
ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA 

časť 6. 

POKLAD V HLINENÝCH NÁDOBÁCH 

 

 

Krátke zhrnutie, alebo o tom, čo sme sa vlastne 

doteraz dozvedeli… 

 

Na počiatku Boh stvoril človeka v Raji. Stvoril ho na svoj obraz, čiţe: 

 Podobného sebe 

 Boţia milosť bola súčasťou prirodzenosti človeka: „Keď Cirkev autenticky 

vysvetľuje symboliku biblickej reči vo svetle Nového zákona a Tradície, učí, ţe 

naši prarodičia Adam a Eva boli ustanovení v stave prvotnej svätosti a 

spravodlivosti. Táto milosť prvotnej svätosti bola účasťou na Boţom ţivote.“ 

(KKC 375). 

 Podobne (vyplýva to z KKC 375) bolo prirodzeným ţivlom človeka 

spoločenstvo s Bohom, pre ktoré bol stvorený rovnako, ako ryba pre ţivot vo 

vode a orol pre lietanie vo vzduchu. 

Hriech toto všetko zmenil: 

 Človek prestal Bohu dôverovať: „Človek pokúšaný diablom nechal vo svojom 

srdci vyhasnúť dôveru k svojmu Stvoriteľovi, zneuţil svoju slobodu a neposlúchol 

Boţí príkaz. V tom spočíval prvý hriech človeka. Odvtedy je kaţdý hriech 

neposlušnosťou voči Bohu a nedostatkom dôvery v jeho dobrotu.“ (KKC 397) 

 Zamiloval sa do seba
1
 a začal uctievať seba samého ako boha „ale bez Boha, 

pred Bohom a nie podľa Boha … Týmto hriechom človek dáva prednosť sebe 

samému pred Bohom a tým pohŕda Bohom:(2084) zvolil si seba proti Bohu.“ 

(KKC 398). To, samozrejme, nemôţe fungovať z jediného prostinkého dôvodu: 

„Skrze Ducha máme účasť na Bohu. Udelením Ducha dostávame účasť na Boţej 

                                           
1
 Pretoţe spoznal a bol uchvátený veľkosťou, ktorú do neho vloţil Boh pri stvorení – porov.: „Človek – to znie hrdo!“ 

(Maxim Gorkij). 



prirodzenosti… Len preto tí, v ktorých prebýva Duch, sú zboţštení.“ (KKC 1988). 

Človek je povolaný byť bohom – ale len skrze jednotu a účasť na jedinom 

boţstve Boha. Bez Neho to jednoducho nejde… 

 Opustil spoločenstvo s Bohom – spoločenstvo je moţné jedine v darujúcej sa 

láske. Spočiatku to tak bolo: Boh sa celý a úplne daroval človekovi. A človek tu 

bol celý a úplne pre Boha, ktorý mu postupne, stále viac a viac, odhaľoval jeho 

vlastnú veľkosť. V okamihu, keď sa človek uzatvoril do seba, skončila sa láska 

a s ňou aj spoločenstvo. Boh sa pre človeka stal: 

o  Konkurentom – človek túţil po vlastnej ríši, kde by ako Boh mohol 

uskutočňovať svoju vôľu a stvoriť si svoj vlastný svet. 

o  Nepriateľom – bojí sa, ţe Boh by mu mohol v tomto diele „oslobodenia 

sa“ prekáţať, obmedzovať ho, zotročovať. 

o  V lepšom prípade sluhom – ku ktorému sa modlíme, aby nám poslúţil 

a pomohol v NAŠOM diele a slúţil NAŠIM záujmom, bez ohľadu na to, či 

sú malicherné ako „dostať dobrú známku na písomke“, alebo veľké typu 

„spasiť sa“. 

 Stal sa nepodobný Bohu – Boh je spoločenstvom darujúcej sa lásky. Človek je 

konkurujúcim si individualistom, hľadajúcim vlastné záujmy. 

Človek opustil Raj – a Boh mu v tom vôbec nebránil, naopak, čítame, ţe ho dokonca 

vyhnal z Raja preč! 

