitých.  

Pozn. druhá: Království, nadvláda a sláva nad celou zemí a jejími národy budou dány Synu 

člověka od Boha Otce 

Daniel 7:13 a 14 to výslovně učí. Tak viz Žalm 2:6-12; Žalm 110:1-6; Lukáš 22:29 a 1:32. Ježíš převezme 

toto nebesky jmenované zmocnění při svém druhém příchodu (2 Tim 4:1). Pak bude vládnout na Božím 

Davidově trůnu nad celou zemí (Mat 25:31-46; 19:28). Protože bude Kristus vládnout pro Boha, přirozeně 

bude v moci podřízený svému Otci, jak prohlašuje 1. Korintským 15:24-28. Ale současně bude Kristus Krá-

lem králů na zemi (Zj 17:14), knížetem králů země (Zj 1:5). "Veškerá moc v nebi a na zemi byla dána mně," 

řekl Ježíš (Mat 28:18).  

Pozn. třetí: Čas zřízení Kristova království bude "ve dnech těchto králů" (Dan 2:44)  

Daniel 2:44 nám říká, že před definitivním ukončením lidské vlády bude zřízeno Kristovo (Boží) království. 

Království začne – bude organizováno – zatímco Antikrist a 10 rohů jsou u moci. Toto uspořádání se zřejmě 

uskuteční po vzkříšení na nějakém tajném izolovaném místě.  

Zdá se, že Bible naznačuje, že Kristus přichází pro své svaté (1 Tes 4:16, 17) a Kristus přichází se svými 

svatými (1 Tes 3:13). Peters říká:  

Druhý advent, aby byl zhodnocen, musí být pochopen jako několik fází, nejprve v tajnosti, skrytý, aby se usku-

tečnily určité záměry, a nakonec veřejně, zjevením (The Theocratic Kingdom, George N. H. Peters, Proposition 

166, Vol. 3).   

Pamatujme si, že vzkříšení nastává po velkém soužení, podle Ježíše v Matoušovi 24:29-31. Už jsme si vši-

mli, že vytržení spíše než před soužením bude před hněvem, neboť Církev projde velkým soužením.  (Otáz-

ka: Jsou-li při Ježíšově druhém příchodu dvě části, jedna pro Jeho lid a jedna s Jeho lidem k boji s králi ze-

mě, uplyne časový interval mezi těmito dvěma, kdy Kristus u Sinaje organizuje své Království?)  

Rozdělený a čas potřebující proces, do kterého Království bezprostředně vstoupí, je výmluvný ohledně před-

chozí organizace – neboť je zjevně inteligentní organizovanou sílou, která je uvedena do pohybu proti králům 

země a jejich armádám (tamtéž).  

Neznamená příchod Syna člověka "do svého Království" (Mat 16:27) předchozí organizaci?  
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Pamatujte, že rozložení se někdy navzájem překrývají, jako prominutí zákona a povolení milosti. Tak se to 

zdá být s příchodem Božího království, spravovaného Kristem. Předkládá Bible, že nastane tato organizace 

Božího království podruhé (reorganizace) u Sinaje?  

Pozn. čtvrtá: Bůh organizoval své Království nad Izraelem na hoře Sinaj, na svaté hoře 

1. Boží smlouva s Izraelem.  

Exodus 24. Mojžíš zapsal a oznámil všemu lidu "PÁNova slova a všechny soudy." "Vzal knihu smlouvy 

..." "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi učinil PÁN ..." "PÁN řekl Mojžíšovi: Vystup ke mně na horu ... a 

dám ti kamenné tabulky se zákonem a přikázáním ... " "PÁNova sláva spočívala na hoře Sinaj ... " " Mojžíš 

byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí."  

Exodus 31. Sabat měl být znamením "věčné smlouvy" mezi Bohem a Izraelem navždy.  

Levitikus 6, 7. Zákony obětování Bohu, “které přikázal PÁN Mojžíšovi na hoře Sinaj." Ty zahrnovaly sys-

tém kněžství a svatostánku.  

Levitikus 21. Zákony pro Boží kněze.  

Levitikus 26:46. "Toto jsou ustanovení a nařízení a zákony, které PÁN ustanovil mezi sebou a syny Izraele 

skrze Mojžíše na hoře Sinaj."  

Levitikus 27:34. "Toto jsou přikázání, která přikázal PÁN Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj."  

Numeri 28. Neustálá každodenní oběť jehňat Bohu. "Je to neustálá ohnivá oběť, která byla stanovena na 

hoře Sinaj ..." (v. 6).  

Nehemiáš 9:13. "Ty jsi sestoupil na horu Sinaj a mluvil s nimi z nebe; dal jsi jim spravedlivá nařízení a pra-

vé zákony, dobré zákony a přikázání ... " Deuteronomium 4. Všimněte si veršů 1, 5-9, 13, 20, 29, 30, 33, 

34, 37-40.  

Žalm 68:17. "Božích vozů jsou ... tisíce a tisíce; PÁN je mezi nimi jako na Sinaji, ve svatosti."  

Galatským 4:24-26. "Tyto ženy jsou dvě smlouvy, jedna pocházející od hory Sinaj ... Nuže tato Hagar je 

hora Sinaj v Arábii ..."  

2. Království Izrael (vzor pro budoucnost). Izrael měl být pro Boha "královstvím kněží a svatým 

národem" (Ex 19:5, 6). 
Král, Mojžíš (Deut 33:4, 5) 

Kněžství 

Zákony 

Dočasné dědictví země (trvalé v Ezech 47:13-48:29)  

Poddaní (podmaněné národy)  

Požehnání (Deut 28:1-14).    

3. Bůh měl trůn na zemi nad svým Královstvím Izrael. 

Davidův dům, království a trůn byly zřízeny navždy (2 Sam 7:12-16, 1 Paral 17:11-14 - "Usadím ho v mém 

domě a v mém království navždy, a jeho trůn bude ustaven pro věčnost"). Toto byla bezpodmínečná davi-

dovská smlouva.  
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Šalomoun seděl "na trůnu Božího království nad Izraelem" (1 Paral 28:5). Seděl na "PÁNově trůnu jako 

král místo Davida, svého otce" (1 Paral 29:23).  

Kvůli špatnosti Bůh řekl, že tento trůn a toto království bude převráceno "dokud nepřijde ten, jehož právem 

to je, a Já mu ho dám" (Ezech 21:25-27).  

Bůh má dva trůny: jeden v nebi, na kterém sedí a vládne vesmíru; a jeden na zemi (Davidův) nyní pře-

vrácený, který obnoví Kristus, až přijde znovu (Luk 1:32; Mat 25:31; Zj 3:21).  

4. Ze všech národů na zemi si Bůh vybral Izrael za svůj zvláštní národ (Amos 3:2; Deut 7:6). 
 

Bůh mluvil o sobě jako o jeho manželovi a označil jej jako svou manželku (Iz 54:5; Jer 3:14; 31:32). Ježíš 

se považuje za ženicha (Mat 25:1-13) a svůj lid za svou nevěstu (Zj 19:7-9; 2 Kor 11:2). Svatba se uskuteční 

před jejich bitvou s Antikristem a s králi země (Zj 19). 

Pozn.pátá: Verše, které spojují Krista s horou Sinaj a pustinou Páran, s Edómem, Bosrou a s 

Olivovou horou. 

Žalm 68. Žalm 68 je mesiášský žalm, žalm, který obsahuje proroctví o Mesiáši. Tento žalm má odkazy na 

Krista a na horu Sinaj. Všimněte si zejména veršů 17 a 18 (KJ).  

Božích vozů je dvacet tisíc, dokonce tisíce andělů: Pán (všimněte si malých písmen) je mezi nimi, jako na 

Sinaji, na svatém místě (originál opomíjí "jako"- Anthony Buzzard.) Ledener souhlasí, Theocratic Kingdom, 

Vol. 3, s. 20. Čtení verše bez "jako" by pak znělo: "Pán je mezi nimi na Sinaji.") (KB se shoduje, pozn. překl.) 

Vystoupil jsi na výšinu, jaté jsi vedl zajatce, obdržel jsi dary pro lidi, ano i pro vzpurné, aby PÁN Bůh přebýval 

mezi nimi.  

Inspirovaný Pavel v Efezským 4:8 připisuje verš 18 Kristu vzestupujícímu a dávajícímu duchovní dary 

lidem, kteří věří, dokonce i těm, kteří předtím byli vzpurní. Kristus vedl vězně ze zajetí (smrti) tím, že pře-

mohl hrob. Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Pak byl vzat do výše. 

V předchozím verši (17) mluví o dvaceti tisících Božích vozech (viz 2 Král 6:17) a o andělech, že Pán je 

mezi nimi na Sinaji. Žalm obsahuje možný odkaz na vzkříšení ve verši 20; jak nepřátelé Boha zahynou (v. 

1, 2, 21); jak spravedliví budou potěšeni (3, 4); jak Bůh dá sílu a moc svému lidu (možná nesmrtelnost) (v. 

35). 

Pointou je, toto je mesiášská pasáž. Pavel to dokazuje. Pasáž mluví o mohutné moci Pána (20 000 vozů) a 

o andělech (všichni svatí andělé přijdou s Kristem při jeho příchodu – Mat 25:31) a Pán je mezi nimi u Sina-

je. To klade Krista na horu Sinaj s anděly, zatímco Juda 14, 15 také udává 10 000 svatých s Kristem. Zdá 

se, že to je obraz Krista, Jeho andělů a Jeho svatých na hoře Sinaj, než zničí své nepřátele u Megida. 

Jaké lepší místo by existovalo pro Krista, aby organizoval své Království s jeho vůdci pro různá díla, než 

zde v této vzdálené neobydlené oblasti pryč od Jeruzaléma a Palestiny, kde vládnou Antikrist a jeho legie?  

Deuteronomium 33:2.   

 PÁN přišel ze Sinaje, a povstal na ně ze Seíru; zazářil z hory Páranu, a přišel s desetitisíci svých svatých ….  

Kniha Juda dává podobný popis Pána přicházejícího s desetitisíci svých svatých, aby vykonal rozsudek na 

bezbožných:  

Enoch ... prorokoval ... Hle, Pán přichází s desetitisíci svých svatých, aby vykonal rozsudek na všem a usvědčil 

všechny, kteří jsou mezi nimi bezbožní, ze všech jejich bezbožných skutků, které bezbožně spáchali, a ze všech 

tvrdých řečí, které bezbožně hříšníci mluvili proti němu (v. 14, 15).   
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Izaiáš nazývá Krista Boží "paží", který bude vládnout pro Něj (40:10). "Jeho odměna je s ním." (Viz Zj 

22:12; Mat 16:27). Protože Bůh určil, že Jeho Mesiáš bude soudit svět (Skutky 17:31; Jan 5:22), je zřejmé, 

že Juda mluví o příchodu Krista s jeho svatými, aby soudil svět.  

Putování Izraele od hory Sinaj k Jerichu je zaznamenáno v Numeri 33. Je zmíněno čtyřicet tři míst, kde se 

utábořili. Deuteronomium 33:2 zhušťuje putování: Sinaj, Páran, Seír (Edóm). Zajímá nás, zda Kristus a 

jeho lid budou mít podobný pochod od "zřízení" Jeho království (možná na hoře Sinaj), protože Izaiáš 63 

ukazuje Krista přicházejícího od Edómu a Bosry. Protože je to pravda, zdá se, že Deuteronomium 33:2 má 

dvojí naplnění. Když Izrael pochodoval od Sinaje do Kanaánu, tak Kristus bude kráčet po stejné cestě se 

svým lidem.  

Seír je pohoří Edómu (Gen 36:21; Num 24:18; Ezech 35:15). Bylo příbytkem Ezaua, nebo Edóma (Gen 32: 

3; 25:30). Edóm je pustá pouštní hornatá oblast jižně od Mrtvého moře, která se rozprostírá téměř k Akab-

skému zálivu. Byl na východ od Araby, nebo od Příkopové propadliny. Děti Izraele prošly tudy. Kristus 

přijde také od Edómu (Iz 63).   

Páran je divočina mezi Sinajem a Kanaánem. Zahrnuje divočinu Sin, zmíněnou v pouštním putování Izraele 

(Num 33:36). Ležel východně od Beer Ševy. Zde Izrael putoval třicet osm let (Davis). Pokud je Deuterono-

mium dvojím proroctvím, jak předpokládáme, Kristus bude také kráčet touto oblastí. Jeho pochod s jeho 

desetitisíci svatých: Sinaj, Páran, Bosra, Edóm, Olivová hora, Megido, Jeruzalém.  

Izaiáš 63:1-4. Tato pasáž ukazuje, že Kristus přijde z Edómu a Bosry. Mluví o dni pomsty.  

Kdo je ten, který přichází z Edómu, s oděvy zářících barev z Bosry, ten, jenž je majestátní ve svém rouchu, po-

chodující ve velikostí své síly? Já jsem ten, kdo mluví spravedlivě, mocný zachránit.  

Proč je Tvé roucho červené a Tvé šaty jako toho, kdo šlape ve vinném lisu?  

Šlapal jsem víno sám a z národů nebyl se mnou žádný člověk. Také jsem je šlapal ve vzteku a dupal jsem po 

nich v hněvu a jejich krev života je vykropena na mé šaty a potřísnil jsem celé své roucho.  

Neboť v mém srdci byl den pomsty a přišel můj rok vykoupení.  

Tato pasáž nemůže odkazovat na Kristův první příchod. Nepřišel tehdy jako ničitel zlých lidí.   

Tato pasáž se týká druhého příchodu Krista jako Krále.  

Prorok jej vidí přicházejícího ze směru od Sinaje – od Edómu, který je na cestě od Sinaje. Když srovnáváme 

Písma, zdá se, že máme cestu zaujatou Ježíšem od hory Sinaj až po Olivovou horu (pak Megido): Sinaj, 

Páran, hora Seír, Téman, Edóm a Bosra, Olivová hora. 

