
ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA 

časť 5. 

ZAČIATOK SÚDU 

 

 

Krátke zhrnutie, alebo o tom, kde sa práve nachádzame 

Poďme si teda zhrnúť, č o sme doteraz vlastne zistili: 

 Ján píše listy siedmym cirkvám v Malej Ázii. Vysvetľuje im, že sú uprostred 

vojny o svoju spásu a spásu sveta. Potom ich: 

o  Povzbudí k   

 Nulová tolerancia zla, nepoškvrnenosť 

 Viera, založená na faktoch a nie na ľahkomyseľnom uverení 

hocičomu 

 Vytrvalosť v námahe pre Evanjelium ako aj v súžení 

a prenasledovaní 

 Láska a služby lásky 

o  A odsúdi: 

 Zanechanie lásky  

  Kompromis so zlom a nepravdou (Balaam, Jezabel…) 

  Formálnosť, ne-bdelosť („Máš meno, akoby si žil, ale si mŕtvy“) 

  Vlažnosť, nehorlivosť 

 Potom pridáva „dôvodovú správu“, v ktorej vysvetľuje, PREČO je potrebné 

práve toto a prečo Ježiš odsudzuje práve tamto. 

Po opise Neba – a sveta, ktorý sa tak ocitá v širšom a večnejšom kontexte presahujúcej 

reality Nebeského sveta a Boha, začína Ján opisovať dejiny spásy: 

 ZVITOK – Nová Zmluva, oznámená prorokmi 

 BARÁNOK ho preberá z ruky Sediaceho na Tróne – stotožňovaný s Ježišovým 

narodením. 

 OTVÁRANIE PIATICH PEČATÍ – predstavuje situáciu, ktorá musela nastať, 

aby mohol Boh „naštartovať“ svoj záchranný plán. Tou situáciou je krach 



ľudskej snahy o Raj na zemi,
1
 namiesto neho prichádzajú dobyvatelia a s nimi 

vojna, hlad a smrť. Piata pečať ukazuje obete týchto pokusov, zabitých 

spravodlivých. 

 ŠIESTA PEČAŤ svojim jazykom upozorňuje, že sme na „konci času“, v 

„posledných dňoch“. Môžeme ju chápať ako: 

o  KOZMICKÉ KATSTROFY – v doslovnom znení 

o  SPOLOČENSKÉ KATASTROFY – keď „nebeské veličiny“ (vlády, 

panovníci,…) padajú, „ostrovy a vrchy“ (istoty) sa rúcajú,… 

 SIEDMA PEČAŤ, ku ktorej smerujeme dnes, je tak začiatkom súdu. 

A hoci by nás možno táto otázka ani tak veľmi nenapadla, predsa: 

KEDY sa začínajú „posledné časy“ a „čas konca“? 

KEDY sa začne Boţí súd nad svetom? 

 

Posledné dni a začiatok súdu – KEDY nastanú? 

POSLEDNÉ DNI: 

Keď sa pozrieme do Biblie, zistíme možno prekvapujúcu vec: 

Acts 2:14-18  
14

 Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: "Mužovia judejskí a 

všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová.  
15

 Títo nie sú opití, ako 

si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno.  
16

 Ale toto je to, čo povedal prorok Joel:  
17

 "V posledných 

dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú 

prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny.  
18

 Aj na svojich služobníkov a 

na svoje služobníčky vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha a budú prorokovať. 

Podobne to vidíme aj u Daniela: 

Daniel 2:27-45  
27

 Daniel odpovedal kráľovi: "Tajomstvo, na ktoré sa kráľ spytuje, nemôžu kráľovi 

oznámiť mudrci, veštci, čarodejníci a hádači.  
28

 Ale je Boh na nebi, ktorý odhaľuje tajomstvá a dá 

kráľovi Nabuchodonozorovi vedieť, čo bude v posledných dňoch. Tvoj sen a videnie, ktoré na tvojom 

lôžku prešlo tvojou hlavou, je toto:  
29

 Tebe, kráľu, prichádzali na lôžku myšlienky, čo bude za týmto; a 

ten, ktorý odhaľuje tajomstvá, dal ti vedieť, čo bude.  
30

 A mne nebolo toto tajomstvo odhalené pre 

múdrosť, ktorá je vo mne nad všetky živé tvory, ale preto, aby sa riešenie oznámilo kráľovi, aby si 

poznal myšlienky svojho srdca.  
31

 Ty, kráľu, díval si sa a hľa, akási mohutná socha! Táto socha bola 

veľká a jej lesk silný; stála pred tebou a jej výzor bol hrozný.  
32

 Hlava tejto sochy bola z jemného zlata, 

jej prsia a ramená zo striebra, jej brucho a boky z kovu,  
33

 jej stehná zo železa, jej nohy čiastočne zo 

železa, čiastočne z hliny.  
34

 Takto si sa díval, až sa bez zásahu rúk odlúpil kameň, zasiahol sochu do 

železných a hlinených nôh a rozdrúzgal ich.  
35

 Nato sa odrazu rozdrúzgali železo, hlina, kov, striebro i 

                                           
1
 Cirkevní otcovia by k tomu zrejme povedali, že človek, ohromený vlastnou skvelosťou a veľkosťou (je stvorený na obraz 

Boha) sa sám začína považovať za boha mimo Boha a proti Bohu. Netúži žiť v Božom Raji v postavení „podriadeného“ 

syna Boha. Preto Ho opúšťa, vyberá sa preč, za hranice Raja, aby si tam – ako skutočný boh – stvoril vlastný raj, vlastnú 

ríšu, v ktorej by vládol… 



zlato a boli ako pleva z letnej holohumnice, uchytil ich vietor a nenašlo sa po nich stopy. Kameň však, 

ktorý zasiahol sochu, stal sa veľkým vrchom a zaplnil celú zem.  
36

 Toto je sen; i jeho význam oznámime 

kráľovi.  
37

 Ty, kráľu, kráľ kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľovstvo, silu, moc a slávu  
38

 a do rúk 

ktorého dal všetko, kde bývajú ľudskí synovia, poľné zvieratá i nebeské vtáctvo, a ktorého ustanovil za 

vládcu nad nimi všetkými: ty si hlava zo zlata.  
39

 Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie než ty, a 

ďalšie, tretie kráľovstvo z kovu, ktoré bude vládnuť nad celou zemou.  
40

 A štvrté kráľovstvo bude mocné 

ako železo, pretože železo drúzga všetko. A ako železo rozbíja všetky veci, bude rozbíjať a drúzgať.  
41

