
CO MŮŽEME VIDĚT V KNIZE ZJEVENÍ



STAROZÁKONNÍ ODKAZY:

odhadem je zde 300-400 odkazů na Starý zákon (Jan vyjadřuje proroctví hebrejského 
Starého zákona v řeckém jazyce), např. Iz 22,21-22

…ve Zj to vypadá, jako by autor hrál se svými čtenáři zvláštní hru: nejsou to úplné 
citáty, ale spíše narážky, které jeho čtenáři mají rozluštit. (Mrázek, 2017, str. 23)

obrovská podobnost s knihou Ezechiel

čím lépe rozumíme SZ, prorokům, tím lépe rozumíme knize Zjevení



144 000

SYMBOLIKA:
potřebujeme vidět bohatou symboliku knihy – čísla a 
symboly; symbolické popisy (beránek se sedmi očima)

něco jiného Jan slyší a něco jiného vidí: 

Jan SLYŠEL počet 144000 (Zj 7,4), ale VIDĚL nespočetný 
zástup (Zj 7,9)

SLYŠEL o Lvovi z Judy (Zj 5,5), ale viděl Beránka (5,6)

NADSAZOVÁNÍ:
Zj 14,20 potoky krve

…vidění se snaží něco říci; podrobnosti tu jsou… 
pro dramatický účinek (6,12-14)… například 
slunce, které zčernalo jako žíněný pytel, a hvězdy 
padající jako pozdní fíky pravděpodobně nic 
„neznamenají“. Jednoduše přispívají k větší 
působivosti celého obrazu zemětřesení. (G. Fee, 
Stuart, 2012, str. 207)



CHRONOLOGIE:

Zjevení je uspořádáno logicky, ne chronologicky; odráží základní dějinné 
principy

Zjevení není chronologie, je to kairologie (příklady)

Pečeti nemají smysl samy o sobě, ale rozvíjejí svitek

Téměř všechny komentáře chápou pečeti jako soud nebo jako projev Božího 
hněvu. Má to jediný háček – Písmo nic takového neříká. Když je rozlomena pátá 
pečeť, mučedníci, kteří jsou pod oltářem, volají: „Kdy už, Pane, vykonáš soud?“
Z toho můžeme usoudit, že předchozí čtyři pečetě – čtyři jezdci – nebyly soudem. 
(Hiett, 2009, str. 104)

Na konci 6. kapitoly se znovu ocitáme na konci světa. … ve Zjevení 
budeme konec zakoušet stále znovu



▪ opakují se například pohromy, které jsou v pečetích, polnicích a nádobách; jsou 
mezi nimi téměř všechny egyptské rány (podobné překrývání v knize Daniel)

▪ pečetě – lidské dějiny; polnice – nezvratný osud spojený se skomíráním přírody…

▪ CHRONOLOGIE SOUDŮ: Jelikož jde o scenérii nahlíženou „z nesmírné 

kosmické perspektivy“, je možné, že Ježíš klade jak soudnou stolici Kristovu, 

tak velký bílý trůn do jediného obrazu, aby ukázal svou myšlenku, a 

nevyjadřuje časový interval mezi nimi. (Horton, 2001, str. 646)



7 svícnu
7 hvězd

7 očí a rohů
7 duchů 
Božích

7 pečeti
7 polnic
7 nádob

3
4
10
12

ČÍSLA:

7 – svět a jeho dějiny

3 ½ – církev a Izrael

POLOČAS - Zatímco v předchozích kapitolách 
jednoznačně převládalo sedmidílné členění 

(sedmero dopisů, pečetí, polnic, hromů), nyní 
přicházejí pasáže, ve kterých se objevují záhadné 
údaje jako 1260 dní (Zj 11,3; 12,6), 42 měsíců (11,2; 

13,5), rok a dva roky a polovina roku (12,14), tři a půl 
dne (11,9.11). Při bližším přepočtu zjistíme, že 

všechny tyto údaje nakonec směřují ke stejnému 
číslu tři a půl: 1260 dní = 42 měsíců po třiceti dnech = 

3 ½ roku. (Mrázek, 2017, str. 121)

1000 let



ŠELMY A ANTIKRIST
Místní šelma (kolaborace) mořská šelma (v pozadí)

Z historického hlediska církev jako výraz antikrista (v 
jistém smyslu správně) viděla nejrůznější vládce světa. 
Hitler tomuto obrazu jistě odpovídá, stejně jako Idi Amin 
pro celou generaci Uganďanů. V tomto smyslu 
neustále přichází mnoho antikristů (1 J 2,18). Ale co 
konkrétní postava, jejíž příchod bude po celém světě 
provázet poslední události konce? Říká nám Zjevení 13-
14, že to tak bude? Podle našeho vlastního názoru 
tomu tak být nemusí… (G. Fee, Stuart, 2012, str. 213)

člověk nepravosti 2Te 2,3 se liší od antikrista ve Zjevení



LEV JE BERÁNEK!
Máme sklon domnívat se, že Ježíš je někdy Lev a jindy 
zase Beránek. Jako kdyby říkal: „Chvíli to budu zkoušet 
jako Lev, ale když to nebude fungovat, zkusím to jako 
Beránek.“ Nikoli – Lev je Beránek. (Hiett, 2009, str. 108)

Zabitý Beránek je výpověď o tom, jak Bůh pohrdá mocí 
světa. Když se Bůh rozhodne ustavit své království, 
nedělá to jako Římané, tedy skrze dobyvatelské armády 
a zastrašování. Dělá to skrze potupnou Ježíšovu smrt. 
(Spilsbury, 2005, str. 41)

K základním výpovědím Zjevení patří, že Beránek i jeho 
„armáda“ přemáhají svým svědectvím a vlastní prolitou 
krví (12,11). Takové vítězství neznamená fyzickou 
likvidaci protivníka. (Mrázek, 2017, str. 194)

Jan přeformuloval z hebrejštiny drtit národy (Žalm 2,9) na pást 
národy (Zj 12,5)



BUDE TO MASAKR?
„Pošli svůj srp a začni žeň, protože přišla hodina žně a dozrála úroda 
země.“(14,15) – srov. Mk 4,29
A ten lis byl stlačen venku za městem a vytekla z něj krev až po uzdy 
koní na vzdálenost tisíce šesti set stadií.(14,20)

…všude jinde ve Zj, kdykoli se mluví o prolití krve, je to vždycky 

právě krev Beránkova (Zj 1,5; 5,9; 19,13) a mučedníků (Zj 6,10; 

7,14; 12,11; 17,6; 18,24; 19,2). Otázkou by pak bylo, zda Boží 

rozhorlení způsobuje, že teče krev. Spíše tuto výpověď můžeme 

chápat tak, že prolitá krev mučedníků způsobuje, že Bůh je 

rozhorlen. (Mrázek, 2017, str. 169)

Lis plný vína působí jako obraz soudu; ale i zde se přinejmenším 

vnucuje vzpomínka na víno/krev prolitou v „lisu za městem“ 

(14,19-20…), tedy krev Kristovu a mučedníků. (Mrázek, 2017, str. 

209)



„Zjevení není o násilném 
konci světa, ale o konci 

násilného světa!“