To se nevyskytuje náhodou, ale je popisem toho, co se skutečně stane. Projevivší se Mocný a jeho svatí u Si-

naje, a také skrz divočinu Páran v Idumeji, zdá se nám malověrné neuznat tyto věci (Peters, Vol. 3, s. 22). 

Izaiáš 43:18-21 hovoří o tom, že Bůh dělá "něco nového", to znamená: "Dokonce udělám vozovku v divoči-

ně." Druhá polovina této trasy, kterou navrhujeme, je nazývána na mapě "Králova dálnice" (Collins Atlas 

of the Bible, s. 56, 57, atd). Vede od severního konce Akabského zálivu k Jerichu. 

Bosra byla metropolí Sev. Edómu (1200-700 př.n.l.) a byla proslulá svými barvenými oděvy (Iz 63:1) (Unger’s 

Bible Dictionary).  

Všimněte si dalšího zajímavého proroctví – v Abakukovi 3:2 –, které zřejmě zapadá do tohoto obrazu Kri-

stova pochodu od Sinaje k Olivové hoře. "Bůh přišel z Témanu a Svatý z hory Páran." Téman je město jižně 

od Bosry, uprostřed Edómu nebo hory Seír. Všimli jsme si hory Páran výše.  

Všimněte si popisů Krista přicházejícího z Bosry:  
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1. Jeho oděvy září barvou – červenou.  

2. Je Majestátní.  

3. Pochoduje velkou silou.  

4. Hovoří spravedlivě.  

5. Je mocný zachránit.  

6. Šlape vinný lis v hněvu.  

7. Jejich krev potřísnila jeho oděv.  

8. Den pomsty byl v Jeho srdci.  

9. Jeho rok vykoupení přišel.  

Porovnejte to se Zjevením 19:9, 11-17 a 20:4-6.  

1. Jeho oděvy mají červenou barvu. "Je oblečen pláštěm namočeným v krvi."  

2. Je Majestátní. "Jeho oči jsou plamenem ohně a na hlavě má mnoho diadémů."  

3. Kráčí ve velké síle. "Vojska ... v nebi ... jej následovala."  

4. Hovoří spravedlivě. "Ve spravedlnosti soudí a vede válku." "Z Jeho úst vychází ostrý meč."  

5. Je mocný, aby zachránil. "Blažení jsou ti, kteří jsou pozváni na Beránkovu svatební večeři."  

6. Šlape vinný lis v hněvu. "Šlape vinný lis prudkého hněvu Boha, Všemohoucího."  

7. Jejich krev potřísnila jeho oděv. "Šlape vinný lis ..."  

8. Den pomsty byl v Jeho srdci. "Ptáci ... Pojďte, shromážděte se na velikou Boží večeři."  

9. Přišel jeho rok vykoupení. Zjevení 20:4. "Oni přišli k životu a vládli s Kristem."  

Izaiáš 63:1-4 je obraz Krále pochodujícího vítězně s velkou slávou a mocí, který zachraňuje své vlastní a 

ničí Boží nepřátele. Je zde zmíněn jeden segment jeho pochodu – přichází z Bosry v Edómu. 

Pokud to správně chápeme, je možné, že zde v Edómu při Kristově pochodu nastane bitva s některými Bo-

žími nepřáteli, jejichž krev je vykropena na Krista. Antikrist pravděpodobně slyšel, že z této vzdálené ne-

obývané pouštní oblasti přichází nějaká síla mu vzdorující, a vysílá detašovaný oddíl, aby ji zastavil. Nicmé-

ně, velké postříkání krví nastane u ARMAGEDONu (Zjev 16:14-16; 14:19, 20). 

Všimněme si také další možnosti – že Kristus, jeho nebeští andělé a jeho znesmrtelněná Církev se mohou 

během části tohoto pochodu rozhodnout být neviditelní. Bůh se může stát neviditelný podle své vůle (1 Tim 

1:17). Když se obyvatelé Nazaretu pokoušeli shodit Ježíše přes útes, prošel jejich středem a šel svou cestou 

(Luk 4:30).   

Jak to udělal – neviditelnou mocí, nebo tím, že se stal neviditelným? Kdyč Kleofáš a další šli do Emauz, 

stal se zázrak – "jejich očím bylo zabráněno, aby ho rozpoznali" (Luk 24:16). Když muži z Emaus vyprávěli 

svůj příběh apoštolům, nečekaně "sám Ježíš stál v jejich středu" (Luk 24:36). To je vyděsilo. Když byl pří-

tomen u apoštolů Tomáš, "dveře byly zavřené", najednou Ježíš "stál uprostřed" a řekl: "Pokoj." Když Filip 

pokřtil eunucha, Filip byl "popadnut pryč" a "ocitl se u Azotu" (Sk 8:39, 40). Člověk nemůže vidět vítr, 

přesto je skutečný, i když neviditelný. Ježíš vysvětlil, že jako člověk nevidí vítr, jen to slyší, tak to bude po 

úplném zrození z Ducha při vzkříšení (Jan 3:8; 1 Kor 15:40, 44, 49). Nesmrtelní svatí budou "jako" jejich 
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Spasitel (1 Jan 3:2, Filip 3:21) a stejně jako jejich Bůh s duchovními těly, která se velmi pravděpodobně 

mohou stát neviditelnými. 

Pokud by se mohlo stát, že Kristus, andělé a nesmrtelná Církev by se měli stát neviditelnými, když se blíží 

k Megidu, nesmrtelní proti smrtelným, jaká bitva to bude. Šelma Antikrist bude "vzat" nebo chycen (Zj 

19:20). Kdo to udělá? Andělé? (Mat 13:49.)  

Izaiáš 40:3-5. Kristus nabídl Izraeli Království při svém prvním příchodu, ale oni to odmítli. (Jan 1:6-11; 

Mat 21:43; 22:1-14). Prorok Jan Křtitel předpověděl Kristův příchod. Je však krajně pochybné, ve skutečno-

sti nemožné, že Jan zcela splnil tuto pasáž Izaiáše 40:1-5. Jan byl vzorem pro větší naplnění. Všimněte si 

konečného celkového výsledku této pasáže.   

"Potěšte, ó potěšte můj lid," říká váš Bůh.  

"Mluvte laskavě k Jeruzalému; a volejte k němu, že jeho vojenství skončilo, že byla odstraněna jeho nepravost, 

že obdržel z PÁNovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy."  

Hlas volá, vyčistěte cestu pro PÁNa v pustině; udělejte v poušti hladkou silnici pro našeho Boha.  

Nechť se každé údolí pozvedne a každá hora a pahrbek sníží; a nechť drsný pozemek se stane rovinou, a nerov-

ný terén širokým údolím;   

Pak se zjeví PÁNova sláva a uvidí to spolu každé tělo; neboť PÁNova ústa promluvila.   

Všimli jsme si, že Jan Křtitel nesplnil požadavky tohoto proroctví o času konce.  

1. Izraelovo válčení neskončilo. Jeho nepravost nebyla odstraněna. Jeho válčení skončí a jeho nepra-

vost bude odstraněna (Řím 11:25-27; Iz 59:20–60:22).  

2. Veškeré tělo ještě nevidělo Pánovu slávu, jak to bude, když přijde Ježíš. V Numeri 14:21 Bůh řekl: 

"Jako skutečně žiji, celá země bude naplněna PÁNovou Slávou." Abakuk prorokoval: "Země bude napl-

něna poznáním PÁNovy Slávy jako vody pokrývají moře" (2:14).  

Všimněte si také: "Vyčistěte Pánovu cestu v pustině; udělejte v poušti hladkou silnici pro našeho Boha." 

TEHDY se zjeví Pánova sláva.  

Zachariáš 14:1-5.  To je kapitola o času konce a mluví o Kristu stojícím na Olivové hoře.  

Hle, PÁNův den přichází a tvoje kořist (Izraeli) bude rozdělena uprostřed tebe.  

Neboť shromáždím všechny národy proti Jeruzalému k boji; a město bude vzato, a domy vyloupeny a ženy 

znásilněny; a polovina města vyjde do zajetí a zbytky lidu nebudou z města odstřiženy.  

Tehdy vyjde PÁN a bude bojovat proti těm národům, jako když bojoval v den bitvy.  

A jeho nohy budou v ten den na Olivové hoře, která je před Jeruzalémem na východě, a Olivová hora se rozštěpí 

uprostřed na východ a na západ, a bude existovat velmi velké údolí; a polovina hory se pohne k severu a polo-

vina k jihu.  

A uprchnete do údolí (mých) hor ... a přijde PÁN, můj Bůh, a všichni světci (svatí) s tebou. (KJ)  

Zde vidíme, že Izrael bude v čase konce napaden "všemi národy". Jeruzalém bude dobyt a vypleněn. Tehdy 

bude PÁN bojovat proti této mocné lidské Antikristově síle a Kristus, jako Boží zástupce, bude stát na Oli-

vové hoře východně od Jeruzaléma. Hora se rozdělí v polovině silným zemětřesením (viz kap. 16), polovina 

se pohne na sever a polovina na jih, udělají tak dvě Boží hory (v. 5) a vytvoří údolí mezi nimi. Pán přijde 

se všemi světci nebo svatými. Toto je veřejný příchod Krista se svými svatými. Někdy tito "svatí" znamenají 

anděly, jako v Jobovi 5:1; Žalmu 89:5, 7; a Danielovi 4:13; a někdy se týkají těch, kteří budou vládnout a 

panovat s Kristem, jak nám ukazují Matouš 24:30-31; 25:31; Juda 14; a Zjevení 2:26, 27. Božští přemáhači 
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dostanou moc vládnout nad národy. To je čas, kdy Pán bude bojovat proti národům, které přicházejí proti 

Jeruzalému.  

Pozn. šestá: Když Kristus stojí na Olivové hoře, vidíme jej poté u Megida v bitvě u Armagedonu 

(Zj 16:14-16), poté vládne nad zemí z Jeruzaléma (Jer 3:17; Ž 2:6). 

Pokud je náš předpoklad správný, Kristus bude pochodovat ze Sinaje skrze poušť a pustinu s desetitisíci 

svých svatých (a všichni svatí andělé s ním) a celá země uvidí slávu Pána. Boží nepřátelé budou zničeni, 

Boží království bude zřízeno na zemi v míru a spravedlnosti a Kristus a jeho lid budou vládnout zemi tisíc 

let, po čemž Kristus předá Království Bohu (1 Kor 15:24-28), aby BŮH mohl být vším ve všech. 
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Kapitola 19 

PEČEŤ 7 Trubka sedm 

Boží HNĚV  

Zjev. 15, 16  

Období SOUŽENÍ, které rámuje tří a půl roku, bylo nyní uzavřeno. Antikrist nyní vládl zemi posledních 

3½ roků své sedmileté vlády nad zemí. Kristus přišel (Zj 14) a Boží hněv se chystá začít.  

BOŽÍ HNĚV 

Nezapomeňte jeden hlavní důvod, proč nám Bůh dal Zjevení; mělo nás informovat (dokonce i nás, kteří 

žijeme v těchto posledních dnech) o událostech před PÁNOVÝM DNEM, během něj a po něm (Zj 1:10).  

PÁNův den poukazuje na čas Božího hněvu, jak jsme viděli v kapitole 6. Vzkříšení nastává předtím, než 

začne hněv, protože hněv není určen křesťanům. Jsme si tedy vědomi vytržení před hněvem.  

V knize Zjevení je tento hněv nejprve zmíněn v Zjevení 6:16 a 17: "Padněte na nás (vy hory) a skryjte nás 

před přítomností toho, kdo sedí na trůnu, a před hněvem Beránka; neboť přišel veliký den Jeho hněvu; a 

kdo bude moci obstát?" Jelikož se hněv nevylévá až do Zjevení 15 a 16, chápeme, že výše uvedená pasáž 

oznamuje jeho příchod. Ještě nepřichází, ale už brzy přijde.  

Další místo v Zjevení, které se zmiňuje o Božím hněvu, je v kapitole 11:18 v souhrnu událostí, které se mají 

stát: "Národy se rozzuřily a Tvůj hněv přišel ..." Přesto nebylo popsáno sedm částí Božího hněvu. Je zmíněn 

v tomto shrnutí nastávajících věcí.  

Třetí místo, kde se hovoří o Božím hněvu, je Zjevení 14:9 a 10, kde se říká: "Jestliže někdo uctívá šelmu a 

její obraz a obdrží značku na čelo nebo na ruku, bude také pít víno Božího hněvu ... " Hněv je stále ještě v 

budoucnu. Ve verši 19 má stále ještě hněv přijít.  

Konečně ve Zjevení 15 a 16 přicházíme ke skutečnému vylévání Božího hněvu na hříšné lidi. Nejprve však 

uvidíme, komu bylo nařízeno, aby převzal vedení Božího hněvu nad hříšníky.  

JEŽÍŠ KRISTUS SOUDCE 

Tento soud vykoná Kristus Ježíš (Juda 14, 15). Je to ten, koho Bůh ustanovil, aby soudil svět (Sk 17:31). 

Bůh odevzdal veškerý soud Kristu (Jan 5:22). Šlape vinný lis Boží zuřivosti a hněvu (Zj 19:15, viz 14:19). 

Je to KRISTUS, kdo zničí ANTIKRISTa (2 Tes 2:8). Důvod, proč (Antikrist) vládne po celém světě pou-

hých 42 měsíců (Zj 13:5) je ten, že Kristus přichází a zničí jej. Je to náš Spasitel, kdo odebere vládu Antikri-

stovi a zřídí BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ na zemi (Dan 7:26, 27).  

Zjevení 15 

Viděl jsem další znamení v nebi, velké a úžasné, sedm andělů, kteří měli sedm pohrom, těch posledních, pro-

tože v nich je vyplněn Boží hněv (v. 1). 

A sedm andělů, kteří měli sedm pohrom, vyšlo z chrámu (v nebi, v. 5) 

… a jedna ze čtyř živých bytostí (cherubínů) dala sedmi andělům sedm mís, plných hněvu Boha, který žije 

navždy (v. 6, 7).  