 Človek nemal viac záujem bývať „v podnájme“ u nejakého iného Boha. Sám je 

predsa bohom a stvorí si vlastný raj, na svoj obraz! 

 Boh jednak rešpektoval slobodné rozhodnutie človeka (stvoreného na obraz 

zvrchovane slobodného Boha), jednak vedel, ţe momentálne nie je s človekom 

reč. Aţ keď človek dopadne na dno… tak moţno potom sa vráti a bude 

pokračovať v diele svojho zboţštenia. A moţno nie… 

Cesty Boha a človeka sa rozišli: 

 Človek začal budovať svoj raj na zemi a zdarne dospel aţ do takých rajských 

miest, ako boli Dachau, Osvienčim, či súostrovie Gulag… 

 Boh tomu všetkému nechával voľný priebeh (do ktorého občas zasiahol, ale nijak 

zásadne mu nebránil), aby z neho nakoniec vydoloval aspoň nejaké dobro. Nič 

iné ani veľmi na výber nemal, leda ţe by sa chcel zrieknuť plánu zboţštiť 

človeka: 

o  Ak by človekovi odňal slobodu a zabránil mu konať zlo, tak by sa 

neslobodný človek nikdy zboţštiť nemohol a svet by navţdy ostal peklom. 

o  Ak ale človekovi slobodu nechá – tak potom aspoň niektorí si moţno 

uvedomia, ţe tadiaľ cesta nevedie – a vrátia sa naspäť, k Otcovi.  



Doterajší text zjavenia na pozadí tohto poznania 

konštatoval niekoľko dôležitých vecí 

 Ľudský pokus o raj bez Boha nevyšiel – ba privodil skôr bolesť a utrpenie. 

o  Niektorí ľudia sa z toho poučili a vrátili sa k Bohu (144 000) 

o  Niektorí nie a dokonca niektorí vinu za svoju bolesť a utrpenie zvalili na 

Boha a preklínali Ho. 

 Boh poslal svojho Syna na svet, aby dokázal Jeho lásku k nám a aby umoţnil 

všetkým, ktorí o to stoja, návrat späť, domov, k Otcovi: „Philippians 3:20  Veď 

naša vlasť je v nebi“ 

 Odvtedy sa situácia vyostrila a začína prerastať do skutočnej a otvorenej 

VOJNY, ktorú budú viesť nepriatelia Boha voči Bohu a voči tým, ktorí sa 

k Nemu rozhodli vrátiť (a „zradili“ tak dielo vzbury človeka…). 

A práve do tejto vojny nás začne uvádzať dnešný text Zjavenia. 

 

Mocný anjel 

 OPIS – je opísaný výrazmi, ktorými je YHWH a Jeţiš: 

o  Oblak – symbol zjavenia sa Boha 

o  Dúha – symbol nádeje, ale vyskytuje sa aj v opisoch Ez 1,28, kde je 

súčasťou Boţieho voza. 

o  Tvár ako Slnko – tak sa opisuje Kristus v Zjv 1,16. „Toto přirovnání je v 

Novém zákoně pro anděla poněkud nevhodné, ba nenáleţité: jen o Jeţíši, 

který se na hoře Proměnění dává poznat v slávě svým učedníkům 

zaznamenává Matouš, ţe „zaskvěla se tvář jeho jako slunce" / 1 7 , 2 / . V 

témţ evengeliu čteme o andělu u prázdného hrobu, jehoţ obličej je „jakc 

blesk". A blesk je se sluncem nesrovnatelný.“   

o Nohy ako ohnivé stĺpy – dtto v Zjv 1,15. 