 A 

že si nohy a prsty videl čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa: kráľovstvo bude rozdelené, 

bude v ňom z pevnosti železa tak, ako si videl železo pomiešané s blatistou hlinou.  
42

 A prsty nôh 

čiastočne zo železa a čiastočne z hliny: kráľovstvo bude sčiastky mocné, sčiastky krehké.  
43

 A že si videl 

železo, pomiešané s blatistou hlinou, znamená, že sa budú miešať ľudským semenom, ale spolu držať 

nebudú, tak ako sa nedá železo pomiešať s hlinou.  
44

 V dňoch týchto kráľov vzbudí však Boh nebies 

kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne a kráľovstvo sa inému ľudu nedostane; rozdrúzga a zruší 

všetky tie kráľovstvá, ono však bude trvať naveky  
45

 tak, ako si videl, že sa z vrchu bez zásahu rúk 

odlúpil kameň a rozdrúzgal železo, kov, hlinu, striebro a zlato. - Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo bude 

za týmto. Sen je pravdivý a jeho výklad spoľahlivý." 

„Posledné dni“ sa teda kryjú s nástupom Božieho Kráľovstva, o ktorom hovorí Ježiš: 

Matthew 12:28  
28

 Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie 

kráľovstvo. 

Termín „posledné dni“ spája s Ježišovým príchodom aj autor listu Hebrejom: 

Hebrews 1:1-2  Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.  
2
 V týchto 

posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého 

stvoril aj svet. 

Podobne naznačuje aj Pavol: 

2 Timothy 3:1-5  Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.  
2
 Ľudia budú totiž sebeckí, 

chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní,  
3
 bezcitní, nezmierliví, 

ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru,  
4
 zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako 

Boha;  
5
 budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň! 

Zjavne sa to teda malo diať už za čias Timoteja! Už vtedy nastávali posledné dni. 

Podobne aj Ján si uvedomuje, že žije v posledných časoch a hovorí: 

1 John 2:18  
18

 Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo 

mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina. 

ZÁVER: 

Posledné dni sa začali príchodom Jeţiša Krista na Zem! 

 

 

 



BOŢÍ SÚD NAD SVETOM: 

John 12:31-32  
31

 Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von.  
32

 A ja, 

až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe." 

John 16:7-11  
7
 Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, 

Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.  
8
 A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, 

čo spravodlivosť a čo súd.  
9
 Hriech je, že neveria vo mňa,  

10
 spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma 

neuvidíte,  
11

 a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. 

John 3:17-19  
17

 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.  
18

 

Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného 

Božieho Syna.  
19

 A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich 

skutky boli zlé. 

John 5:24  
24

 Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný 

život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. 

Všetky tieto miesta naznačujú, že súd na svetom sa uţ začal. Začal sa už príchodom 

Ježiša Krista a „naplno prepukol“ príchodom Ducha Svätého. 

Na druhej strane, sú texty, ktoré „deň súdu“ predsa len kladú aţ do eschatologickej 

budúcnosti, napríklad: 

Matthew 10:14-15  
14

 A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj 

mesta odíďte a straste si prach z nôh.  
15

 Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov 

bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. 

Tieto dva pohľady si neodporujú, skôr sa dopĺňajú a odhaľujú čosi nesmierne dôležité: 

 Príchodom Jeţiša sa začal súd nad týmto svetom.
2
 

 Od tej chvíle sa ľudia k Ježišovi alebo pridajú, alebo Ho odmietnu.
3
 

 Práve v tomto spočíva súd – a každý človek sám seba odsudzuje.
4
 

 Na konci sveta potom Boh uţ len akoby „zrátal“ jedných i druhých
5
 a potom 

potvrdil ich osud a údel, ktorý si slobodne a podľa svojej vôle vybrali. 

                                           
2
 Acts 4:11  

11
 On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným.; Romans 9:32-33  

32
 

Prečo? Preto, že nevychádzal z viery, ale zo skutkov. Narazili na kameň úrazu,  
33

 ako je napísané: "Hľa, kladiem na Sione 

kameň úrazu a skalu pohoršenia; kto v neho verí, nebude zahanbený."; 1 Peter 2:6-8  
6
 Preto je v Písme: "Hľa, kladiem na 

Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny; kto v neho verí, nebude zahanbený."  
7
 Vám, teda, ktorí veríte, je na česť; pre 

tých však, čo neveria: "Kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným,"  
8
 "kameňom úrazu a skalou pohoršenia." 

Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení. 

3
 John 3:19-21  

9
 A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.  

20
 

Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené.  
21

 Ale kto koná pravdu, ide na 

svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. 

4
 John 3:18  

18
 Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného 

Božieho Syna. 

5
 Daniel 12:1  

SSV 
Daniel 12:1 V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa: Bude to čas 

úzkosti, aký nebol, odkedy povstal národ až po ten čas. V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu 

zapísaného v knihe.; Revelation 20:15  
15

 A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera. 



 

ZÁVER: 

Teraz je deň súdu. Sme súdení, v tejto chvíli a my sami sme sudcami a volíme si 

svoj osud. 

 

Siedma pečať – začiatok súdu! 