A chrám (v nebi) byl naplněn dýmem od Boží slávy a od Jeho moci a nikdo nemohl vstoupit do chrámu, dokud 

nebylo dokončeno sedm pohrom sedmi andělů (v. 8).  
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Zjevení 16 

A z chrámu jsem slyšel silný hlas říkající sedmi andělům: "Jděte a vylévejte na zem sedm mís Božího hněvu." 

(v. 1).  

1. První anděl šel a vylil misku na zemi; a stala se ODPORNÝM a ZHOUBNÝM BOLÁKEM na lidech, 

kteří měli znamení šelmy a kteří uctívali její obraz (16:2).  

Již jsme zmínili, že čipy mohou být nyní implantovány do hlavy nebo ruky člověka; čipy, které lze číst po-

čítačem. Jsou napájeny z lithiové baterie. Pokud však tato baterie prosakuje, způsobí strašný bolák.  

Pokud je tímto znamením implantovaný čip, může to být eventuální splnění.  

2. Druhý anděl vylil misku na moře, STALO se tak KRVÍ jako z mrtvého člověka a každý živý tvor v moři 

zemřel (16:3).  

Krev mrtvých tvorů je hustá, ne řídká a kapalná. Pokud se mořská voda stane hustou a snad zbavuje kyslíku, 

všichni mořští tvorové by zemřely. 

3. A třetí anděl vylil misku do řek a pramenů vody; a staly se KRVÍ (16:4-7).  

Tento anděl komentuje:  

Ty (Bože) jsi v těchto soudech spravedlivý, Ty, který jsi a který jsi byl, Svatý, protože jsi tak rozsoudil; neboť 

prolévali krev tvých svatých a proroků, a dal jsi jim krev, aby ji pili, jak si zasluhují. 

4. A čtvrtý anděl vylil misku na slunce; a bylo mu dáno, aby sežehlo lidi ohněm. A lidé byli sežehnuti VELKÝM 

ŽÁREM; a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmito ranami; a nečinili pokání, takže mu nevzdali 

slávu (16:8, 9). 

Izaiáš mluvil podobná slova v kapitole 30:26. 

V den velkého vraždění (sv. 25) bude světlo měsíce jako světlo slunce a světlo slunce bude sedmeronásobné 

jako světlo sedmi dnů v den, kdy PÁN ováže zlomeninu svého lidu a uzdraví podlitinu, které způsobil. 

Můžeme souhlasit s tím, že BŮH, který udělal slunce pro lidské požehnání, může použít a použije toto slun-

ce, aby potrestal lidi. Přesto je tato pohroma ještě nepřiměje, aby uznali Boha; nebudou stále činit pokání. 

5. A pátý anděl vylil misku na trůn šelmy; a její království se zaTEMNILO; a hryzali si jazyky kvůli bolesti, 

a rouhali se Bohu nebes kvůli svým bolestem a bolákům; a nečinili pokání ze svých skutků (16:10, 11). 

Bůh může použít temnotu stejně jako jas a žár, aby potrestal lidi. Taková temnota byla po tři dny nad Egyp-

tem, takže se nemohli navzájem vidět, ani se pohnout ze svého místa (Ex 10:22, 23). 

Velká bolest a boláky jsou v temnotě horší než ve světle. 

Tato pátá pohroma může naznačovat délku konečného Božího hněvu, o kterém se domníváme, že se usku-

teční "rychle". Tito zlí lidé stále ještě trpí vředy a bolesti z první misky Božího hněvu. Stále ještě existují 

boláky. Stále ještě mají bolesti. To se mluví o těch, kteří budou mít znamení šelmy a uctívají její sochu. 

6. A šestý anděl vylil svou misku na velikou řeku, Eufrat; a její voda byla vysušena, aby byla připravena ce-

sta pro krále z východu (16:12). 

Jan pak viděl, jak z úst šelmy, falešného proroka a draka vycházejí tři nečistí duchové podobní žábám. 

Jsou to duchové démonů, kteří provádějí znamení, která vycházejí ke králům celého světa, aby je shromáždili 

k válce v den velkého Boha, Všemohoucího ... a shromáždili je na místo, které hebrejsky se nazývá Har-

magedon (Armagedon). 



19 – pečeť 7: trubka 7 

 

105 

 

V 16. kapitole jsme navrhli, že duch pocházející z draka může být: Uctívejte mne, neboť Zjevení 13:4 říká, 

že "uctívali draka". Jinými slovy, "uctívejte ďábla". 

Navrhli jsme, že duch pocházející ze šelmy může být: Dolů s Bohem, neboť kapitola 13:6 říká: "Otevřela 

ústa v rouhání proti Bohu". 

Navrhli jsme, že duch pocházející z falešného proroka může být: Já jsem Kristus. Uctívejte tento obraz, 

protože v kapitole 13:14 říká, že bude podvádět lidi svou mocí působící zázraky, když jim říká, aby vytvořili 

sochu šelmy. Tento falešný prorok (19:20) dokonce dá této soše dech a schopnost mluvit a způsobí, aby 

lidé, kteří neuctívají obraz, byli zabiti. Také způsobí, že lidé přijmou značku šelmy. Bez této značky nikdo 

nemůže kupovat ani prodávat. Číslo šelmy je 666 (13:15-18). 

Tato padělaná moc dát život (KJ) nebo dech do sochy je podobná stvoření, nebo vzkříšení, ale je od ďábla, 

ne od našeho VŠEMOHOUCÍHO BOHA. On to dovoluje. 

Křesťané musí být neochvějní a nepřijmout značku šelmy, protože pokud tak učiní, zažijí Boží hněv (14: 

10). 

Zdá se, že řeka Eufrat bude vysušena, aby králové Východu mohli přejít po suché zemi. To zní jako invaze 

z východu. To v nás vyvolává vzpomínku na dvě stě milionů jezdců ze Zjevení 9. 

7. Sedmý anděl vylil svou misku na VZDUCH. Silný hlas z chrámu od trůnu řekl: "Je hotovo." (Zj 16:17) 

Zazářily blesky a zarachotily hromy. 

Nastalo zemětřesení tak velké, jako nikdy předtím. 

Velké město bylo rozštěpeno na tři části a města národů padla. 

Babylon byl připomenut před Bohem, jako příjemce "Jeho prudkého hněvu". Každý ostrov uprchl a hory ne-

byly nalezeny. 

Obrovské kroupy, každá asi 100 liber, sestupovaly z nebe na lidi a lidé se rouhali Bohu kvůli hroznému kru-

pobití.  

  

Celá 17. a 18. kapitola Zjevení mluví o soudu nad Babylonem a o jeho pádu. Poté následuje sbor andělů 

zpívajících hallelujah, který se raduje ze zániku ničemného Babylona Boží rukou (19:13). Pro studium Zje-

vení 19 viz kapitola 17 této knihy. 
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Kapitola 20  

Zjevení 17  

Šelma a jezdec na ní nevěstka Babylon 

BABYLON, NEVĚSTKA  

Zjevení 17 podává zprávu o "rozsudku nad velkou nevěstkou, která sedí na mnohých vodách", a také sedí 

na rouhavé šelmě se sedmi hlavami a 10 rohy (v. 1). 

Babylon je před nás postaven v těchto dvou kapitolách ze dvou různých hledisek. V kapitole 17 je ztotožněn s 

velkou nevěstkou .... V kapitole 18 se zdá, že Babylon je nějaké město podél velké řeky plné lodí zemských 

obchodníků (The Wycliffe Bible Commentary, s. 1516). 

Zde je zaznamenán přicházející rozsudek nad Babylonem, nevěstkou (odpadlickým náboženstvím). Zjevení 

18 zaznamenává nadcházející rozsudek nad velkým městem Babylonem času konce, hlavou světového ob-

chodu a financí. Oba systémy se nazývají "BABYLON", neboť jsou dvěma fázemi celého systému špatno-

sti: jedna, falešný náboženský systém, druhá, světové obchodní centrum.  

Ve vidění řekl Jan, 

Viděl jsem ženu sedící na šarlatové šelmě, plné rouhavých jmen, se sedmi hlavami a deseti rohy. 

Žena byla oblečena v purpuru a šarlatu, ozdobená zlatem, drahokamy a perlami, a měla v ruce zlatý kalich plný 

ohavností a nečistých věcí své nemravnosti, 

a na jejím čele bylo napsáno jméno, tajemství: BABYLON VELKÝ, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ 

ZEMĚ. 

Viděl jsem ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových svědků. A když jsem ji uviděl, velmi jsem se divil. 

A anděl mi řekl: "Proč se divíš? Řeknu ti tajemství ženy a šelmy, která ji nese, která má sedm hlav a deset ro-

hů" (Zj 17:3-7).  

Zjevení ve vidění představuje tři ženy, které něco představují. Existuje žena v kapitole 12, která porodila 

chlapečka, který vystoupil do nebe. Označuje Izrael. V kapitole 19 je Kristova nevěsta, cudná, čistá, obleče-

ná do jemného čistého bílého plátna, "což je spravedlnost svatých" (v. 8). Pak v kapitole 17 je tato špinavá 

žena, Babylon, plná ohavností, nazývaná matkou nevěstek. Z Božího pohledu je děvkou jak životem, tak 

falešným náboženstvím, v němž se zrodila a stále je veřejně oznamuje. Všimněte si, že tato žena nevěstka, 

která se jmenuje Babylon, matka nevěstek, bude na krátkou dobu sedět na šelmě (vést a řídit ji), ale pak 

bude odstraněna. 

Tento biblický badatel považuje BABYLON za původce minulého a budoucího falešného a prostopášného 

modlářského náboženství (kap. 17) a je také doslovným mocným městem a imperiálním systémem, který 

ovládá celosvětový obchod a finance v času konce (kap. 18). Šelma (Antikrist přicházející z této oblasti) a 

falešný prorok (falešné náboženství) spolupracují ruku v ruce, oba při konci zmocněni ďáblem. V kapitole 

17 se nevěstka Babylon veze na šelmě s deseti rohy, dokud se jí šelma nenabaží a nezničí ji. 

Nejprve však zkoumáme ŠELMU se sedmi hlavami a 10 rohy, protože přetrvá poté, co ona a jejích 10 rohů 

"vezmou v nenávist nevěstku a učiní ji pustou a nahou a budou jíst její maso a spálí ji ohněm" (v. 16). Její 

vláda s těmi deseti bude však krátká, neboť "budou bojovat s Beránkem (Kristus) a Beránek je přemůže, 

protože je Pán pánů a Král králů a ti, kteří jsou s ním, jsou povolaní, vyvolení a věrní" (17:14). Aby ten pří-

běh skončil, "šelma byla uchopena a s ní falešný prorok ... ti dva byli vrženi zaživa do ohnivého jezera" 

(19:20). 
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Tak šelma dovoluje této ženě, aby se na ní vezla nějakou dobu, ale ona a jejích 10 králů, blízko konce, se 

nabaží jejích pokusů řídit věci a zničí ji. To umožní šelmě mít plnou kontrolu nad pravými svatými v po-

sledních 3½ letech tak, že je bude přemáhat a zabíjet, dokud se nesetká s Kristem, který ji zdolá a uvrhne 

šelmu a falešného proroka do ohnivého jezera (19:19-21). Pak začne Kristovo panování na zemi. 

Zdá se, že tato žena nevěstka, kterou chápeme jako falešné a odpadlé náboženství, se bude na šelmě vézt a 

bude jí vést a řídit prvních 3½ roků Danielova posledního sedmiletého "týdne." Během těchto prvních 3½ 

let Antikrist zřejmě dovoluje svobodu náboženství – židovské oběti pokračují do konce prvních 3½ let, pro-

tože PO prvních 3½ letech své vlády ZASTAVÍ oběti a zavede své vlastní náboženství – Uctívejte Mne, a 

pak začne pronásledovat skutečný Boží lid.  

Tato šelma se sedmi hlavami a 10 rohy 

Sedm hlav je interpretováno v 17:9, 10 jako sedm králů; pět padlo, jeden je, zatímco další ještě nenastal. 

Samotná šelma, která byla a není, se nazývá "osmým" a je jedním ze sedmi (v. 11). 10 rohů je 10 králů, kte-

ré ji po krátkou dobu podporují (v. 12).  

Nejprve jsme byli představeni této šelmě (Antikristovi) ve Zjevení 12:3, nepříteli Izraele (ženy, která poro-

dila dítě Krista). Vidíme ji zase zmíněnu v Zjevení 13, kde je nám ukázána její touha po uctívání celým 

světem a její přicházející válka s Božími svatými; je tou, které Bůh dovolí mít moc 42 měsíců (3½ roku). 

Znovu ji vidíme zde ve Zjevení 17. 

To je jasně obraz přímo z knihy Daniel, 7. kapitola. Tato šelma je  

čtvrté království na zemi, které se bude lišit od všech ostatních království, a pohltí celou zemi, pošlape ji a 

rozdrtí ji.  

Pokud jde o deset rohů (na její hlavě), z tohoto království povstane deset králů a další po nich (malý roh), a ten 

se bude lišit od předchozích a podmaní si tři krále. 

A bude mluvit proti Nejvyššímu (Bohu) a odírat svaté Nejvyššího ... a budou vydáni do jeho ruky na čas, časy 

a půl času (3½ roku). 

Ale usedne soud a jeho panství bude odebráno, vyhlazeno a zničeno navždy. 

Pak bude svrchovanost, nadvláda a velikost království pod celým nebem dána lidu svatých Nejvyššího; Jeho 

království bude věčným královstvím a všechna panství mu budou sloužit a poslouchat je (Dan 7:23-27). 

Co nám to říká?  

1. Danielův 4. celosvětový král a království v čase konce "pohltí celou zemi a pošlape a rozdrtí ji".  

2. Deset rohů (králů, národů) ho bude podporovat.  

3. Bude mluvit proti Bohu.  

4. Bude odírat Boží lid 3½ roku.  

5. Bůh jej bude soudit, odejme jeho moc a nadvládu a Kristus ho uvrhne do ohnivého jezera (Zj 19:20)   

6. Pak bude Boží království "pod celým nebem" dáno Jeho lidu; toto Boží království bude trvat věčně 

a všichni lidé na zemi budou sloužit Bohu a poslouchat Ho (Dan 7:27).  