 Preto niektorí usudzujú, ţe by týmto anjelom mohol byť Jeţiš Kristus. Má to ale 

niekoľko háčikov: 

o  Nikde v Zjavení nie je Jeţiš označený ako anjel. 

o  Naopak, List Hebrejom trávi značnú časť svojho obsahu tým, ţe dôvodí, 

ţe Jeţiš anjelom nie je… „Jak uţ víme, v novozákonních spisech není nikde 

označen Jeţíš jako anděl. Jisté proto, ţe andělé nejsou od věčnosti jako 

Syn, jsou naopak stvořeni, podle knih} Jobovy dokonce s určitými 

nedokonalostmi: „Při andělích zanechal nedostatku' / 4 , 1 8 / .“ (AZN) 



o  V zjavení je uvedených niekoľko iných „silných anjelov“ (5,2; 18,21) 

a v Danielovi je veľmi podobne opísaný taktieţ anjel (Dan 10)
2
 

o  Nakoniec, v SZ jestvuje koncept anjela, ktorý hovorí a vystupuje 

v YHWH mene a skrze ktorého YHWH hovorí ako „Ja“. 

 KRISTUS „VO VŠETKOM VŠETKÝM“? Rozhodne tento anjel nie je len tak 

„hocikto“… Moţno by sa dalo povedať, ţe poslanie od Boha mu prepoţičiava 

Boţiu slávu a dôstojnosť
3
: 

o „Ač přichází v prorocích, apoštolech a všech dalších kazatelích 

evangelia, je to stále Ježíš Kristus.“ (AZN)  

o „I jeho příchod „z nebe" naznačuje, ţe přichází z moci Boží a Kristovy. Je 

„zahalen v oblak", coţ zvyšuje jeho slávu, ale zároveň ukazuje na Boha, 

který ho poslal. Bible často uvádí zjevení Boha nebo Krista v oblaku (2 

104,3; Ex 16,10; 34,5; Da 7,13; Mt 17,5; Sk 1,9; Zj 1,7; 14,14). Také duha 

je Boţím znamením (Gn 9,13.14.16; Ez 1,28; Zj 4,3). Anděl přináší zvěst o 

Božím milosrdenství, které naznačuje duha, ale též o Boží moci a soudu, 

což naznačují nohy jako ohnivé sloupy.“ (PA) 

 ŢEBY GABRIEL? „Anděl, který sestupuje s nebe, je označen jako „silný", řecky 

ISCHYROS. Toto slovo v řeči Starého zákona zní „gibbor" a proto se někteří 

domnívají, ţe jde o slovní hříčku, ukazující ke jménu anděla Gabriela. V ţidovské 

angelologii stál mezi čtyřmi mocnými anděly, jejichţ jména byla vyslovována při 

kaţdé večerní modlitbě: „Ve jménu Pána, Boha Izraele! Po mé pravici Michael, 

po mé levici Gabriel, přede mnou Uriel, za mnou Rafael a nade mnou Šechina 

Boţí" /"Šechina" je označení pro přítomnost Boţí/.“ (AZN) 

 KONTRAST S ANJELOM PRIEPASTI: „Tento prepracovaný opis môţe 

dávat do kontrastu anjela svetla s anjelom priepasti v Zj 9. Tak ako bol anjel v Zj 

9 vedený, tento anjel sa vedie sám. Toto môţe byt naráţka na silného anjela v 

Dan 10:5-6 alebo na Michala, archanjela Izraela v Dan 10:13 a 12:1.“ (REV) 

 STÁL NA ZEMI I NA MORI – „Anděl stojí „pravou nohou na moři, levou na 

pevnině". Moře a země často představují celek světa. A z toho lze vyvodit, ţe i 

                                           
2
 Daniel 10:4-14  

4
 Na dvadsiaty štvrtý deň prvého mesiaca som však bol pri brehu veľkej rieky, (je to Tigris).  

5
 Zdvihol 

som oči, díval som sa a hľa, človek odiaty do plátna a driek mal prepásaný ofazským zlatom.  
6
 Jeho telo bolo ako 

chryzolit, jeho tvár ako zjav blesku, jeho oči ako ohnivé fakle, jeho ramená a nohy ako svit ligotavého kovu a zvuk jeho 