OKAMIH OTVORENIA SIEDMEJ PEČATE JE OKAMIHOM ZRODENIA SA 

KRESŤANSTVA. OD TEJ CHVÍLE ŢIJEME „V POSLEDNÝCH ČASOCH“ A 

OD TEJ CHVÍLE SA DEJE „SÚD NAD TÝMTO SVETOM“ 

MOTÍV SÚDU V APOKALYPSE: 

Otvírání pečetí je ale pouze první ze tří sérií soudů (pečeti, polnice a nádoby). Viděli 

jsme již, že tyto tři série soudů spolu úzce souvisí: nádoby jsou zahrnuty v sedmé polnici 

a polnice v sedmé pečeti. Znamená to, že všechny tyto tři řady končí současně: konec 

otvírání sedmé pečeti se děje současně se sedmým troubením, a to se děje současně se 

soudem sedmé nádoby. Jan to zdůrazňuje tím, že mluví o hromech, blescích a 

zemětřesení v souvislosti se všemi třemi konečnými soudy. …  

Jak procházíme řadami soudů, je bouřlivé zemětřesení stále dramatičtější. Otvírání 

pečetí vede k soudům, které zasáhnou čtvrtinu země (6,8), troubení svolává soudy na 

třetinu země (8, 7-12; 9,19) a soudy spojené s nádobami zasahují celý svět (16,3). Opět 

vnímáme, že události směřují k nějakému velkému vyvrcholení, které nastane, když 

konečně přijde Boží království. Tím vším chce Zjevení vyvolat naše rostoucí očekávání, 

a dokonce vzbudit touhu po vidění Nového Jeruzaléma na konci knihy. (TBD)  

Takže, ako sme povedali: žijeme v poslednom čase,  

 TERAZ sa koná súd,  

 jeho intenzita sa stále stupňuje  

 a smeruje k veľkolepému finále: Novému Jeruzalemu, ako nakoniec hovoril už 

Ježiš: 

Luke 21:26-28  
26

 Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, 

lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť.  
27

 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v 

oblaku s mocou a veľkou slávou.  
28

 Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite 

hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie." 

  



POVAHA RÁN: 

 

Mnohé ze soudů nám připomínají egyptské rány z knihy Exodu. Ve Zjevení se však 

opakují s větší vážností a zasahují mnohem rozsáhlejší část světa. V Exodu rány 

nepadají bez rozlišení: zasahují pouze Boží nepřátele, nikoli Boží lid. Zjevení to líčí 

podobně. Ti, kdo jsou na čelech označeni Boží pečetí, jsou chráněni před 

démonickými kobylkami (9,4) a bolestivé vředy napadají pouze ty, kdo mají znamení 

šelmy (16,2). To jasně naznačuje, že rány líčené ve Zjevení nejsou míněny doslovně. V 

našem světě se Ježíšovi následovníci stávají oběťmi zemětřesení, nemocí a jiných 

pohrom. Je-li někdo křesťan, není imunní proti bolesti či utrpení. Proto nemůžeme 

udělat závěr, že oběti přírodních katastrof nebo smrtelných nemocí trestá Bůh. Jde 

spíše o to, že kniha Zjevení zcela záměrně líčí scény a události, které nám připomínají 

biblické rány egyptské, a nutí nás tak, abychom přemýšleli, jaký je jejich smysl. Mějme 

rovněž na paměti, že rány z Exodu umožnily Božímu lidu, aby unikl z faraónovy 

krutovlády. Byly to jakési přípravné události, které dovolily lidem, aby se vymanili z 

otroctví. Do tkaniva soudů je tak vetkána zvěst naděje a spásy pro následovníky 

Beránka (beránka nových Velikonoc). Rány, které přicházejí na svět, vyústí v Boží 

spasení. Po ranách následuje exodus! (TBD) 

Ak si to zhrnieme, zistíme nasledovné: 



 RANY SÚ SYMBOLICKÉ – znamenajú teda skôr „spoločenský rozvrat“, než 

fyzické katastrofy a pohromy, ako sú sopky a zemetrasenia.
6
 

 SÚVIS S EXODOM ukazuje, že ich zmyslom je oslobodenie človeka a jeho 

vovedenie do zasľúbenej zeme Božieho Kráľovstva.  

 Ako také ich teda môžeme chápať ako popud k tomuto vyjdeniu z ríše hriechu 

– podobne ako potápanie sa lode je motívom k tomu, aby ju námorníci a cestujúci 

opustili. 

 V TOMTO ZMYSLE NEUBLÍŢIA VERIACIM, pretože ich privedú ku spáse: 

„Romans 8:28  
28

 Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo 

sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.“ Naopak, neveriacim poškodia a ublíţia, 

pretoţe ich ešte viac utvrdia v hriechu a vzbure proti Bohu: „Revelation 16:9-

11  
9
 Veľká horúčava spaľovala ľudí a tí sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad 

týmito ranami; ale nerobili pokánie, aby mu vzdali slávu.  
10

 Piaty anjel vylial 

svoju čašu na trón šelmy: a jej kráľovstvo stemnelo. Od bolesti si hrýzli jazyky  
11

 

a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a vredy a nerobili pokánie za svoje 

skutky.“ 

 

TICHO A KADIDLO 

 TICHO ASI NA POL HODINY: Existuje viacero teórií spojených s tichom. 

Rabíni ho spájajú s casom ticha, aby boli vypocuté modlitby svätých.  

o 1. Niektorí to spájajú s knihou 2Ezdráš 7:29-31, kde ticho je zaciatok 

Nového Veku.  

o 2. Iní ho spájajú s viacerými sz pasážami, kde ludia majú byt ticho v 

prítomnosti Boha (Hab 2:20; Sof 1:7; Zach 2:13).  

o 3. Ostatní ho spájajú s dramatickým efektom pre príchod intenzívneho 

súdu na neveriacich. (REV). 

Nebe mlčí. Bůh mlčí. Je to až příšerné. Mlčení je obrazem klidu před bouří. Udání času 

„asi půl hodiny" chce vyjádřit nesnesitelně dlouhé trvání klidu a stupňovat napětí. V 

obtížných situacích se mohou stát vteřiny věčností. Jakoby celý vesmír zadržel dech v 

tušení něčeho velikého a hrozného. (PA) – alebo, naopak, veľkolepého a budiaceho 

bázeň. 

Akoby sa sám Boh zdráhal pokračovať, pretoţe vidí, čo všetko to bude obnášať. 

Nakoniec ale dielo súdu a spásy pokračuje – pretože bez neho by nejestvovala žiadna 

nádej na spásu, len utrpenie. Takto sa však časť ľudí zachráni! 

                                           
6
 Mark 13:12  

12
 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. 



 ZLATÁ KADIDELNICA A KADIDLO – Boh sám znásobuje modlitby svätých 

(t.j. kresťanov). Ako hovorí liturgický text, „dáva prosiacim viac, než si žiadajú“. 