Nyní se snažme pochopit, proč je druhá polovina našeho tématu – nevěstka Babylon – nazývána nevěstkou 

a co to znamená.  
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Dějiny BABYLONA  

Babylon byl už dávno postaven Nimrodem (Gen 10:8-11). To bylo "v zemi Šineár". Šineár je rovina mezi 

Tigridem a Eufratem, jižně od Bagdádu. Právě zde byla postavena babylónská věž (Gen 11:1-9). Ať byli 

tento člověk i stavitelé věže kýmkoli, nebyli Božím lidem. Byli to vzbouřenci, jako lidé Noémových dnů.  

O Nimrodovi Bible říká: "Stal se mocným na zemi. Byl silný lovec před PÁNem; proto se říká: ‘Jako Nim-

rod silný lovec před (znamená navzdory) PÁNem.’ A začátek jeho království byl Babel ... " 

Jeho království bylo prvním královstvím na zemi a on byl jeho vládcem. Je nazýván "mocným" (heb. gib-

bor, což znamená tyran). Slovo "před PÁNem" nese nepřátelský význam. Jméno Nimrod znamená 

"vzbouřeme se" (Babylon, Mystery Religion, Woodruff, s. 9). Jasně řečeno Nimrod se vztyčil před Bohem 

(heb. slovo je také přeloženo proti a drzý). Židovská encyklopedie říká: "Nimrod byl tím, kdo učinil ze 

všech lidí buřiče proti Bohu" (tamtéž, s. 9). Tento babylonský král byl tyranem, odbojným člověkem a tím, 

kdo se stavěl nad Boha. 

Zde v Šineáru (Gen 11:2) vzpurní lidé vypalovali cihly, aby stavěli město a věž, která dosáhla do nebe, a 

říkali: "Učiňme si jméno, abychom nebyli rozptýleni po povrchu země" (v. 4). To bylo v přímém odporu k 

Božímu slovu: "Buďte plodní a rozmnožujte a naplňte zemi" (Gen 1:28). PÁN sestoupil, aby "viděl město 

a věž". Výsledkem jejich neúcty bylo, že Bůh změnil jejich jazyky a rozptýlil je do ciziny po tváři celé ze-

mě (11:6-9). Jméno Babel (Babylon) v Bibli znamená "zmatené" (Gen 11:9). "V celé Bibli byl Babylon 

symbolem zmatku způsobeného bezbožností. Jméno Babylon je řeckou formou hebrejského jména Babel" 

(Ancient Babylonia, s. 2). (Vzpomínáme si, že kolem roku 605 př.n.l. Nebúkadnesar, král prvního největšího 

impéria nad světem, řekl ve své domýšlivosti: "Není to Babylon velký, který jsem sám vystavěl ... silou mé 

moci a pro slávu mého majestátu?" (Dan 4:30.) 

"Nimrod byl nejen proti pravému Bohu, ale byl také knězem ďábelského uctívání a pohanství nejhoršího 

druhu ... a nakonec Nimrod, král Babylonu, zemřel ... po Nimrodově smrti, jeho manželka, královna Semi-

ramis, tvrdila, že je nyní slunečním bohem" (Woodruff, s. 9). Později tato cizoložná a modlářská žena po-

rodila nelegitimního syna Tammuze (Ezech 8:14), o němž tvrdila, že Nimrod byl znovu uveden v život. 

Ona je tou, o níž Jeremiáš mluví jako o "královně nebes" (Jer 7:18; 44:17, 18, 19, 25). Vidíme tak, že ďábel 

zavádí falešný plán, který má zvrátit božský plán, že žena porodí syna, který osvobodí svůj lid. To se stalo 

staletí před příchodem Ježíše. Semiramis prohlašovala, že její syn Tammuz byl nadpřirozeně počat, že je 

zaslíbeným semenem, spasitelem. 

Jak lidé odcházeli ze Šineáru (Gen 11:9), vzali si sebou tento zkažený náboženský systém, až naplnil zemi. 

Staletí před Pánem Ježíšem každá země uctívala božskou matku a boha-syna. "Mezi Číňany byla bohyně 

Matka nazývána Šeng Mu. Její obrázek ji ukazuje s dítětem v náručí. Ve starověkém Německu bylo uctívá-

ní Panny ‘Herthyʼ s dítětem v náručí. Pak ve Skandinávii to byla ‘Disaʼ, také s dítětem v náručí. Etruskové 

ji nazývali ‘Nutriíʼ a mezi druidy byla ‘Virgo-Parituraʼ uctívána jako ‘Matka Božíʼ. V Indii byla známá 

jako Indrani ... Řecká matka byla známá jako ‘Afroditaʼ; ‘Nanaʼ, pro Sumery; a jako ‘Venušeʼ pro své 

stoupence v dávných dobách Říma a její dítě bylo známé jako Jupiter" (tamtéž, s. 13 a 14; viz též Sk 14:12, 

13; 19:35). 

Dokonce i Boží lid, Židé, upadli do této náboženské a modlářské pasti (Soudců 2:13). Izrael znal tuto 

imaginární pohanskou "bohyni" jako Aštarot nebo Aštoret (Soudců 10:6; 1 Sam 7:3, 4; 12:10; 1 Král 11:5, 

33; 2 Král 23:13). Je to k nevíře, že lidé, kteří poznali pravého Boha a viděli jeho zázraky, by klesli tak níz-

ko, že by následovali tyto pohanské praktiky. Prorok Jeremiáš je ostře káral, jak jsme viděli. Ve dnech králů 
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Izraele a Judy, když král byl špatný, se lidé uchýlili k tomuto prostopášnému a modlářskému systému uctí-

vání (1 Král 14:21-24; 2 Král 16:1-4; 17:7-19; 2 Paral 28:1-4). Zlaté tele bylo součástí tohoto systému (Ex 

32). Římsko-katolická církev přijala stejnou představu "Boží Matky". JEŽÍŠ však řekl: "To znamená věčný 

život, aby poznali Tebe, jediného pravého Boha, a Ježíše Krista, kterého jsi poslal" (Jan 17:3). Je to pravda? 

Ježíš řekl: "Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí" (Jan 8:32). Izraelské vyznání víry bylo "Slyš, Izraeli! 

Jahve je náš Bůh, Jahve je jeden! A budete milovat Jahva, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou 

duší a vší svou silou" (Deut 6:4, 5). 

Je to totéž vyznání, které mají křesťané dnes mít (Mat 22:36-40). 

Apoštol Pavel byl velmi dobře obeznámen s tímto bezbožným, prostopášným a modlářským systémem uctí-

vání. Viděl jej v Aténách: "Zatímco na ně Pavel čekal v Aténách, jeho duch byl v něm zneklidněn, když 

viděl město, které bylo zcela oddáno modlářství" (Sk 17:16). Osobně jsme viděli všechny tyto sochy (mod-

ly) různých "bohů" v Aténách v roce 1973 s Bro. Alva Hufferem. Stále ještě tam stojí. Když jsme byli 

v Efezu, viděli jsme, stejně jako Pavel, nestydaté sexuální symboly vyryté do chodníku, po kterém jsme 

chodili, ukazující na místo uspokojení. Ostrov Mykénos v Egejském moři je stále ještě naplněn těmito mod-

lami. 

Všimněte si dvou tvrzení, které Pavel uvedl o tomto lidmi vytvořeném náboženském systému. 1. Korint-

ským 10:18-21: 

Pohleďte na národ Izrael; nejsou ti, kteří jedí oběti, podílníky na oltáři? 

Co tím myslím? Že věc obětovaná modlám je něco, nebo že nějaká modla je něco? Ne, ale říkám, že věci, které 

obětují pohané, obětují démonům a ne Bohu: a nechci, abyste se stali podílníky s démony. 

Nemůžete pít pohár Pána a pohár démonů; nemůžete se účastnit u stolu Pána a u stolu démonů. 

Pak si všimněte Římanům 1:22-25:  

Vyznávající, že jsou moudří, stali se blázny a vyměnili slávu neporušitelného Boha za obraz ve formě poruši-

telného člověka a ptáků a čtyřnohých zvířat a plazů. 

Proto je Bůh vydal kvůli choutkám jejich srdce do nečistoty, aby jejich těla byla zneuctěna mezi nimi. 

Neboť vyměnili Boží pravdu za lež a uctívali a sloužili spíše stvoření než Stvořiteli, který je navždy požehnán.  

Amen. 

Podívejme se blíže na tuto nevěstku Babylon, i když zopakujeme některé věci, které jsme říkali předtím. Je 

dobré zdůraznit pointy.  

Babylon posledních dnů 

a šelma, na níž se veze  

Jak jsme již uvedli, Zjevení 17 a 18 líčí Boží hněv proti "Babylonu". Babylon je zjevně jak odpadlický ná-

boženský systém času konce, tak také město v době konce; finanční a obchodní centrum světového obchodu 

a financí.   

Odpadlický náboženský systém Zjevení 17 

Opět si všimněte jejího popisu ve Zjevení 17. Je nazývána "velkou nevěstkou, která sedí na mnoha vodách" 

(v. 1). Tyto vody jsou identifikovány ve verši 15: "Vody, které jste viděli, na kterých sedí nevěstka, jsou 

lidé a zástupy a národy a jazyky." 

Také se nazývá "MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ" (v. 5). Nevěstka je prostitutka. Nuže, 

znamená to, že tato "babylonská" žena je nemravná fyzicky nebo nemravná nábožensky nebo obojí? 



20 – šelma a nevěstka 

 

110 

 

Na mnoha místech ve Starém zákoně nazývá Bůh dům Izraele nevěstkou. Druhá kapitola Jeremiáše mluví 

o Izraeli, jenž je nevěstkou fyzicky a nábožensky. "Izrael byl svatý PÁNovi," ale opustil PÁNa, svého Boha 

(2:3, 13). "Kde jsou tvoji bohové, které sis pro sebe udělala?" (28.) Ale Jeho lid byl také mravně nečistý: 

"Na každém vysokém kopci a pod každým zeleným stromem sis uléhala jako nevěstka" (v. 20).  Jeremiáš 

3 pokračuje v této myšlence. Ezechiel také hodně mluvil o této nevěře: Ezechiel 16 a 23. Ozeáš 4:15, 17: 

"Ty, Izraeli, si hraješ na nevěstku ... Efraim se připojuje k modlám." Ozeáš 5:4: "Duch prostituce je v jejich 

nitru, neznají PÁNA." Mnohokrát lidé, které si Bůh vybral za své, spáchali smilstvo tím, že Ho, svého Krále 

a Boha, opustili. Stali se arogantními a pyšnými a dopouštěli se každé ohavnosti ve své touze být "svobodní" 

vzhledem k Jeho nadvládě nad nimi.  

Zde jsou důležité dvě věci.  

1. Při sezení na šelmě seděla také na "mnoha vodách". To je ve verši 15 vysvětleno jako "lidé a zástupy a 

národy a jazyky". Jinými slovy, tato zlá "žena" Babylon nějakým způsobem představuje něco, co mají 

všichni světští lidé společné.  Co to je? Chápeme, že to je falešný a bezbožný náboženský systém, který 

nerespektuje pravého Boha, jímž je JEHOVAH, VŠEMOHOUCÍ, Bůh, kterého praví křesťané milují 

a uctívají.  

2. Všimněte si také, že tato "žena" Babylon je matkou také "OHAVNOSTÍ ZEMĚ". Jak jsme studovali, 

co jsou tyto OHAVNOSTI v hebrejských spisech (SZ) zjistili jsme:  

a.    Nemravnost – Levitikus 18   

b. Čarodějnictví a modlářství – Deuteronomium 18; 20:17, 18; 32:15-18  

c. Všechny ohavnosti pohanů – výšiny, posvátné sloupy, mužští prostituti (1 Král 14:22-24); působit, 

aby jejich děti procházely ohněm, obětování a pálení kadidla modlám (2 Král 16:3, 4); stavění oltá-

řů Baalovi a "všemu nebeskému vojsku" (2 Král 21:2-7) média, spiritisti, terafim, modly, ohavnosti 

(2 Král 23:24) a tak dále.  

Jednou z největších ohavností bylo opustit Boha a vyrábět a uctívat modly z věcí, které Bůh udělal, jako 

slunce, býci, hadi, ryby atd. (Řím 1:22-25). Mnoho z těchto kamenných model stále stojí, zejména ve středo-

mořské oblasti. Izaiáš 21:9 podporuje myšlenku, že babylonskou prostitucí je modlářství: "Babylon padl, 

padl; a všecky tesané sochy jejich bohů roztřískal o zem" (KJ).  

První čtyři přikázání z Desatrea Izraele byly navrženy Bohem tak, aby přinášely čest JEMU na rozdíl od 

uctívání neživých model, které jim nemohou nabídnout žádné milosrdenství, žádné odpuštění, žádné požeh-

nání, žádný věčný život. Lidstvo má vzpurnou povahu. Bůh nabízí svou pomoc, aby ji zkrotil a mohl uctívat 

jediného pravého Boha, který stvořil nebe a zemi i nás všechny, a sloužit Mu. To, co Bůh chce, je, aby člo-

věk oceňoval vše, co Bůh udělal pro lidi. Když lidé utvářejí své vlastní náboženství, tak mohou učinit pro 

sebe přijatelným to, k čemu je jejich hříšná povaha svádí, aby dělali, a to je hřích. Televizní reklamy dnes 

propagují toto: "Dělejte to, co chcete dělat." 

Jedním z Božích pravidel je, že hřích musí být odsouzen. Proto tento rozsudek nad "VELKÝM BABYLO-

NEM, MATKOU NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ". 
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Kapitola 21  

Zjevení 18  

Rozsudek nad městem Babylonem  

Babylon času konce a doslovné město  

Babylon na konci tohoto věku je zjevně MĚSTO, které řídí obchod a finance všech národů na světě. Všim-

něte si těchto osmi případů, kdy se o Babylonu času konce říká, že je městem:  

Žena, kterou jsi viděl, je veliké město, které vládne nad králi země (Zj 17:18).  