reči ako hukot zástupu.  
7
 Videnie som videl ja, Daniel, sám, mužovia však, ktorí boli so mnou, videnie nevideli, iba sa ich 

zmocnil veľký strach a utekali sa schovať.  
8
 Ostal som teda sám a videl som toto veľké videnie. Nezvýšilo mi sily, ale aj 

môj výzor sa hrozne zmenil a neudržal som si silu.  
9
 Vtom som počul zvuk jeho slov. A len čo som počul zvuk jeho slov, 

padol som omdletý na tvár a ležal som tvárou k zemi.  
10

 Tu sa ma dotkla ruka a zdvihla ma na kolená a na dlane rúk  
11

 a 

povedal mi: "Daniel, miláčik, sleduj slová, ktoré ti ja hovorím, a postav sa na svoje miesto, lebo teraz som poslaný k tebe." 

Kým mi hovoril tieto slová, vstal som s chvením.  
12

 I riekol mi: "Neboj sa, Daniel! Od prvého dňa, čo si si upriamil srdce, 

aby si pochopil a pokoroval sa pred svojím Bohom, sú vyslyšané tvoje slová a ja som prišiel pre tvoje slová.  
13

 Ale knieža 

Perzského kráľovstva stálo proti mne dvadsať jeden dní a hľa, Michal, jedno z prvých kniežat, prišlo mi na pomoc a nechal 

som ho tam pri kniežati perzského kráľa.  
14

 Prišiel som teda vyložiť, čo postihne na konci dní tvoj ľud, lebo o tých dňoch 

bude ešte videnie." 
3
 Podobne hovorí Jeţiš apoštolom: Luke 10,16 Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však 

pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal."; Matthew 10:40 Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma 

toho, ktorý ma poslal. 



poselství, které mocný anděl přináší, se týká celého světa.“ (PA) – zeme, ale aj 

mora, ktoré predstavovalo v staroveku sídlo temných bytostí a démonov. 

DO PRAXE: 

Kto koná v Boţom mene – ale skutočne a opravdivo – na tom spočíva Boţia moc a Boţí 

majestát a je v ňom prítomný Boh. Koná tak v skutočnej autorite Boha (ako ešte 

budeme v Zjavení vidieť). 

Matthew 28:19-20  
19

 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna 

i Ducha Svätého  
20

 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som 

s vami po všetky dni až do skončenia sveta."  

Mark 16:20 Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval 

znameniami, ktoré ich sprevádzali. 

 

Volanie a sedem hromov 

 MOCNÝ HLAS – je to mocné, autoritatívne, ale súčasne aj všetkým počuteľné 

zvesovanie posolstva od Boha. Porov.: „Psalm 19:2-5  2
 Nebesia rozprávajú o 

sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.  3
 Deň dňu o tom podáva správu a noc 

noci to dáva na známosť.  4
 Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala 

počuť.  5 Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta.“ „Ve 

Starém zákoně to bylo obrazem hrozivých Božích výroků, které člověk musí 

slyšet, i když nechce (Am 1,2; 3,8; JI 4,16; Oz 11,10; Jr 25, 30).“ (PA) 

 SEDEM ZAHRMENÍ –„ Odpovídá mu sedm zahřmění. Nejde o zvukovou 

kulisu, ale hlasy hromů zřejmě o něčem smysluplně vypovídají. Obsah „hromov 

řeči" je natolik pozoruhodný, ţe Jan chce slyšené zachytit písemně. A právě i 

učinit nemůţe, protoţe hlas s nebe písemný zápis zapovídá.“ (AZN). SEDEM je 

zase číslo plnosti a úplnosti. 

o  Je to Boţí hlas (podobný hrmeniu)? V Evanjeliu máme podobnú 

zmienku: „John 12:28-29  A z neba zaznel hlas: "Uţ som oslávil a ešte 

oslávim."  
29

 Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, ţe zahrmelo. Iní 

vraveli: "Anjel s ním hovoril."“  

o  PREČO nesmie ich obsah zapísať? „Připomíná to i záţitek sv. Pavla, 

který „uslyšel nevypravitelná slova, jeţ není člověku dovoleno vyslovit" 