Akoby sám „dotoval“ modlitbu a dopĺňal v nej to, čo je nedostačujúce 

a nedokonalé. Samotná modlitba svätých nestačí – a tak ju Boh mnohonásobne 

obohacuje svojou slobodne sa darujúcou a rozlievajúcou milosťou! 

Tento text a 5:8 boli používané na presadzovanie rabínskeho teologického konceptu, že 

anjeli sú nositelia modlitieb k Bohu. (REV) 

 VRHNUTIE OHŇA NA ZEM – Podobný text nájdeme u proroka Ezechiela: 

„Ezekiel 10:1-2  Potom som zazrel, že na oblohe, ktorá bola nad hlavou 

cherubov, ukázalo sa nad nimi čosi ako kameň zafír, čo sa na výzor podobalo 

trónu.  
2
 I riekol mužovi, oblečenému do plátna: "Choď medzi kolesá pod 

cherubínmi a vezmi spomedzi cherubínov plné priehrštie žeravého uhlia a rozsyp 

to na mesto!" Odišiel teda pred mojimi očami.“ V oboch výrokoch oheň 

pochádza od Božieho trónu. V prípade Ezechiela sa dočítame, že je symbolom 

zničenia mesta Jeruzalem, ktoré sa Bohu spreneverilo. Môžeme teda očakávať, že 

podobný zničujúco–očistný účinok má aj v tomto prípade. 

o DUCH SVÄTÝ? – možno môžeme prepojiť tieto slová so slovami Ježiša 

Krista: „Luke 12:49  
49

 Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len 

aby už vzplanul!“ V tomto texte môžeme Ježišove slová chápať ako symbol 

rozdelenia a utrpenia – ale môžeme v nich vidieť aj symbol Ohňa Ducha 

Svätého. V tom prípade Duch je naozaj ten, kto spôsobil zemetrasenie (rok 

70 – pád Jeruzalema a zánik starozákonnej bohoslužby a nástup 

kresťanstva, ktoré zmenilo tvárnosť sveta). Není to požár, který všechno 

zničí, protože Ježíš přichází naopak svět zachránit. Spíše tu lze myslet na 

lukášovskou zprávu o seslání Ducha svatého ve druhé kapitole Skutků, 

provázené ohnivými jazyky nad apoštoly. Však svržení ohně z nebeského 

oltáře ani ve Zjevení nepřináší lidem zkázu. Ta přichází až po zatroubení 

jednotlivých andělů. (AZN) 

POĽNICE 

 1. POĽNICA – „Revelation 8:7  krupobitie a oheň zmiešaný s krvou a padalo to 

na zem. Tretina zeme zhorela, tretina stromov zhorela a zhorela všetka zelená 

tráva.“ Okrem motívu egyptskej rany tu zaznieva aj iný motív: 

Ezekiel 38:14-23  
14

 Preto prorokuj, syn človeka, a povedz Gogovi: Toto hovorí Pán, Jahve: Vari sa 

nezdvihneš v ten deň, keď bude môj ľud, Izrael, bývať v bezpečí?  
15

 Prídeš zo svojho sídla, z končín severu, 

ty a s tebou mnohé národy, všetko jazdci na koňoch, veľký zástup a početné vojsko.  
16

 A vystúpiš proti 

môjmu ľudu, Izraelu, ako oblak, aby si zakryl zem. Bude to na konci dní, vtedy ťa privediem proti svojej 

krajine, aby ma poznali národy, keď pred ich očami na tebe, Gog, ukážem, že som svätý.  
17

 Toto hovorí 

Pán, Jahve: Si to ty, o kom som hovoril v dávnych dňoch prostredníctvom svojich sluhov, prorokov Izraela, 



ktorí v tých dňoch roky prorokovali, že ťa privediem proti nim?  
18

 V ten deň však, v deň príchodu Goga na 

izraelskú pôdu - hovorí Pán, Jahve -, vzblčí mi tvár hnevom.  
19

 A vo svojej žiarlivosti, v ohni svojej 

prchlivosti hovorím: Veruže v ten deň bude v krajine Izraela veľké zemetrasenie.  
20

 Vtedy sa budú predo 

mnou triasť ryby mora a vtáci nebies, zverina poľa a všetky plazy, ktoré sa plazia po zemi, i všetci ľudia, čo 

sú na zemi; zrúcajú sa vrchy, popadajú bralá a každý múr sa zvalí na zem.  
21

 I zavolám na celom svojom 

pohorí proti nemu meč - hovorí Pán, Jahve -, muž proti mužovi obráti meč.  
22

 Budem sa s ním pravotiť 

pomocou moru a krvi; záplave dažďa, kameňom krupobitia, ohňu a síre dám padať naň, na jeho tlupy a 

na mnohé národy, ktoré sú s ním.  
23

 Zvelebím, posvätím a oslávim sa pred očami mnohých národov a 

budú vedieť, že ja som Pán. 

V tom prípade je to motív zla, ktoré Boh dopúšťa – aby z nehy vydoloval záchranu, 

spásu a ešte väčšie dobro. 

 2. POĽNICA – Ak sa budeme držať Ezechiela ako inšpirácie, tak potom poľnice 

pokračujú vo vymenúvaní Božieho zásahu, ktorý premáha zlo a vyslobodzuje 

(ako v Exode) svoj ľud. Tu konkrétne čítame: „Revelation 8:8-9  A akoby veľký 

horiaci vrch bol vrhnutý do mora. Tretina mora sa zmenila na krv  
9
 a zahynula 

tretina tvorov žijúcich v mori a tretina lodí utonula.“ Zvrhnutá hora by potom 

mohla byť symbolom pádu BABYLONU, ktorý je v Zjavení symbolom 

a označením nepriateľov Boha: 

Jeremiah 51:24-26  
24

 Ale odplatím Bábelu a všetkým občanom Chaldejska všetok ich 

zločin, čo spáchali na Sione, pred vašimi očami - hovorí Pán.  
25

 Hej, som proti tebe, 

vrch nivočenia, hovorí Pán, ktorý nivočíš celú zem, vystriem proti tebe ruku a zrútim 

ťa z brál, urobím ťa vrchom požiaru.  
26

 Nevezmú z teba kameň do uhla ani kameň do 

základov, ale budeš večným zboreniskom," hovorí Pán. + Jeremiah 51:41-42  
41

 Ako bol 

podmanený Sesak a zaujatá sláva celej zeme! Ako sa stal hrôzou Bábel medzi národmi!  
42

 More vystúpilo proti Bábelu, pokryl ho nával jeho vĺn. 