Běda, běda, velké město, Babylone, silné město! Neboť v jediné hodině přišel tvůj rozsudek (Zj 18:10).  

Běda, běda, veliké město, které bylo oblečeno v jemném plátně, purpuru a šarlatu a ozdobeno zlatem, drahoka-

my a perlami (Zj 18:16).  

A vykřikovali, když viděli dým jeho požáru, řkouce: "Které město je jako to veliké město?" ... A házeli si prach 

na hlavy a vykřikovali, plakali a truchlili: "Běda, běda, veliké město, ve kterém všichni, kdo měli lodě na moři, 

zbohatli jeho majetkem, neboť v jediné hodině se stalo pustinou" (Zj 18:18, 19). 

A silný anděl vzal kámen jako veliký mlýnský kámen a hodil ho do moře a řekl: "Tak bude Babylon, veliké 

město, násilím svrženo a nebude už nalezeno" (Zj 18:21).  

Pojem "Babylon" se tedy týká dvou různých fází stejného zlého systému: 1) odpadlického náboženského 

systému a 2) světového obchodního centra času konce. Zánik nevěstky Babylon v kapitole 17 nastává před 

zničením města Babylon: 

1) Kapitola 18 začíná slovy "po těchto věcech", což znamená po skončení nevěstky.   

2)  Názvy jsou různé. Kapitola 18 právě používá jednoduchý popis "Babylon", zatímco kapitola 17 jej 

nazývá Matka nevěstek a ohavností.   

3)  Když je zničena nevěstka Babylon, šelma a 10 rohů bude šťastné, zatímco všechny národy truchlí 

nad spálením města Babylon v 18. kapitole.  

4) Nevěstka Babylon bude zničena Antikristem a jeho 10 rohy. Město Babylon bude zničeno Bohem.   

Za prvé, nádhera, velikost a bohatství Babylonu 

Všimněte si, co citované výše uvedené verše říkají o městě Babylon, o velikosti jeho významu. Čas od času 

je nazýván "velkým městem", "městem, které vládne králům země". Pokud má svrchovanost nebo kontrolu 

nad "krály" nebo národy na zemi (17:18), bude větší než všechny mocnosti na zemi. 

Jeho bohatství bude nesmírné. Je přirovnáno k ženě, která je oděná v nejlepším oblečení a ozdobená zlatem, 

drahými kameny a perlami. Jiné země se díky jeho bohatství stanou bohatými. (18:3, 15, 19). Víme, že Irák 

má spoustu světových zásob ropy pod svým pískem. Všimněte si posledního výroku, který popisuje tento 

zlý městský systém: "V něm byla nalezena krev proroků a svatých a všech, kteří byli zabiti na zemi" (18:24). 

Babylon byl umístěn tam, kde je nyní Irák. Babylon posledních dnů bude postaven na stejném místě. Sad-

dám Husajn skutečně začal obnovovat Babylon v roce 1978, rekonstruovat Nebuchadnezarův palác, ulici 

pro procesí, řecké divadlo, mnohé z babylonských starověkých chrámů, Nebuchadnezarův trůnní sál a malý 

model Ištařiny brány. To bylo provedeno během irácké války s Íránem (Arabové proti Peršanům). 

Nedávno došlo k zastavení, neboť Saddám byl po svém svržení v roce 2003 polapen. Ale přestavba Baby-

lonu začala. A bude pokračovat ve správnou chvíli, aby se toto město Babylon času konce stalo městem, 

jež Bůh předpověděl ve verších výše.  
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Proroctví o zničení Babylonu v době konce 

Po skončení nevěstky Babylon v kapitole 17 vykřikl silným hlasem další anděl,   

Padl, velký Babylon padl! A stal se obydlím démonů a vězením všech nečistých a odporných ptáků.  

Neboť všecky národy pily víno (nebo padaly kvůli vínu) vášnivosti jeho nemravnosti a králové země s ním pá-

chali nemravné jednání a obchodníci země zbohatli díky nadbytku jeho smyslnosti.  

A uslyšel jsem jiný hlas z nebe, řkoucí: "Vyjděte z něj, můj lide, abyste se neúčastnili jeho hříchů, a abyste ne-

obdrželi z jeho pohrom;  

neboť jeho hříchy se nahromadily až k nebi a Bůh si vzpomněl na jeho nepravosti" (Zj 18:2-5).  

Izaiáš také řekl o Babylonu:  

A Babylon, krása království ... bude jako když Bůh převrátil Sodomu a Gomoru. Nikdy nebude osídlen nebo 

obydlen z generace na generaci; ani tam Arab nevztyčí stan, ani pastýři tam neuloží svá stáda,  

Ale pouštní tvorové tam budou ležet a jejich domy budou plné sov. Také tam budou žít pštrosi a budou tam 

skotačit chundelatí kozli.   

A hyeny budou výt v jeho opevněných věžích a šakali v jeho luxusních palácích. Jeho osudná doba také brzy 

přijde a jeho dny nebudou prodlouženy (Iz 13:19-22).  

Jeremiáš předpověděl stejnou scénu v Jeremiášovi 51:37: (Viz také Izaiáš 34:8-15).) 

Babylon se stane hromadou zřícenin, úkrytem šakalů, předmětem hrůzy a syčení, bez obyvatel.   

Tato proroctví se stanou v "PÁNově dnu" (Izaiáš 13, celá kapitola). Vzpomeňte si, že Jan byl v duchu v Pá-

nově dnu (Zj 1:10). 

Babylon "bude spálen ohněm" (Zj 18:8). Bude "svržen násilím a už se nenajde" (v. 21). "Bude zničen 

navěky" (Jer 51:22). Budou "spát věčný spánek a neprobudí se ... říká PÁN" (v. 39). 

Toto úplné zničení Babylonu navždy se ještě nenaplnilo. To je další důvod, proč věříme, že Babylon bude 

obnoven. Ve výše uvedené pasáži je nám řečeno, že Babylon bude náhle zničen jako Sodoma a Gomora. 

To se ještě nestalo. Izaiáš 13 a 14 a Jeremiáš 50 a 51 ukazují, že se to stane v budoucím dni soudu. Víme to 

proto, že ztmavení slunce (Mat 24:29) je zmíněno v souvislosti s rozsudkem nad ním. Zničení Babylonu 

času konce bude provedeno nejen ohněm z nebe (Zj 18:8) a pohromami (18:4), ale také velkými kroupami 

– kroupami, z nichž každá váží 100 liber nebo tak (Zj 16:19-21). Izaiáš 14:1-4, 7 nás informuje, že konečné 

zničení se uskuteční, když Bůh si znovu vyvolí Izrael a usadí jej v jeho vlastní zemi, kdy Izrael konečně 

bude v klidu a bude bezpečně bydlet. Od roku 1948 je Izrael národem, ale nikdy nebydlel v míru a bezpečí.  

Historie zkaženého Babylonu 

Po téměř 2000 let byl Babylon nejdůležitějším městem na světě. Byl komerčním a finančním centrem celé Me-

zopotámie, centrem geografického "X", které spojovalo Orient se Středomořím a Egypt s Persií. Jeho písaři a 

kněží šíří své kulturní dědictví po celém známém světě. Umění věštění, astronomie, astrologie, účetnictví a 

soukromé obchodní právo pocházejí z Babylonu (Caballero, Rebuilding Babylon, citováno Charlesem Dyerem 

v The Rise of Babylon).   

Připomeňte si jeho začátek. Postaven vzpurným Nimrodem, byl vždy BEZBOŽNÝM městem. Bůh jej 

použil k potrestání jiných národů. Dal mu za to Egypt jako jeho mzdu (Ez 29:18, 19). Babylon byl hlavou 

ze zlata Danielovy sochy člověka, která představovala království smrtelných a bezbožných lidí. Ta budou, 

až přijde Kristus, vyvrácena zřízením Božího království nad zemí. 
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Dvě hlavní města jsou v Bibli zmíněna podrobně. Jedno z nich je Jeruzalém, město, které si vyvolil Bůh (2 

Paral 33:7), a druhým je Babylon, který představuje bezbožnost a vzpouru lidstva (Zj 18:4,5). Jinými slovy, 

město Babylon znamená hříšnost celého světa. Všimněte si Zachariášova proroctví o ženě v éfě.  

Zachariášova úžasná předpověď 

Zachariáš 5:5-11  

Zde je obrázek éfy (koše) se ženou sedící uvnitř a představující "ničemnost". Olověné víko nad ženou zaji-

stilo, že neunikne. Vidění pokračuje: dvě ženy s křídly zvedly tuto éfu (koš) a odletěly s ní. Zachariáš řekl 

andělovi: "Kam berou tu éfu?" Odpověděl: "Pro ni postavit chrám v zemi Šineár; a když je připraven, bude 

tam umístěna na svém vlastním podstavci" (základně). Město Babylon bude "domovskou základnou" pro 

Antikrista. To znamená "odkud přichází." (Viz moje první kniha, Prophecies of the End of the Age.) 

Bábelská věž byla postavena na planině Šineár, kde se lidé vzbouřili proti Bohu (Gen 11:1-9). Stejně tak 

bude soustředěna ničemnost v tomto obnoveném městě Babylonu času konce, jak jsme viděli ve Zjevení 

18:4-5: "jeho hříchy se nahromadily až k nebi a Bůh si vzpomněl na jeho nepravosti." 

Podstatou Zachariášova vidění je, že v chrámu v Šineáru (Babylonu) bude zřízena ničemnost. Nejenže toto 

město času konce bude plné nemravnosti a čarodějnictví (18:3, 23), ale "byla v něm nalezena krev proroků 

a svatých a všech, kteří byli zabiti na zemi" (verš 24). To je mimořádně vážné. Být oplzlý a nemravný je 

jedna věc, ale záměrně zabíjet Boží lid je mnohem větší záležitost. Zrušení prokletí na zemi za vlády Ježíše 

nebude zahrnovat obnovu "Babylonu". 

V této střízlivé pasáži, Zjevení 18:24, si okamžitě připomeneme, že zabíjení Božího lidu je něco, co budou 

dělat šelma a falešný prorok ze Zjevení 13 a malý roh z Daniele 7; 8; 11:33; a 12:8. Toto velké soužení 

bude vůči Božímu lidu tak kruté, že Ježíš řekl, že pokud by Bůh nezasáhl, "žádný život by nebyl zachráněn; 

ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny" (Mat 24:22). 

Ale čerpáme útěchu v Božím slovu. Ukazuje, že někteří křesťané budou ještě naživu, když přijde Ježíš (1 

Tes 4:15, "my, kteří jsme naživu a zůstáváme až do příchodu Pána"). Přestože můžeme utrpět smrt pro 

našeho Pána, poté, co nás lidé zabijí, už nám nemají co udělat. Ale Bůh může zničit jak život, tak i tělo v 

gehenně, a současně dát věčný život svému drahému (Mat 10:28; Dan 12:2). 

Naše jméno napsané v Beránkově knize života je důležitá věc (Zj 13:8) spolu s odmítáním uctívat sochu 

šelmy (14:9-12). "Požehnaní mrtví, kteří nadále zemřou v Pánu," říká Duch (v. 13). Možná bude gilotina 

znovu instalována, protože mnozí z nich budou sťati za svou víru (20:4). Lepší být "zabit pro Pánovo slovo" 

(6:9), než zahynout se šelmou a falešným prorokem (19:20). Ti umučení pro Pána, zase povstanou k nekon-

čícímu dokonalému životu v Božím království. Tam budou Králi a kněžími na zemi s Ježíšem, navždy 

vládci ve spravedlnosti a míru (20:6; 5:10; 2 Pet 3:13). 

Vzpomeňte si, že šelma a ničemný Babylon jsou neoddělitelné (Zj 14:7-12). Když padne Babylon, padne 

šelma. Celý systém bude zničen společně. Bůh mu zaplatí "dvojnásob" (18:6-8) podle jeho skutků. Norma, 

podle níž Bůh odsoudí Babylon, je srovnána se způsobem, jak žil - "smyslně". 

Ve stejné míře mu dávejte utrpení a truchlení; neboť říká ve svém srdci: "Sedím jako královna a nejsem vdova 

a nikdy neuvidím smutek." Z tohoto důvodu na něj v jednom dni přijdou jeho pohromy, mor a truchlení a hlad 

a bude spálen ohněm; neboť Pán (Kristus), který jej soudí, je silný. 

Zničení Babylona bude rychlé: "v jednom dni". (Všimněte si podobnosti přemožení Babylonu perským Cý-

rem kolem roku 538 př.n.l.: "v té noci" - Dan 5:30 -, ve stejnou noc se objevil rukopis na zdi.) Bude spálen 

jako Sodoma a Gomora (Iz 13:19), poté, co utrpěl mor, truchlení a hladomor. Jeho tvrdohlavá úmyslná 
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hříšnost nebude Všemohoucím tolerována. Podle Božího plánu je nutné odstranit hříšníky předtím, než 

může Jeho spravedlnost navždy zářit nad zemí. 

Boží milosrdenství pro Jeho lid 

V proroctví ve verši 4 této kapitoly, Zjevení 18, vidíme Boha v Jeho velkém milosrdenství, volajícího ke 

svému lidu, aby se dostal z města Babylon: 

Vyjděte z něho, můj lide, abyste se neúčastnili jeho hříchů a abyste snad neobdrželi z jeho pohrom; neboť jeho 

hříchy se nahromadily až k nebi a Bůh si vzpomněl na jeho nepravosti. 

To nám připomíná Boha v milosrdenství, povolávajícího spravedlivého Lota ze Sodomy před jejím zniče-

ním (Gen 19:12-19). Ježíš také naléhavě žádá ty z Judska, až uvidí v posledních dnech ohavnost umístěnou 

na svaté místo, aby "uprchli do hor", a toho na střeše, aby nemeškal a nešel do domu, aby něco zachránil, 

"neboť tehdy bude velké soužení" (Mat 24:15-21). 