(2K12.4). Pavel to přijal jako zvláštní dar pro sebe. Také Jan asi slyšel v 

hlasu hromů to, co bylo určeno především a jedině pro něho a ne pro 

ostatní. Z konce kapitoly, kde se dozvíme, ţe Jan má prorokovat všem 

národům, můţeme vyvodit, ţe toto vidění a slyšení ho mělo posílit a 



připravit k tomuto úkolu. Mělo význam jen pro něho.“ (PA). „V Božím 

království jsou pravdy, které se nedají druhým přetlumočit, zaznamenat a 

předat dál. Apoštol Pavel vypráví v 2. listu do Korintu o svém záţitku, kdyţ 

„uslyšel nevypravitelná slova, jeţ není člověku dovoleno vyslovit." /12, 4/.“ 

(AZN).  

o  Napomôcť nám môţe Pavol, keď píše: „1 Corinthians 2:4-5  
4
 Moja reč 

a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v 

prejavoch Ducha a moci,  
5
 aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej 

múdrosti, ale na Boţej moci.“ – sú veci, ktoré sa nedajú preniesť slovom 

a papierom, pretoţe ich súčasťou je aj skúsenosť, vnútorná skúsenosť Boha 

a Jeho Ducha, ktorá sa odovzdať nedá, dá sa len preţiť. Všimnime si, ţe 

hrmenie je na Sinaji znakom Boţej prítomnosti. Môţeme teda sedem 

zahrmení chápať ako mocnú mystickú skúsenosť Jána, Boţie sebazjavenie 

sa apoštolovi, ktoré jemu dávalo mocný význam, ale mimo tejto skúsenosti 

bolo neodovzdateľné… 

DO PRAXE: 

Evanjelium je hlavne o skúsenosti a svedectve o tejto skúsenosti. 

To znamená, ţe aj keď ho odovzdávame, mali by sme si uvedomovať, čo z toho 

dokáţeme odovzdať slovami a čo nie – a takisto na čo sú uţ naši poslucháči pripravení 

a na čo ešte nie. 

„Moudrá zásada „Ne všechno a ne hned!" je tu důleţitá dvojnásob. Ani v duchovním 

ţivotě to nebývá jiné, jak k tomuto oddílu vysvětluje Jakoubek: „A kázal Pán Janovi 

zapečetiti. Dává se naučení kněţím, aby, jestliţe mají poznání pravdy jisté, věděli však, 

kdy mají zjeviti a kdy nic, kdy mluviti a kdy mlčeti. Nebo častokrát v mluvení 

předcházejí čas.“ (AZN) 

„1 Corinthians 3:1-3  A ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako 

telesným, ako nedospelým v Kristovi.  
2
 Mlieko som vám dával piť namiesto pevného 

pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte neznesiete,  
3
 lebo ste ešte stále 

telesní.“ 

 

Času už nebude a zavŕši sa tajomstvo 

 PRÍSAHA – dáva obzvláštnu váhu slovám, ktoré budú nasledovať. 

 ČASU UŢ NEBUDE – doslovne: „Ten čas (chronos) nebude viac“. Mnohí to 

prekladajú v zmysle „lehota je na konci“, „odklad je skončený“ a podobne. 

Zmyslom je, ţe sa naplnil čas a Posledné časy sa začali, uţ sa nečaká. Všeobecne 



je tento verš pre nás dosť ťaţko pochopiteľný – čo je (vzhľadom na jeho 

závaţnosť) pre nás nemilé… 

 ZAVŔŠI SA BOŢIE TAJOMSTVO. 

o  Zavŕši – gr. etelesthe, od slova teleó, znamenajúceho doviesť niečo 

úspešne do cieľa. 