 3. POĽNICA – Revelation 8:10-11  A z neba spadla veľká hviezda, horiaca ako 

fakľa, a padla na tretinu riek a na pramene vôd.  
11

 Tá hviezda sa volá Palina. 

Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od tých vôd, lebo zhorkli. 

o  Znova motív vzbury proti Bohu: V židovskej apokalyptike padajúca 

hviezda predstavuje anjela. V SZ je palina spájaná s modlárstvom (5M 

29:17-18). Taktiež je opisovaná ako miešaná s jedom a teda jedovatá (Jer 

9:15; 23:15; Am 6:12). Palina bola sama o sebe (TEV) horká, ale nie 

smrtiaca. (REV) 

o Podle starého mezopotamského mýtu chtěla jednou Jitřenka svrhnout 

ostatní hvězdy a sama dosednout na nebeský trůn. Nejprve to vypadalo, že 

se jí to podaří, ale pak ji slunce zahnalo a nakonec zcela vytlačilo z oblohy. 

Prorok Izajáš zužitkoval určitou verzi tohoto příběhu, aby pokáral naduté 

aspirace babylónského krále: Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky 

synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! A v srdci sis říkal: , 



Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře 

setkávání na nejzazším Severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s 

Nejvyšším se budu měřit.' Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy! (Iz 

14,12-15 ČEP). – predstavuje teda zase zvrhnutú vzbúreneckú moc. 

HVIEZDA poukazuje na anjela – možno Satana, ako budeme onedlho 

počuť výslovne. Potom by HORA mohla značiť skôr jeho pozemských 

nasledovníkov. Oboje je ale zvrhnuté… 

 4. POĽNICA – Revelation 8:12  A bola zasiahnutá tretina slnka, tretina 

mesiaca a tretina hviezd, aby sa ich tretina zatmela a tretina dňa nemala svetla a 

noc podobne.  

o Tma bola vždy znamením Božieho súdu (2M 10:21; Iz 13:10; 34:4; 50:3; 

Ez 32:7-8; Joel 2:2,10,31; 3:15; Am 5:18; Mk 13:24). Nebeské telesá boli 

casto uctievané ako duchovné mocnosti. (REV) – takže najskôr 

„pokračujúci spoločenský úpadok a rozvrat“… Tiež to pripomína egyptskú 

ranu tmy. 

 OROL LETIACI NEBOM – Orel byl pokládán za nejstrašnějšího ptáka a 

posla neštěstí. Objevoval se hlavně po katastrofách tam, kde byly mrtvoly. Zde se 

objevuje letící orel už před neštěstím. Zvířata i ptáci mají předtuchu hrůz a 

katastrof ještě dříve, než přijdou. Že letí středem nebeské klenby je náznakem 

toho, že ho může vidět a slyšet nejen Jan, ale i mnoho jiných. (PA)  

o Môže to súvisieť so strašným výsledkom súdu, ako hovorí Ezechiel: 

Ezekiel 39:17-20  17
 Ty však, syn človeka! Toto hovorí Pán, Jahve: 

Povedz vtákom rôznych druhov a rozličným zverom poľa: Zhromaždite 

sa a poďte; zíďte sa zo všetkých strán na obetu, ktorú vám ja pripravím; na 

veľkú obetu na vrchoch Izraela. Budete jesť mäso a piť krv.  18
 Mäso 

hrdinov budete jesť a krv kniežat zeme budete piť; sú to všetko barani, 

baránkovia, capi a tuční býci Bášanu.  19
 Najete sa tuku dosýta a napijete 

sa krvi do opojenia z obety, ktorú vám pripravím.  20
 A nasýtite sa pri 

mojom stole z koní a jazdcov, z hrdinov a rozličných bojovníkov; hovorí 

Pán, Jahve. –  

o Stále musíme mať na pamäti novozákonnú víziu súdu, ktorý si človek 

svojou neverou privodzuje sám. Dnes jasnejšie, než inokedy, vidíme, že 

je v našich silách zničiť svet, na ktorom žijeme – len z vlastnej konzumnej 

chamtivosti a bezohľadnosti!  

o Práve pred týmto orol varuje!!! Jeho zmyslom je varovať ľudí, nie 

odsúdiť! 

 

 

 



ANJEL PRIEPASTI 

 5. POĽNICA a PADAJÚCA HVIEZDA – Bolo viacero teórií ohladom identity 

perzonifikovanej hviezdy, ktorá je nazývaná ako anjel: (1) nakolko slovo je v 

DOKONAVOM VIDE, mohlo by odkazovat na Satana padlého v minulosti a 

pokracujúceho v padaní z neba (Iz 14:12
7
; Ez 28:16

8
; Lk 10:18

9
; Zj 12:9) alebo 

(2) kvôli kontextu, môže to byt iba další služobný anjel zapojený do Božieho 

súdu (20:1
10

). Anjeli ako padajúce hviezdy sa casto nachádzajú v 

intertestamentálnej židovskej apokalyptickej literatúre. (REV)  

 DOSTALA KĽÚČ 

o „Klúc“ je zmienený v 1:18 a 20:1. Symbolizuje autoritu. Boh uplatnuje 

autoritu nad démonskými hordami súdu. (REV) 

o Ak je hviezdou satan: Nicméně se můžeme domnívat, že janovské vidění 

„hvězdy s klíčem" má souvislost právě s tímto tajemstvím. Satan, Boží 

nepřítel, sám klíč nevlastní; musí čekat, až mu bude předán. (AZN). 

 STUDŇA PRIEPASTI – vychádza z nej obrovské zlo, ktoré „zatemní slnko“. 