Bůh odhalil, že někteří z jeho lidu budou v Babylonu těsně před jeho zničením. Ve své lásce k nim bude 

naléhavě prosit, aby vyšli z tohoto města. Nebo to říká nám dnes, abychom vyšli z pozemské zkaženosti? 

Kdo jsou tito Boží lidé? Jsou to Židé? Víme, že Bůh dal Hebrejům schopnost vydělávat peníze (Deut 15:6; 

28:10-13). Víme, že Židé tíhnou k městům, kde je hodně bohatství, a Babylon bude velice bohatým městem. 

Pokud bude Babylon vůdčím městem obchodu na světě, jak to naznačuje tato pasáž, můžeme si být jisti, že 

zde budou Židé. Nebo mluví o některých lidech Církve, kteří žijí v Babylonu? (Teď, nebo pak?) Co dělá 

Boží lid v Babylonu, aniž by měl znamení šelmy, je těžké pochopit. Mohli by to být oni Izraelci, kteří ještě 

neuznali Krista a nečinili pokání, kdyby měli příležitost? (Viz Zach 12:10-13:9). Nebo by to mohlo být va-

rování pro křesťany předtím, aby zanechali zla? 

Víme, že Kristus přichází, aby vykonal Boží hněv (Zj 19:15), ale nejprve, až přijde, zachrání svůj lid (1 Tes 

4:15-18). 

Tato Boží výzva svému lidu v Babylonu v čase konce vyžaduje, aby "se neúčastnili jeho hříchů, aby snad 

neobdrželi z jeho pohrom". Bůh je varuje před následky, pokud se podílejí na hříších Babylonu. Budou 

posuzováni podle toho, neboť "cokoli člověk rozsévá, to také sklidí" (Gal 6:7). 

Toto Boží pozvání je dáno všem, kdo budou dbát na Boží volání, aby vyšli z hříchu a následovali spravedl-

nost v Kristu. 

 "Vyjděte z jejich středu a oddělte se", dí Pán, "a nedotýkejte se nečistého; a přijmu vás a budu vám otcem, a 

vy budete mými syny a dcerami", praví Všemohoucí (2 Kor 6:17, 18). 

To je pro Boha typické. Pokud bude člověk činit pokání, On mu odpustí jeho hřích a vyloučí svůj soud. 

Boží milosrdenství je nyní k dispozici všem: "Hle, nyní je přijatelný čas, hle, nyní je den spasení" (2 Kor 

6:2). V každém věku Bůh přijal ty, kteří budou činit pokání za hřích a hledat Jeho milosrdenství skrze Jeho 

Syna, našeho Spasitele, Ježíše. Lidé před Ježíšovým prvním příchodem byli ospravedlněni vírou a my, kteří 

žijeme poté, jsme také ospravedlněni vírou (Gal 3:8; Heb 10:38). 

Pouze ti, kteří hledají Všemohoucího a Jeho Syna, uniknou soudu (Jan 5:24). Hříchy křesťanů jsou opravdu 

zahlazeny nyní v tomto věku "ještě, než přijde soud" (1 Tim 5:24). Vše, co budou potřebovat, až přijde, je 

"odměna", kterou jim dává (Mat 16:27), což je "život v příštím věku".  

Poté radost v nebi 

Závěrečnou scénou tohoto obrazu úplného zničení babylonského systému, jak náboženského, tak komerční-

ho, je, jak na to reagují andělé v nebi. 
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"Halelujah! Spása a sláva a moc patří našemu Bohu;  

Protože Jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé; neboť odsoudil velkou nevěstku, která poskvrnila zemi svou 

nemravností, a pomstil na ní krev svých služebníků."  

A podruhé řekli: "Halelujah! Její kouř se zvedá navždy."  

A čtyřiadvacet starších (nejvyšší řád andělů) a čtyři živé bytosti (cherubíni) padli a uctívali Boha, který sedí na 

trůnu a říkají: "Amen. Halelujah!"  

A od trůnu vyšel hlas, řka: "Vzdejte chválu našemu Bohu, všichni jeho služebníci, vy, kteří se ho bojíte, malí 

i velcí."  

A slyšel jsem, jak to bylo, hlas velkého množství (stovek milionů andělů, Zj 5:11) a jako zvuk mnoha vod a 

jako zvuk mohutných bouřících hromů, říkající: "Halelujah! Neboť Pán, náš Bůh, Všemohoucí, panuje. Raduj-

me se a buďme rádi a vzdávejme mu slávu, neboť přišla Beránkova svatba a jeho nevěsta se připravila." (Zj 

19:2-7).  

V kontrastu k žalu a pláči nad pádem Babylonu po celém světě je v nebi při jeho pádu oslava. Celý nebeský 

zástup se konečně může radovat, protože nyní přichází konečný triumf Dobra nad Zlem, spravedlnosti nad 

špatností a věrnosti nad bezvěrectvím. Právě po tom nebeští andělé toužili po všechny ty tisíce let. Při stvo-

ření andělé (Boží synové, Job 38:7) "vykřikovali radostí" nad genialitou Božího stvoření. Ale od pádu člo-

věka hned na počátku nebe chřadlo kvůli hrozné hříšnosti, která pokrývala Zemi. Dokonce i Bůh "litoval, 

že učinil člověka". Přesto, když byl předložen jeho plán spásy, dokonce i andělé toužili do něj nahlédnout 

(1 Pet 1:12). Ale "andělům nepodmanil nadcházející svět" (Heb 2:5). Přestože plán spásy byl pro lidi, zlo 

na zemi rmoutilo nebeský zástup. Vizte, jak radostní byli, když ohlašovali Kristovo narození (Luk 2:9-15).  

A když bylo zlo odstraněno ze země, uvidíte, jak budou šťastní podle výše uvedených veršů. Rádi uvidí 

svého Všemohoucího Boha v plné moci a slávě nad zemí, takže se radují. Všimněte si významu slov, které 

používají o Bohu. 1) Spása (osvobození), 2) Sláva (jas Jeho spravedlnosti) a 3) Moc (Jeho mohutná pravo-

moc nad zlem). "Pán, náš Bůh, Všemohoucí, panuje. Buďme rádi a radujme se a vzdejme mu slávu." Potom 

tento nebeský zástup oznamuje velké téma, které je centrem knihy Zjevení: "Přišla Beránkova svatba" a 

budou vládnout v Božím království nad zemí po 1000 let. To bylo nadějí věrných lidí po tisíce let: Druhý 

příchod Krista a zřízení Božího království nad zemí. 
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Kapitola 22  

Zjevení 20  

Boží království – panování Krista se svými svatými 

Zde je vidění velkého dovršení věků: svržení satana z trůnu, soud a vzkříšení, tisíceletá vláda Krista a jeho 

lidu, poslední vzpoura člověka a jejich zničení v ohnivém jezeře.  

"A pak Asyřan (Antikrist) padne mečem," prorokoval Izaiáš (31:8), těsně předtím, než řekl: "Hle, král bude 

vládnout spravedlivě a knížata budou vládnout v soudu" (32:1). Jak vítaná změna! Když Kristus soudí Anti-

krista a vrhá ho do ohnivého jezera a spravedlností ruší zlo, Izaiáš byl veden, aby zvolal, že bude jako "útu-

lek před větrem, úkryt před bouří", jako vodní toky v suché zemi, jako stín obrovské skály v dusném horkém 

dni (32:2). Tyto obrazy z přírody ukazují skutečně vítanou změnu z dlouhé temné noci Země pod hříchem 

a smrtí. 

Kníže temnot vládl zemi (Jan 12:31; 16:11). Toto panování se často nazývá "temnotou" tohoto věku (Jan 

1:5 atd.). Izaiáš řekl: "Temnota bude pokrývat zemi a hustá tma lidi; ale PÁN povstane nad vámi a na vás 

se objeví Jeho sláva" (60:2). Předešlý verš ukázal, že nyní Jeho lid může "se pozvednout, zářit; neboť přišlo 

tvé světlo, a nad tebou vzešla PÁNova sláva." 

Zpustošenost na konci tohoto věku je nyní nahrazena obnovením (Dan 9:27; Sk 3:19-21). Jeden po druhém 

byli nepřátelé Boha a Izraele a Církve zničeni. Satan sám je svázán na tisíc let, než je odevzdán do ohnivého 

jezera (Zj 20:10). Nyní vidíme naplnění celé země Kristovým panováním, spravedlností a mírem (2 Pet 3: 

13; Ž 72:7; Iz 66:2; 2:2-4; 32:17)! Radost a štěstí Edenu byly zkaženy vniknutím hada tak, že je nemožné 

si představit radost celého stvoření, když je propuštěno z otroctví hříchu. Zde vidíme svět s Kristem a svět 

bez ďábla.  

Viděl jsem anděla, který sestoupil z nebe, měl klíč propasti a v ruce měl velký řetěz. A uchopil draka, starého 

hada, jenž je ďábel a satan, a svázal ho na tisíc let, a shodil jej do propasti, a zavřel ji a zapečetil nad ním, aby 

neklamal národy, dokud neskončí tisíc let; po těchto věcech musí být propuštěn na krátkou dobu.  

Viděl jsem trůny, a oni na nich seděli, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem duše těch, kteří byli sťati kvůli 

svědectví pro Ježíše a kvůli Božímu slovu, a těch, kteří neuctívali šelmu ani její obraz, a nedostali značku na 

své čelo ani na svou ruku; a ožili a vládli s Kristem tisíc let. Zbytek mrtvých neožil, dokud neskončilo tisíc let. 

Toto je první vzkříšení. Blažený a svatý je ten, kdo má podílí na prvním vzkříšení; nad nimi druhá smrt nemá 

moc, ale oni budou kněží Boží a Kristovi a budou vládnout s ním po tisíc let. (Zj 20:1-6).  

Konečná záhuba Satana 

Satan je nejprve spoután v bezedné jámě, odkud přišla šelma (17:8), pak bude hozen do ohnivého jezera (v. 

10). Satanovo věznění po tisíc let bude s anděly, kteří zhřešili (2 Pet 2:4; Juda 6). 

Všimněte si čtyř pojmenování ďábla: drak (Zj 12), starý had (Gen 3), ďábel (Mat 4:1-11) a satan (Job 1; 

2:1-7; 1 Paral 21:1). Stejná čtyři označení jsou vidět ve Zjevení 12:9. Je to ten zlý, největší podvodník mezi 

padlými anděly (Zj 12:7-17; Mat 4:8-11; 13:25, 28, 39; 25:41, 1 Jan 4:4; Juda 6). On "hřešil od počátku" (1 

Jan 3:8). Obecným názorem je, že hřích, do kterého upadl, byla pýcha (1 Tim 3:6). Toulá se po zemi, "hledá, 

koho by mohl pohltit" (1 Pet 5:8). Je velkým nepřítelem Boha a člověka (výše zmíněné verše), který po-

koušel Krista a lidi (Jan 13:2: "Ďábel již dal do srdce Jidáše Iškariotského ... oklamal ho"; Ef 4:27). "Větší 

je ten, který je ve vás (doslovný Kristus) než ten, který je ve světě" (doslovný ďábel) - 1 Jan 4:4. On "klame 

celý svět" (Zj 12:9; 20:3, 8). 
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On je tím, kdo pokoušel Evu v zahradě Eden (Gen 3). Možná právě proto je nazýván "vrahem od počátku" 

a lhářem a otcem lží (Jan 8:44; 1 Jan 3:8). 

Když je zaseto dobré semeno, je tam ten zlý, Satan, ďábel, aby ho náhle uzmul (Mat 13:19; Mar 4:15): 

"Satan ihned přijde a odnáší slovo, které bylo zaseto do jejich srdce", (Luk 8:12), nebo, aby zasel plevel 

(Mat 13:38). 

Klade léčky nebo praktikuje klam, aby ublížil Božím dětem (Ef 6:11; 2 Tim 2:26). Svádí je svou lstivostí 

(2 Kor 11:3: "Bojím se, aby, jako had oklamal Evu svou lstivostí, nebyla vaše mysl svedena z cesty"). 

Pokoušený se mu nemá poddat, ale odporovat mu a on uteče (Ef 4:27; Jakub 4:7).  

Měl moc vytvářet posedlost lidí démony (Sk 10:38) a podněcoval uvěznění některých svatých (Zj 2:10). 

Lidé, kteří jsou zlí a ti, kteří lžou a vraždí, jsou nazýváni děti ďábla (Jan 8:44; 1 Jan 3:8, 10). Jidáš byl Ježí-

šem nazván "ďábel" (Jan 6:70). 

Kristus přišel, aby zničil ďáblova díla (1 Jan 3:8; Heb 2:14). Juda se zmiňuje o sporu mezi ďáblem a archan-

dělem Michaelem nad mrtvým tělem Mojžíše (Juda 9), ale Bůh to sám vyřešil tím, že pohřbil Mojžíše na 

neznámém místě, aby později Izraelci neuctívali jeho hrob jako svatyni (Deut 34:6). 

V čase konce archanděl Michael a jeho andělé budou bojovat proti drakovi (ďáblu, satanovi) a jeho andělům 

a svrhnou ďábla dolů na zem, který, když uvidí, že má "už jen krátký čas", bude pronásledovat ženu (Izrael), 

která měla dítě, které vystoupilo do nebe (Zj 12:7-17). 

Můžeme vidět, proč se celá země bude radovat, když je takový charakter odstraněn, a Boží synové jsou 

oslaveni. Všechno stvoření čeká na tuto dobu (Řím 8:19-23).  

Tisícileté Kristovo panování 

Bezprostředně po Kristově vítězství nad Božími nepřáteli – šelmou, falešným prorokem a jejich armádami 

– začíná jeho tisíciletá vláda míru a spravedlnosti. Všechna proroctví o tomto zlatém věku se naplní. Jsou 

tak mnohá, že je tady nemůžeme uvést. Zde jsou aspoň některá:  

Národ nepozvedne meč proti národu (Iz 2:4).  

Neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, neboť země bude plná poznání PÁNa, jako vody pokrývají moře 

(Iz 11:9).  

Dílem spravedlnosti bude mír a výsledkem spravedlnosti poklid a jistota navždy (Iz 32:17).  