o  Tajomstvo – gr. mysterion – niečo, čo nie je všeobecno známe, alebo je to 

známe len určitej skupine ľudí. V tomto smere ide o Boţí zámer – 

zvestovaný cez prorokov – ktorý ale pre mnohých ostáva zahalený nie 

preto, ţe by ho Boh utajoval, ale preto, ţe sú ľudia, ktorí ho nechcú počuť 

a preto ho nepoznajú. Pre nich potom Boţí plán – sám v sebe jasný, číry 

a logický – pôsobí ako dojmom nepochopiteľného tajomstvá, nechápu Jeho 

zámery ani Jeho konanie a často im tak pripadá zlé a nespravodlivé 

(podobne, ako môţe konanie starostlivej matky pôsobiť na malé dieťa, 

ktoré ešte nechápe jej zámery a všetky okolnosti a súvislosti). 

o  Význam je teda jasný: Boh má plán. Krásny plán. Sú ľudia, ktorí ho 

odmietajú spoznať a ostáva pre nich tajomstvom. To ale nebráni tomu, aby 

ho Boh nepriviedol k záveru – a to UŢ TERAZ! Čas čakania sa skončil!
4
 

DO PRAXE: 

S Jeţišom Kristom sa Boţie zámery odhalili úplne a nastal čas ich uskutočnenia. Je 

preto nerozumné naháňať sa za nejakými „ďalšími zjaveniami“ a podobne. Plnosťou 

Boţej Moci je Kristus, len sa o Neho treba oprieť a postaviť na Ňom svoj ţivot a svoju 

vieru: 

1 Corinthians 2:2-5  
2
 Rozhodol som sa, ţe nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba 

Jeţiša Krista, a to ukriţovaného.  
3
 A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený.  

4
 Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v 

prejavoch Ducha a moci,  
5
 aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na 

Boţej moci. 

 

Knižka horká i sladká ako med 

 A HLAS, KTORÝ SOM POČUL Z NEBA, ZNOVA KU MNE 

PREHOVORIL: „Bolo mnoho špekulácií ohladom identifikácie hovoriaceho. 

Niektorí tvrdili, ţe je to Boh, alebo Kristus, alebo Svätý Duch, alebo jeden zo 

silných anjelov.“ (REV) 

                                           
4
 Hebrews 1:1-2  Hebrews 1:1 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.  



 VEZMI JU A ZJEDZ – „Text se shoduje s povolávacím viděním proroka 

Ezechiela (Ez 2,8-3,2). Podobný případ je i u Jeremiáše (Jr 15,15-16). Jan dosud 

moţná jen hleděl a poslouchal. Nyní má také něco vykonat. Tím, ţe má „sníst 

kníţku", je naznačeno, ţe má strávit, přijmout, osvojit si Boţí poselství a 

nevydávat své myšlenky a interpretace za Boţí slovo.“ (PA) 

 NAJPRV SLADKÁ, POTOM HORKÁ – Môţe to súvisieť s dvomi moţnými 

pohľadmi na toto gesto: 

o  KNIŢKA ako Boţí zámer s človekom – je krásne počuť Evanjelium, 

jeho zvesť o zboţštení človeka je naozaj sladká ako med. Ale prijať ho 

znamená, ţe človek musí sebe odumrieť – a to je niečo agonické a horké. 

Skutočné osvojenie si Evanjelia a stotoţnenie sa s ním nás vedie na 

namáhavú a náročnú cestu
5
, nie na prechádzku ruţovým sadom, ako občas 

zvestujú rôzni „kazatelia“ a podobne. 

o  KNIŢKA ako proroctvo – „Z počátku chutná obsah Boţího poselství 

sladce, později hořce. Sladkost a hořkost kníţky souvisí s jejím obsahem. 

Ten je dobrý, protoţe oznamuje vítězství Boţí pravdy, ale zároveň zlý, 

neboť hovoří i o těţkostech, pronásledováních a soudu.“ (PA). „Táto malá 

kniha symbolizuje Boţie posolstvo, ktoré obsahuje uistenie veriacim (med, 

Ţ 19:10-11; 119:103), aj súd nad neveriacimi (horkost). Tento zvitok nie je 

ten istý, ktorý Jeţiš otvoril v kapitole 6. Tento predstavuje posolstvo od 

všemohúceho anjela (v. 7-11).“ (REV).  