Čo si pod ňou máme predstaviť? 

o Priepast („jama“) je grécky výraz, ktorý znamenal „hlbku“ negovanú 

ALFA PRIVATÍVOM. Bol používaný v Septuaginte (grécky preklad SZ) v 

1M 1:2; 7:11; Ž 42:7; 107:26 pre hlbky vôd stvorenia, ale v Ž 71:20 

odkazuje na miesto držania mrtvych. Toto platí taktiež v 1Enoch 18:12-16; 

21:7-10; 108:3-6, kde je to docasné aj konecné väzenie pre padlých 

anjelov. Zdá sa, že toto slovo je synonymom slova „tartarus“ (2Pt 2:4 a 

1Enoch 21:7), miesto, kde sú zlí anjeli držaní vo väzení (Lk 8:31; Jud 6; 

Rev. 11:7; 17:8; 20:1-3; a 1Enoch 10:4; 86:1; 88:1; Jubil 5:6-11). Pavel 

použil tento výraz (priepast) v Rim 10:7 pre miesto mrtvych (cf. Isa. 

24:21-22). Neskôr rabíni povedali, že to bolo meno pre nespravodlivú cast 

Šeola/Hádesu.  (REV) 

o Podle Ježíšových slov je tou nejnebezpečnější propastí, z níž vycházejí 

ničivé síly zla, nepochybně lidské nitro: „Neboť ze srdce vycházejí špatné 

myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky" 

                                           
7
 Isaiah 14:4-12  

4
 zložíš toto porekadlo proti babylonskému kráľovi a povieš: "Hľa, ako skončil tyran, skončilo 

násilie!" … 
11

 Do pekla je zvrhnutá tvoja sláva, zunenie tvojich hárf. Pod tebou je rozostretá chrobač a červy sú tvojou 

prikrývkou."  
12

 Ako si padla z neba, žiarivá zornička! Zrazený si k zemi, čo si vládol nad národmi. 

8
 Ezekiel 28:14-17  

14
 Bol si cherubom, pomazaným ochrancom; dal som ťa na svätý Boží vrch, prechádzal si sa 

pomedzi ohnivé kamene.  
15

 Bezchybný si bol na svojich cestách odo dňa, čo si bol stvorený, až kým sa nenašla na tebe 

vina.  
16

 Pri tvojom rozsiahlom kupčení naplnilo sa ti vnútro zločinom a zhrešil si, vtedy som ťa zvrhol z Božieho vrchu, 

odstránil som ťa, ochranný cherub, spomedzi ohnivých kameňov.  
17

 Srdce ti spyšnelo pre nádheru; pre krásu si si pohubil 

múdrosť. Na zem som ťa hodil, vystavil som ťa pohľadom kráľov, aby sa dívali na teba. (je to hovorené o kráľovi Týru, 

ale môže to mať aj symbolickejší význam, resp. sa ním inšpirovať) 

9
 Luke 10:18  

18
 On im povedal: "Videl som satana padať z neba ako blesk. 

10
 Revelation 20:1-2  Potom som videl z neba zostupovať anjela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz.  

2
 

Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov. 



/Matouš 15,19/. Proto Jakoubek ze Stříbra se táže: „Srdce zlé, 

nezpytatelné, kdo pozná je? Toť jest šachta propasti, z kteréž vycházejí 

žádosti k pýše...". Vyjdeme-li z tohoto předpokladu, pak „hvězda s klíčem" 

- a řekněme rovnou satan - umožňuje, aby se z propasti lidského srdce 

dostalo ven všechno, co tam je skryto. Psychoanalýza potvrzuje, že toho 

není málo. Je čeho se bát; evangelium ostatně o tom mluví dost jasně. 

(AZN) 

o OBOJE k sebe môţe dobre pasovať. Jadrom posolstva je to, čo hovorí vo 

svojom liste Pavol: Romans 1:24-31  
24

 Preto ich Boh vydal nečistote 

podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá  
25

 tí, čo Božiu 

pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako 

Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.  
26

 Preto ich Boh vydal 

nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za 

protiprirodzený.  
27

 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou 

a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali 

nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje 

poblúdenie.  
28

 A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal 

napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí,  
29

 plných 

neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, 

zlomyseľnosti; sú klebetní,  
30

 utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú 

pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov,  
31

 sú nerozumní, 

vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. 

 DYM AKO Z PECE 

o Táto terminológia bola v SZ používaná vo viacerých zmysloch: (1) dym 

sprevádzal súd Sodomy a Gomory (1M 19:28); (2) sprevádzal Boží súd 

nad národmi (Iz 34:10); a (3) sprevádzal Božiu prítomnost na vrchu Sinai 

(2M 19:18). (REV) – v tomto prípade ide skôr o súd, než o vystúpenie 

Boha z priepasti   

o Z této propasti pak vychází dým, který způsobuje zatmění slunce. Není bez 

významu, že už na začátku knihy slyšíme o tom, jehož tvář je „jako 

slunce, když jasně svítí" / 1 , 16/. Nebezpečné „produkty" našeho 

temného nitra vycházejí ven a mají zřejmě schopnost zastřít nám 

životodárné světlo Kristovo. Proto zpíváme s Janem Amosem Komenským: 

„Ó slunce spravedlnosti, můj Pane Ježíši, osvěť mě svou milostí v čas tento 

nynější." (AZN) 

 KOBYLKY – sú to na pohľad deti podsvetia a priepasti. Sú vyslaní trápiť LEN 

TÝCH, ktorí nepatria Bohu a Baránkovi a nemajú na čele ich pečať. Preto 

môžeme právom v tomto vidieť následky hriechu v ţivote nevykúpeného 



človeka.
11

 „Tajemství povolání a označení pečetí se nám snad stává lidsky 

pochopitelnějším, když uvážíme, že ani ten, kdo nebyl označen na čele Boží 

pečetí, není předem zavržený. I jemu dává Bůh příležitost, milosrdnou lhůtu, k 

pokání a spáse právě i ve zkouškách a těžkostech života, avšak lidé ji bohužel 

nevyužijí, jak se ještě dozvíme v závěru 9. kapitoly.“ (PA). – a práve utrpenie od 

kobyliek (ľudstvo, vydané napospas samo sebe) je mementom, volajúcim 

k tomuto pokániu.  

o  Aj preto zatiaľ LEN TRÁPIA, ale ešte NEZBÍJAJÚ! 

o  Trápenie ako od škorpióna – porov. 2 Chronicles 10:11  
11

 Áno, môj otec 

na vás navalil ťažké jarmo, ale ja k vášmu jarmu pridám; môj otec vás 

šľahal bičmi, ja vás však budem šľahať škorpiónmi!".  

o Opis kobyliek môže zaváňať znova Partskou armádou, ktorá bola 

postrachom rímskej ríše: „Niektorí to považujú za odkaz na Partské 

nájazdy, jazdcov s dlhými vlasmi. Títo boli známi svoju zrucnostou v 

jazdeckej lukostrelbe. Rimania sa báli týchto barbarských útocníkov.“ 

(REV). 