Žádný obyvatel neřekne, jsem nemocný (Iz 33:24).  

Jakože jsem živ, celá země bude naplněna PÁNovou slávou (Num 14:21).  

Na vrcholku hor bude hojnost obilí v zemi; jeho ovoce se bude chvět jako Libanon (Ž 72:16).  

Oráč pojede před žencem (Amos 9:13).   

Mírní zdědí zemi (Mat 5:5).  

Tomu, kdo zvítězí, udělím, aby seděl se mnou na mém trůnu, dokonce jako jsem také zvítězil a usedl se svým 

Otcem na Jeho trůnu (Zj 3:21).  

Tomu, kdo zvítězí, udělím jíst ze stromu života, který je uprostřed Božího ráje (Zj 2:7).  

V této kapitole je šest odkazů na období tisíce let. Mají být brány doslovně. Starozákonní proroci ukazují 

dlouhou dobu na obnovu Země, ale nikdy neuvádějí, jak dlouho bude trvat. Zde to je. Tyto dny jsou nazývá-

ny "časy obnovení" ve Skutcích 3:21. Termín nejčastěji používaný Ježíšem a apoštoly o tomto Dnu je rčení 

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ. Boží království zahrnuje všechno, nad čím Bůh vládne, ale v evangeliu o Království, 
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kterým Bůh pověřil Ježíše, aby je kázal (Luk 4:43), hlavním důrazem je obnovení ZEMĚ, kterou člověk 

znesvětil (Iz 24:5).  

Budeme vládnout na Zemi  

Toto je slib, který Bůh dal věřícím (Mat 5:5; Zj 5:9-10; 3:21; 2:26-27; Ž 37:22, 29, 34). Kristus bude panovat 

nad zemí na Davidově trůnu na zemi (Jer 23:5; 33:15-16; Zach 6:12, 13; Iz 9:6, 7; Luk 1:31-33; 2 Sam 7: 

10-16; Zj 1:5; 17:14; 19:15, 16). 

Ježíš nás učil podobenstvími: ten bude nad pěti městy, ten nad deseti městy (Luk 19:17, 19). Nakolik může 

být zřetelnější Zjevení 5:9 a 10? Spravedlivý "bude vládnout na zemi" a "pokorní zdědí zemi" (Mat 5:5). 

Nebe patří pouze Bohu (Ž 115:16). Spravedlivým lidským dětem dal Bůh zemi. Začal tento slib odedávna 

ve dnech Abrahama, když dal Abrahamovi, zástupci všech věrných, zaslíbení pozemského dědictví navždy 

(Gen 13:14, 15; 17:7, 8; Řím 4:13; Gal 3; Řím 15:8). Když Bůh dal Davidovi slib, že jeho trůn byl zřízen 

navždy (a Kristus zdědí tento trůn, až přijde – Luk 1:32; Mat 25:31), byl to ten stejný trůn, na němž seděl 

Šalomoun a byl na zemi (1 Paral 28:5; 29:23). Když Kristus během tisíciletého období zlikviduje všechny 

nepřátele, pak toto království odkáže Otci, aby Bůh "mohl být vším ve všech" (1 Kor 15:22-28). Nový Jeru-

zalém přijde na zem z nebe od Boha po Kristovu tisíciletém panování a "sám Bůh bude s nimi (se spravedli-

vými) a bude jejich Bohem" (Zj 21:2-7). Pak "sám Bůh bude mezi nimi" na zemi; "Bude bydlet mezi nimi 

a oni budou jeho lidem."   

Řád Království 

KRÁL. Svrchovaným KRÁLEM BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ bude samozřejmě Kristus, Boží Syn (Ž 2:6-9; 

72:9-11; 110:1, 2; Iz 2:4; 9:6, 7; Jer 23:5; 33:15; Dan 7:13, 14; Mat 13:41; 19:28; 25:31-34; Sk 2:30; 1 Kor 

15:24-28; Heb 10:13; Zj 1:5; 11:15-18; 12:5; 17:14; 19:11-16; 20:4, 6). 

SPOLUVLÁDCI. Kristus jmenuje Davida králem nad celým Izraelem (Jer 30:9; Ezech 34:22-30; 37:22-

28). Apoštolové budou nad 12 kmeny Izraele (Mat 19:28; Luk 22:29, 30). Všichni svatí v prvním vzkříšení 

budou králi a kněžími pod Kristem (Zj 20:4, 6; 2:26, 27; Ž 149:5-9; Dan 7:27; Mat 25:21, 23; Luk 12:44; 

19:17, 19; 22:29; Řím 8:17; 1 Kor 4:8; 2 Tim 2:12; Zj 3:21; 5:10; 22:5). 

ÚZEMÍ. Země (Zj 5:10; Mat 5:5; Jer 23:5; Ž 37:22, 29, 34; Num 14:21; Iz 11:9; Abakuk 2:14; Ž 116:15; Iz 

45:18).  

HLAVNÍ MĚSTO. Jeruzalém (Iz 2:3; 24:23; 62:7; 65:18-19; Joel 3:17; Zach 2:12; 8:3, 22; 14:16, 17; Mat 

5:35; Heb 11:10; 12:22; Zj 3:12; 21:2, 3, 10, 22-23).  

PODDANÍ. Žijící národy zbývající po Armagedonu (Zach 14:16; Ž 72:11; Iz 2:2-4; 11:10-12; 60:12; Jer 3: 

17; Dan 7:14; 7:27; Zach 8:21, 22; Mat 25:32; Zj 22:2; Ezech 47:12; Zj 21:24). 

ŘÍDÍCÍ ORGÁNY. Boží zákon nebo pokyny (Iz 2:3, 4; Mich 4:1-3; Dan 7:27; Zach 8:21, 22).    

Výsledky Kristovy vlády 

Svatí učiněni nesmrtelnými 

Nebudeme spát všichni, ale všichni budeme proměněni ... mrtví vstanou neporušitelní a my budeme promě-

něni ... toto porušitelné se musí obléknout neporušitelnost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost, říká 1. 

Korintským 15:52, 53. 

Věřící všech věků budou vzkříšení a učiněni nesmrtelnými, když přijde Kristus. Budou mít slavná duchovní 

těla (1 Kor 15:42-53; 1 Tes 4:13-18; Mat 8:11; Heb 11, učiněni dokonalými). To bude znamenat už nikdy 
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nemoc, bolest nebo smrt (Iz 33:21; Zj 21:4; 1 Kor 15:26; Zj 20:6; Jan 5:28, 29; 6:40, 54). Dokonalý život 

bude trvat věčnost. Pak můžeme vidět Boha (Mat 5:8), neboť budeme jako Kristus (1 Jan 3:2; Fil 3:21). Bu-

deme naplněni Boží slávou (1 Tes 2:12; Kol 3:4; 1 Kor 15:43) jako byli Kristus, Mojžíš a Eliáš ve scéně 

Proměnění (Luk 9:27-32). Petr, Jakub, a Jan tuto slávu viděli (v. 32).  

Světový mír – už žádná válka 

Světový mír! Když král Ježíš panuje nad zemí ze svého hlavního města Jeruzaléma, lidé z národů země 

budou cestovat do Jeruzaléma, aby se naučili Božím způsobům (Ž 2; Jer 3:17; Zach 14:16). Ježíš urovná 

spory mnoha lidí. Meče budou ukovány v pluhy a oštěpy v prořezávací háky. Národy nepůjdou válčit proti 

jiným národům. Lidé se už nebudou cvičit pro válku (Iz 2:1-4).  

Žalm 72 je mesiášský žalm. Říká mnohé věci o Kristově panování. Jednou z nich je, že mír bude překypovat.   

Vše živé na zemi bude v míru. 

Nikdo jinému neublíží. Země bude plná míru a Boží spravedlnosti (Iz 11:9).  

Mír mezi zvířaty a mezi zvířaty a člověkem 

Vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne s chlapcem, tele a mladý lev a vykrmené mládě spolu; a malý 

chlapec je povede.  

Kráva i medvěd se budou pást; jejich mladí budou ležet společně; a lev bude jíst slámu jako vůl.  

A kojenec si bude hrát u díry kobry a odstavené dítě dá ruku do doupěte zmije.  

Neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, neboť země bude plná poznání PÁNa, jako vody pokrývají moře 

(Iz 11:6-9).  

Zvířata, které jsou v tomto věku nepřáteli, budou pak spolu žít v pokoji s krotkou povahou: jehně a vlk; 

kozy a leopardi; krávy a medvědi; lvi budou jíst seno; malé děti si budou hrát mezi hady. Nebude nic, co 

by škodilo nebo ubližovalo v Božím království. 

Po potopě položil Bůh strach a děs z člověka na všechna zvířata, ptáky a ryby (Gen 9:2). Ale ve dnech Bo-

žího království na zemi učiní Bůh smlouvu pro lidi "s polní zvěří a s nebeskými ptáky a s plazy země, a 

rozláme bojový luk a meč a odstraní válku ze země a učiní, aby bezpečně uléhali" (Oz 2:18, KJ, KB). Tato 

smlouva mezi lidmi a Božími tvory na Zemi bude taková, že se lidé nebudou bát zemských tvorů a pozemští 

tvorové se nebudou bát člověka. Bude to jako v zahradě Eden. 

Byla položena otázka: "Budou zvířata v Božím království?" Ty výše uvedené verše ukazují, že tam budou. 

Pokud jde o milovaného psa Fida, zda se vrací zpět k životu, podle mého názoru není zmínka o vzkříšení 

psa.  

Zdraví – žádná nemoc 

Nikdo žijící v Jeruzalémě neřekne: "Jsem nemocný" (Iz 33:24) a totéž platí pro všechny vzkříšené věřící. 

Je obtížné si představit vykoupeného, pak s rakovinou, cukrovkou nebo jakoukoliv jinou nemocí. Ve skuteč-

nosti jsme ujištěni, že v "novém nebi a na nové zemi" nebudou žádné slzy, smrt, smutek, pláč a bolest. (Zj 

21:1-5). 

Jak Ježíš ničí nepřátele Boha a lidí jednoho po druhém, uvidíme dokonce, že i samotná smrt je zničena (1 

Kor 15:26; Zj 20:14). Ježíš má klíče smrti a hádu (hrobu) (Zj 1:18). Může odemknout sevření smrti, nebo 

může uzamknout sevření smrtí navždy. Ježíš má klíče království (Mat 16:19) a může je otevřít nebo vyloučit 

z něj lidské děti. Ježíš "má Davidův klíč, a když otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře" (Zj 



22 – Boží království 

 

120 

 

2:7; Iz 22:22). Vzpomeňte si na soudní scénu v Matoušovi 25 – na jedné straně lidé ovce; lidé kozli na dru-

hé straně. ŽIVOT pro jedny a OHNIVÉ JEZERO pro druhé. Musíme se ujistit, že jsme ovce hledáním nej-

prve Božího království a jeho spravedlnosti (Mat 6:33). "Vynaložte úsilí, abyste zajistili svoje povolání a 

vyvolení", neboť pokud žijeme Božími ctnostmi uvedenými ve 2. Petrově 1:5-7, bude nám bohatě poskytnut 

vstup "do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista" (2 Pet 1:10, 11). 

Izaiáš 35 zaznamenává sliby, které jsou pro nás velkou útěchou a nadějí. "TEHDY se otevřou oči slepých 

a uši hluchých nebudou uzavřené. TEHDY bude chromý skákat jako jelen (srnec) a jazyk němého zazpívá" 

(v. 5, 6). 

Bůh odevzdal Ježíši veškerou moc v nebi a na zemi (Mat 28:18). Otevře nebo uzavře vstup do Božího krá-

lovství pro vás i pro mě?  

Čas velké hojnosti 

Zemědělství a výstavba se zdají být v Království normou. Izaiáš řekl,  

Budou stavět domy a obývat je; také vysadí vinice a budou jíst jejich ovoce. Nebudou stavět a jiní bydlet, ne-

budou pěstovat, a jiní jíst; neboť jako dny stromu jsou dny mého lidu, a moji vyvolení budou dlouho užívat 

díla svých rukou. Nebudou pracovat nadarmo, nebo rodit děti pro pohromu; neboť jsou potomky těch požeh-

naných PÁNem .... Stane se také, že dříve, než zavolají, odpovím; a ještě když budou mluvit, uslyším. Vlk a 

beránek se budou pást spolu a lev bude jíst slámu jako vůl; a prach bude hadím pokrmem. Neučiní žádné zlo 

ani ublížení na celé mé svaté hoře, praví PÁN (Iz 65:21-23, NAS a KJ). 

Oráč půjde před žencem. Pěstitel půjde před sběračem hroznů. Nové víno bude kapat z hor a proudit z kopců 

(Amos 9:13, 14).  

Jeden z nejoblíbenějších autorových veršů o hojnosti v Království je Žalm 72:16. Hrstka obilných semen 

zasetých tehdy na vrchol hory vytvoří úrodu vypadající jako mohutné cedrové stromy na Libanonu. Nyní 

jsou horské vrcholy skalnaté a neplodné. Ne tak tehdy! Prokletí země bude odstraněno (Zj 22:3). To je ob-

raz sklizně po celý rok. To se nyní děje v jižních státech. Autor sklízel před léty v Louisianě tři úrody z jed-

noho řádku. 

Celá země bude jako zahrada Eden (Ezech 36:35). Pouště rozkvetou krásou. V poušti vyrazí prameny (Iz 

35:6, 7). To se bude dít v Izraeli a také po celé zemi, protože celá země má být obnovena (Skutky 3:21).  

Vyjdete s radostí a budete vedeni v pokoji; hory a kopce propuknou v radostný jásot a všechny stromy na poli 

budou tleskat rukama. Místo trní se objeví jedle a namísto vřesu se vynoří myrtový strom.  Bude to k PÁNovu 

věhlasu, jako věčné znamení, které nebude odříznuto (Iz 55:12, 13). 

Udělám z divočiny tůň vody a ze suché země vodní fontány. Vypěstuji v divočině cedr, strom šitta (akácie) a 

myrtoví a olejový (olivový) strom; V pustině zasadím jedle a zimostráz spolu, aby viděli a rozpoznali, a 

uvažovali a získali také vhled, že to učinila PÁNova ruka, a stvořil to Svatý Izraele (Iz 41:18-20; 35:6b, 7).  

Jak odlišné to bude ode dneška! V tomto věku lidé učinili zemi zpustlou (Iz 24:5) a "ničili" zemi (Zj 11:18). 

Co udělá Boží OBNOVA pro tuto sténající zemi! (Řím 8:19-22.) 

Každý, kdo v sobě zvítězí Kristovým duchem, bude jíst ze stromu života (Zj 2:7). Ježíš bude znovu jíst se 

svými apoštoly (Luk 22:29, 30), a velmi pravděpodobně budeme MY občas jíst u Ježíšova stolu!  

Země obnovena 

Kristova tisíciletá vláda přinese obnovu všeho, co Bůh slíbil obnovit; dobré podmínky, které zde dal Bůh 

na začátku (Gen 1:31). 
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Příčinou této obnovy bude to, že PÁNova sláva naplní zemi (Num 14:21; Iz 11:9; Abak 2:14). 

Viděli jsme, že zemědělství a výstavba se zdá být v Království normou. 

Lidé z národů budou v tisíciletí zjevně žít déle, jak to bylo krátce po pádu: 

Už se nestane, že ... dítě žije jen pár dní nebo starý člověk neprožije své dny; neboť mladík zemře ve věku sto 

let a ten, kdo nedosáhne věku sto let, bude považován za prokletého (Iz 65:20).  

Nebesa a země se opravdu stanou novými po jejich hrozných otřesech v době Kristova návratu (2 Pet 3:13; 

Iz 65:17). To je den, pro kterém všichni věřící toužili. Žijeme na stejné zemi, na níž žil Noé. Lidské způsoby 

byly tehdy ze země odstraněny a bude to znovu. Očista byla provedena vodou. Tentokrát to bude ohněm (2 

Pet 3:5-7, 10-14; 2 Tes 1:8; Heb 10:27; Zj 21:8; Ž 21:9; 50:3; Iz 29:6; 30:26-33; 66:15, 16; Ezech 38:22; 

Mat 3:12; Zj 20:9).   

Izrael obnoven 

Bůh slíbil Abrahamovi a jeho potomkům celou zemi od Eufratu k Nilu do věčného vlastnictví (Gen 13:14, 

15; 15:18; 17:7, 8; Skutky 7:2-5; Heb 11:8-10, 13, 39, 40; Gal 3:16-18; Řím 15:8). Získají své dědictví 

země navždy, když se vrátí jejich Král (Ezech 47:13-48:35; Jer 23:5-8; Ezech 34:13; 36:24-38; Amos 5:15).  

Jedním z hlavních poselství hebrejských proroků je úplné obnovení Izraele. Izrael byl vždy Božím ukazate-

lem doby. Úplné obnovení Izraele bude ovšem uskutečněno v Božím království. Všimněte si, jak tato proro-

ctví o Izraeli, které jsme viděli naplněné v dnešní době, směřují k jeho konečnému a úplnému fyzickému a 

duchovnímu obnovení v Božím království, nebo jsou jeho předzvěstí:   

1. Znovuzrození Izraele: "Kdo slyšel takovou věc? Kdo viděl takové věci? Bude země zrozena v jeden 

den? Nebo se najednou narodí národ?" (Iz 66:3). Neboť, aby se přes noc narodil národ, je neslýchané. Pře-

sto se přesně to stalo 14. května 1948: Izrael se stal opět národem poté, co po stovky let nebyl národem.  

2. Jak se to stalo. Joel 3:2 ukazuje, že před Armagedonem se všechny národy (OSN) spojily a rozdělily 

Boží zemi (Palestinu) nebo ji částečně rozdělily. Toto proběhlo v roce 1948.  

Organizace spojených národů složená ze zástupců národů země rozdělila zemi Palestinu. Tato země byla 

rozdělena na dvě části, jedna část pro Židy a jedna část pro Araby. Arabové obdrželi staré město Jeruzalém, 

kde stál Boží chrám (splňuje Ezech 36:2 a Abdiáš 16). Izrael získal západní a jižní část.  

3. "Rašení" fíkovníku a všech stromů. "Hleďte na fíkovník a na všechny stromy," řekl Ježíš,  

jakmile vyrazí listí, víte ... že léto je teď blízko. Stejně i vy, když uvidíte, že se to děje, uvědomte si, že Boží 

království je blízko. Opravdu vám říkám, tato generace nepomine, dokud se neuskuteční všechno (Luk 21:29-

32). (Všimněte si, že Ježíš neuvedl, kdy má začít "tato generace", ani jak dlouho nějaká generace bude trvat.) 

Z Joela 1:7 a jinde je zřejmé, že fíkovník odkazuje na Izrael a "všechny stromy" odkazují na ostatní národy. 

V padesátých a šedesátých letech minulého století nastalo světaširé protřepání, když se kolonie po kolonii 

osvobozovala od svých mateřských zemí. Získaly svobodu od mocností, které je po mnoho let ovládaly. V 

těchto letech bylo vytvořeno více než 60 nových národů. Tato nově dosažená nezávislost také způsobila ne-

pokoje a občanskou válku ve většině těchto zemí, protože lidé nevěděli, jak si dobře vládnout. 

Toto "rašení" se objevilo, počínaje Izraelem. "Izrael bude kvést a pučet" (Iz 27 6). Izrael a mnoho dalších 

národů vypučelo a vydalo listy v naší době. Léto (Boží království) je blízko.  
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4. Izrael má "bydlet v bezpečí" před koncem tohoto věku, když jej napadne velká severní armáda 

(Ezech 38:8, 11, 14, 16, 18). Tento dočasný mír má ještě nastat v době tohoto psaní (říjen 2003). Přijde, 

když Antikrist s ním uzavře sedmiletou smlouvu (Dan 9:27).  

5. Pro Jákoba (Izrael) je vpředu "čas soužení". "Běda! Neboť ten den je veliký, žádný jiný není takový. 

Je to čas Jakobova soužení, ale bude z něho zachráněn" (Jer 30:7, 11). Daniel říkal totéž: "Bude to čas sou-

žení, jaký nikdy nebyl" (12:1). Jedna třetina Židů (6 milionů) byla zmasakrována pod Hitlerem a Eichman-

nem kolem druhé světové války. Zachariáš 13:8, 9 uvádí, že dvě třetiny budou zabity, ale poslední třetina 

bude zachráněna příchodem jejich Mesiáše. Když budou volat Boha v den svého soužení, vyslyší je a za-

chrání. Ježíš také mluvil o tomto velkém soužení před Izraelem. Když je ohavnost umístěna na svaté místo, 

bude následovat velké zpustošení (Dan 9:27; Mat 24:15, 21).  

Tehdy bude rozdělena kořist Izraele v jeho středu (Zach 14:1). Vetřelec téměř zničí Izrael. Přesto na konci 

bude Bůh za něj bojovat, jako když bojoval v den bitvy. Bude to jeho válečná sekera a zbraně války proti 

pohanským armádám (Zach 12:2-9; Jer 51:20). Bůh zničí všechny národy, které proti němu povstanou (Jer 

30:10, 11).  

6. Boží náprava a očista. Bůh bude i nadále napravovat, kárat a trestat Izrael, dokud se jeho srdce 

nezmění, dokud neuvidí Krista a nepřijme ho jako svého Mesiáše a nebude litovat svých hříchů (Zach 13:6; 

Zj 1:7; Mar 14:62; Zach 12:10-14; Jer 31:9; Ezech 20:42, 43).  

Tehdy bude Izrael očištěn od svých hříchů, bude s ním uzavřena nová smlouva a zdědí zemi Kanaán navždy, 

jak Bůh slíbil (Ezech 36:24-28; Zach 13:1; Jer 31:31-34; Ezech 37:25; 47:13–48:29; Řím 11:25-29). 

Izrael je Boží příkladný národ. Na způsobu, jakým s ním jedná, všechny národy budou vidět, jak mohou 

přicházet k Bohu za Kristovy vlády (Zach 8:20-23; Ezech 36:23; 38:23; 39:21-23). Izrael bude požehnáním 

pro svět (Řím 11:12, 15). Bude pomáhat vést pohanské lidi země k Bohu (Zach 8:20-23). Bude vůdčím ná-

rodem na zemi, "hlavou, ne ocasem", v tisícileté vládě Krista našeho Pána na obnovené zemi (Deut 28:13). 

Když Ježíš podal učení o rašení fíkovníku, řekl: "Když uvidíte, že se toto děje, vězte, že Boží království je 

blízko. Amen pravím vám, že toto pokolení (to, jež to uvidí) nepomine, dokud nebude vše splněno." Viděli 

jsme počátek Izraele. Můžeme tedy očekávat, že naše generace nepomine, dokud Kristus nepřijde. Jsme na 

Něho připraveni? 

Jak jsme již zmínili v kapitole dříve, když Kristus během svého tisíciletého panování nad zemí potlačí vše-

chny nepřátele, pak odkáže celosvětovou spravedlivou královskou autoritu Bohu svému Otci, aby "BŮH 

mohl být vším ve všech" (1 Kor 15:22-28). Toto je vysvětleno v Zjevení 21. Nový Jeruzalém sestoupí na 

zem z nebe po Kristově panování a "sám Bůh bude s nimi (se spravedlivými lidmi) a bude jejich Bohem" 

(Zj 21:2-7). Pak "sám Bůh bude mezi nimi" na zemi; "bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lidem." 

Bude to čas, kdy lidé čistého srdce "uvidí Boha" (Mat 5:8). 

Zjevení 22 ukončuje Boží slovo zmínkou o stromu života a o řece života, o trůnu Božím a Kristově, naléhá-

ním nezapečeťovat Zjevení, ani nepřidávat nebo z něj neubírat, o odměně při Kristově příchodu a finálním 

pozváním všem, aby přišli k Bohu a ke Kristu. Ježíš přichází! Janova reakce a naše: 

"Ano, přijď, Pane Ježíši." 

 

 



 

123 

 

O AUTOROVI 

Jim Mattison byl od mladosti fascinován Božím Slovem. Narodil se, byl vychováván a vzděláván v Oregonu 

v Illinois, kde také navštěvoval Oregon Bible College (která se od té doby přestěhovala do Morrow v Georgii 

a byla přejmenována na Atlanta Bible College). Po absolvování studia v Oregon Bible College v roce 1945 

okamžitě nastoupil do pastorační služby. Více než 40 let sloužil jako pastor církví v Louisianě, Texasu, Vir-

ginii a Indianě. Kázal také 27 po sobě jdoucích let v rádiu. Mattison je vnukem S. J. Lindsaye, zakladatele 

The Restitution Herald (publikace Church of God, Abrahamic Faith, General Conference). Lindsay zakládal 

církve v Tempe, Arizoně a Los Angeles v Kalifornii a byl jedním ze tří zakladatelů Church of God v Ore-

gonu a Illinois. 

Jako byl Lindsay oddaným instruktorem Božího slova, tak i jeho vnuk. Mattison byl plodným spisovatelem 

pro církev obecně, přispíval 19 let do čtvrtletníku nedělní školy a vytvořil mnoho knih, článků a brožur o 

důležitých a obtížných biblických učeních. Byl neúnavný ve svém úsilí o osvícení starých i mladých lidí 

velkým poselstvím spásy. Téměř dvanáct let psal stránku o proroctvích pro The Restitution Herald, později 

začleňoval výběry tohoto materiálu do knihy Prophecies of the End of the Age, která byla s opravami, jak 

se jeho chápání prohloubovalo, dvakrát přetištěna. 

Mattison se v roce 1945 oženil s Mary Helen Landry a jejich svazek byl požehnán osmi dětmi. Jeho man-

želka zemřela v roce 1983 a později se oženil s Martou L. Jonesovou, vdovou po starším Loie Jonesovi. 

Svým ženám připisuje poskytování velké podpory pro své služby. 

Mattisonův zájem o proroctví ho vedl k účasti na Ježíšově příkazu: "Jděte do celého světa a kažte evange-

lium každému stvoření" (Mar 16:15). Spojením tohoto příkazu s prohlášením z Matouše 24:14: "Toto evan-

gelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům; a pak přijde konec" lze pocho-

pit Mattisonovu motivaci více se angažovat v misijní práci. Misijní pole vábila a on odpověděl v roce 1994. 

Veden svým spoléháním na Boha vedl dílo v Malawi v Africe, které rychle rostlo skrze víru a přesvědčení 

o nadcházejícím Božím království. Misii naklonění lidé mu posílali prostředky na pomoc v africkém díle. 

Díky velkorysým dárcům ve spolupráci s ostatními dokázal vybudovat více než 220 církví a koupit jízdní 

kola pro pastory. Kromě toho byly peníze vynaloženy na kopání několika studní, poskytnutí úlevy po povod-

ních a darování jídla v době hladomoru. Dohlížel na vydávání 100 tisíc traktátů v domorodých jazycích o 

přibližně 50 hlavních učeních Bible. On a jeho přítel a stoupenec Anthony Buzzard (autor sám o sobě) po-

skytovali traktáty k rozšiřování na misijním poli. 

Ač ve věku 78 let (listopad 2010), uskutečnil Mattison za posledních 16 let jedenáct cest do Malawi/ Mo-

zambiku, učil, kázal, vedl, řídil lidi, kteří touží po Bohu a modlil se za ně, neustále děkoval Bohu za pří-

ležitost Mu sloužit. 

Tato kniha je dílo lásky, obrovského vhledu, vedení Božím svatým duchem. Zde najdete odpovědi na mnoho 

otázek, které mohou být vzbuzeny zobrazením na obálce. Mattison doufá, že tato kniha posílí víru, osvětlí 

čtenářům prorokované strašné podmínky přicházející na tuto zemi a podpoří požehnanou naději, že věřící 

získají věčný život ve Věku, který přijde. 

Narozen 4. května 1932, zemřel 21. srpna 2017 

 