 ABADDON / APOLLYON – zhubca, ničiteľ 

o „Hebrejský (Aramejský) výraz znamenal „znicenie“ a grécky výraz 

znamenal „nicitel.“ Hebrejský výraz bol identifikovaný so slovom Sheol, 

ríšou mrtvych (Job 26:6; 29:22; 31:12; Ž 88:11 Prisl 15:11; 27:20). 

Robert B. Girdlestone má zaujímavý komentár na tento výraz vo svojej 

knihe Synonyms of the Old Testament: „Toto slovo je používané ako 

„zahynút“ na asi sto miestach. Ked je použité pre osoby, vo všeobecnosti 

znací smrt, ked je použité v súvislosti so zemou, naznacuje spustošenie“ (s. 

273). V Jóbovi 28:22 je perzonifikované spolu so Smrtou. Táto 

perzonofikácia je taktiež charakteristická pre zvitky od Mrtveho Mora a 

intertestamentálnu židovskú apokalytickú literatúru. Toto je do istej miery 

nezvycajné, nakolko anjel smrti v SZ je služobník Yahweho (2M 12:23; Job 

15:21) alebo dokonca zosobnenie Yahweho (2M 12:13,29). Ale tu sa tento 

anjel zdá byt vládcom uväznenej démonskej armády. Toto môže byt další 

spôsob poukazovania na Božiu vládu nad všetkými vecami.“ (REV) 

o Druhou inšpiráciou by mohol byť boh Apollón, s ktorým sa cisári Nero 

a Domicián identifikovali: „Niektorí dokonca hovoria, že takisto ako cisári 

Nero a Domicián tvrdili, že sú inkarnáciou Apolóna, aj toto grécke meno je 

skazený tvar a narážka na Apollyona. Sú dva ciastocné dôkazy, ktoré to 

potvrdzujú: (1) kobylky boli symbolom Apolóna a (2) oba výrazy Apolón a 

Apollyon pochádzajú z rovnakého gréckeho korena.“ (REV) 
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 1 John 5:18-19  
18

 Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha, a Zlý sa ho 

nedotkne.  
19

 Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého. 



 6. POĽNICA a ŠTYRIA ANJELI – „Narážku na SZ, kde tak ako sa štyri 

apokalyptické kone nachádzajú v Zach 1:8 a 6:1-8, títo štyria anjeli sa zdajú byt 

dalšia metafora pre Bohom ustanovených služobníkov prinášajúcich súd na 

skazený, búriaci sa svet (7:1). Avšak, nakolko sú títo anjeli spútaní, môže íst o 

odkaz na zlých anjelov (Jud 6).Títo anjeli prinášajú smrt na tretinu ludstva (v.18). 

Severná cast povodia rieky Eufrat bola severovýchodná hranica Zaslúbenej Zeme 

(1M 15:18; 5M 1:7; 11:24; Joz 1:4).“ (REV) 

 DEŇ, MESIAC a HODINA – stále je všetko pevnou súčasťou Božieho 

(spasiteľného!) zámeru a Boh má stále všetko pod kontrolou! 

o  Na Epikurpovu otázku: „Boh buď chce odstrániť zlo, ale nemôže, alebo 

môže, ale nechce, alebo nemôže a ani nechce. Ak chce, ale nemôže, je 

bezmocný. Ak môže, ale nechce to, je zvrhlý. Ale ak Boh môže a chce 

odstrániť zlo, potom kde sa zlo na svete berie?“ Zjavenie odpovedá: Kvôli 

spáse čo najviac ľudí Boh dopúšťa aj podobné veci. Zjavenie ani na 

okamih nepochybuje, ţe všetko toto je motivované Boţou láskou! Boh 

volí medzi záchranou mnohých a zatratením všetkých – a volí to prvé! 

 JAZDECKÉ VOJSKO  

o Znova je tu možno inšpiráca Partskou ríšou, ktorá sa „okolo Eufratu“ 

rozkladala: „V tomto určení je snad obsažena dvojí zajímavá představa, 

spojená s národem Parthů, kteří z této krajiny pocházejí. Na jedné straně 

byli pro Římany obávaným nepřítelem, vzbuzujícím hrůzu, a na druhé 

straně v židovských představách byli východní Parthové očekávanou 

nadějí a touhou, že zničí nenáviděnou římskou říši“ (PA).  

o  200 000 000 – „Toto je symbolický pocet démonských nájazdov, ktoré 

zaplavia nespasené ludstvo. Toto císlo je porovnatelné s myriadami 

anjelov, ktorí slúžia Bohu (5:11; 5M. 33:2; Ž 68:17; Dan 7:10; Žid 12:22; 

Jud14).“ (REV) 

o  Na rozdiel od kobyliek uţ nielen škodí, ale ZABÍJA! Je to v podstate 

zosilnená rana kobyliek. Súženie a utrpenie, spôsobené hriechom, sa 

stupňuje až do krajnosti, ktorou je smrť a zahubenie.
12

 

 OHEŇ DYM A SÍRA – „Síra je znakem pekelných mocností a podsvětí 

(14,10
13

). Je sotva možné chtít vykládat různé obrazy a srovnání; ale spíš je třeba 

pochopit to jako znamení všeho zla, které hrozí hříšnému lidstvu, jestliže se nedá 

na pokání.“ (PA) 

 HADY – dtto… 
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 Po nacizme, komunizme a XX. storočí vôbec o tom nemáme ani najmenšie pochybnosti! Čím viac sa ľudstvo 

odkresťančuje, tým viac mŕtvol za sebou zanecháva… 
13

 Revelation 14:9-10  "Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku,  
10

 

aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred 

svätými anjelmi a pred Baránkom. 



Perlička na odľahčenie z knihy Svedkov Jehovových Zjavenie, jeho veľkolepé 

vyvrcholenie je blízko: 

 
13 Kobylky vyzerajú pozoruhodne. J{n ich opisuje slovami: „A podoba kobyliek pripomínala kone pripravené do boja; na ich 

hlav{ch bolo niečo podobné korun{m zo zlata a ich tv{re boli ako ľudské tv{re, vlasy však mali ako ženské vlasy. A ich 

zuby boli ako zuby levov; a mali panciere ako železné panciere a zvuk ich krídiel bol ako zvuk dvojkolesových vozov 

mnohých koni, ktoré bežia do boja." — Zjavenie 9:7-9- 
14 To je výstižné zn{zornenie loj{lnej skupiny kresťanov oživených v roku 1919. Ako kone boli pripravení na boj a dychtiví 

bojovať za pravdu, spôsobom, ktorý opísal apoštol Pavol. (Efezanom 6:11-13; 2. Korinťanom 10:4) J{n vidí na ich hlav{ch 

čosi podobné korun{m zo zlata. Nebolo by spr{vne, keby mali skutočné koruny, pretože dokiaľ sú na zemi, nezačnú panovať. 

(1. Korinťanom 4:8; Zjavenie 20:4) No v roku 1919 mali už kr{ľovský vzhľad. Boli bratmi kr{ľa a boli im vyhradené nebeské 

koruny, ak zostanú verní až do konca. — 2. Timotejovi 4:8; 1. Petra 5:4. 
15 Kobylky vo videní majú železné panciere, ktoré symbolizujú nezlomnú spravodlivosť. (Efezanom 6:14-18) No majú aj 

ľudské tv{re, čím je vyzdvihnut{ vlastnosť l{sky, lebo človek bol vytvorený na obraz Boha a Boh je l{ska. (1. Mojžišova 1:26; 

1. J{na 4:16) Majú dlhé vlasy ako ženy, čo výstižne zn{zorňuje ich podriadenosť svojmu kr{ľovi, anjelovi priepasti. Ich zuby 

sa podobajú zubom leva. Lev používa svoje zuby na trhanie mäsa. J{nova trieda bola od roku 1919 znovu schopn{ prijímať 

pevný duchovný pokrm, najmä pravdy o Božom kr{ľovstve, nad ktorým panuje „lev z kmeňa Júdu", Ježiš Kristus. Lev je 

symbolom odvahy, a takisto treba veľkú odvahu na str{venie tohto tvrdého posolstva, i na to, aby bolo prostredníctvom 

publik{cií rozširované po celej zemeguli. Tieto symbolické kobylky spôsobujú veľký hluk, „ako zvuk dvojkolesových vozov 

mnohých koni, ktoré bežia do boja". Podľa príkladu kresťanov prvého storočia nemajú v úmysle byť ticho. — 1. Korinťanom 

11:7-15; Zjavenie 5:5. 
16 K ich zvestovaniu patrí viac než len hovorené slovo. „A majú chvosty a žihadl{ ako škorpióny; a v chvostoch majú moc 

škodiť ľuďom päť mesiacov." (Zjavenie 9:10) Čo by to malo znamenať? Keď Jehovovi svedkovia vych{dzajú konať dielo 

Kr{ľovstva, zanech{vajú za sebou publik{cie — knihy, časopisy, brožúry, aktu{lne trakt{ty, obsahujúce autoritatívne 

výroky založené na Božom slove, ktoré si ľudia môžu doma čítať. Tie obsahujú i bodnutia podobné bodnutiu škor-pióna, 

lebo varujú pred prich{dzajúcim dňom Jehovovej pomsty. (Izai{š 61:2) Prv než dnešn{ gener{cia duchovných kobyliek 

dožije svoj život, bude dokončené jej Bohom určené dielo oznamovania Jehovových súdov — na škodu všetkých 

tvrdošijných rúhačov. 

17 Tento húf kobyliek mal veľkú radosť, keď počas jeho zjazdu v roku 1919 bolo ozn{mené vyd{vanie nového časopisu Zlatý 

vek. Bol to časopis vych{dzajúci raz za dva týždne a určený na zosilnenie bodavého svedectva kobyliek.* Jeho 27. číslo z 29- 

septembra 1920 odhalilo pokrytectvo duchovenstva, prenasledujúceho v období rokov 1918-1919 v Spojených št{toch 

amerických b{dateľov Biblie. 

 NEKAJALI SA
14

… – po skončení teroru komunizmu a nacizmu čo vidíme? 

Pokínie? Obnovenie duchovných hodnôt? Jasné, že nie! Mechanizmus, o ktorom 

Zjavenie hovorí, skutočne funguje! Len tak – porov. argument „Ako to, že Boh 

dopustí takéto zlo?“ – pričom sa zodpovednosť z nás, ľudí, presúva na Boha! 

 Z ČOHO? Zjavenie hovorí, že nerobia pokánie z…: 

o  skutky svojich rúk – čo by naznačovalo, že uvedené pohromy boli naozaj 

dôsledkom toho, že Boh ľudí „vydal napospas im samotným“. 

o  klaňanie sa svojim výtvorom – no, dnes tomu možno rozumieme ešte 

lepšie, než vtedy. Ak nie, stačí si pozrieť reklamu a prejsť sa centrom 

mesta… 

o  vraţdy, čary
15

, smilstvo a krádeţe – no teda, nie že by to zase znelo až 

príliš aktuálne…  
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 gr. ú metanoesan – nezmenili svoje myslenie, svoje názory. Dôraz nie je o nejaké pokorenie sa a kapitulovanie pred 

Bohom, ako skôr o zmenu myslenia na základe desivej skúsenosti. 
15

 „Zázraky vedy a techniky“? Presný výzžnam pre čary je v gr. pharmakeia – farmaká, lektvary, drogy, elixíry,… 