DO PRAXE: 

Boţie zámery v sebe – v súčasnom stave sveta, ktorý je v moci Zlého – obsahujú uţ 

nielen sladkosť, ale aj horkosť a nie je viac moţné ich oddeliť: 

– na úrovni jednotlivca je to sladkosť povolania k návratu domov, k svätosti, 

k zboţšteniu,… ale za cenu opustenia starého sveta, odumretia tomu, čomu sme boli 

doteraz a vystavenia sa zápasu vo vojne, ktorá práve začína planúť. 

– na úrovni sveta je to utrpenie a bolesť, ako ovocie hriechu, ktorému Boh ponecháva 

voľné polke pôsobnosti – pretoţe len tak ostáva nádej, ţe aj keď nie všetci, tak aspoň 

časť ľudstva nakoniec zavŕši Boţí zámer s človekom. 

OD TEJTO CHVÍLE JÁN – doteraz len divák – sa stáva účastníkom a aktérom 

toho, čo sa bude diať. Zjavenie, ktoré napísal, je súčasťou tohto povolania 

prorokovať: „Revelation 10:11  
11

 Tu mi povedali: "Musíš znova prorokovať o ľuďoch, 

národoch, jazykoch a o mnohých kráľoch."“ 

                                           
5
 Matthew 7:14   

14
 Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! 



TRSTINA A CHRÁM 

 MERANIE CHRÁMU – „Jan dostává do rukou rákosovou míru /řecky 

KALAMOS/, aby přeměřil chrám s oltářem. Je však těţko pochopitelné, jak můţe 

„měřit" lidi, kteří se v něm modlí. Uţ to naznačuje, ţe patrně nejde o zjištění 

rozměrů pro nějaký stavební plán. Spíše si tento symbolický úkon můţeme 

představit jako vymezující „kótování" prostoru, který stojí pod přímou Boží 

ochranou. A to včetně těch, kteří se v něm shromaţďují k modlitbě.“ (AZN). 

„Meranie bolo znamením zasľúbeného rastu a ochrany (Jer 31:39).“ (REV) 

o Niečo k tejto téme nám môţu povedať aj iné časti Biblie: „1 Peter 2,5 a 

dajte sa vbudovať aj vy ako ţivé kamene do duchovného domu, do svätého 

kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Jeţiša 

Krista.“; „Hebrew 3,6 Ale Kristus ako Syn je nad jeho domom; a jeho 

domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej.“; „1 

Timothy 3:14-15  
14

 Toto ti píšem v nádeji, ţe čoskoro prídem k tebe,  
15

 ale 

ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je 

Cirkev ţivého Boha, stĺp a opora pravdy.“ 

o  JE TO CIRKEV ŢIVÉHO BOHA, ktorá je pod Boţou ochranou a preto 

sa na nej plnia Jeţišove slová: „Matthew 16:18  Ty si Peter a na tejto skale 

postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôţu.“ „Novozákonní 

písemnictví, třebaţe vyrůstá z ţidovských duchovních tradic, pokládá za 

skutečný Boţí chrám společenství ţivých lidí, společenství Kristovy církve.“ 

(AZN).  

o Jej „obsahom“ sú ľudia, uctievajúci Boha – čiţe tí, ktorí zanechali 

hriech, ktorého podstata spočíva v uctievaní seba a v uzatvorení sa do seba 

v akte egoistického individualizmu. 

 VONKAJŠIE NÁDVORIE VYNECHAJ… Chrám má aj vonkajšie nádvorie – 

a ono, hoci vonkajšie, je súčasťou chrámu. „Je třeba si připomenout, ţe jiţ stan 

setkávání, který zřídil Mojţíš na poušti, a později i chrám Šalamounův i Herodův 

měly vnitřní a vnější nádvoří. Před chrámem (svatyní) se nacházelo vnitřní 

nádvoří, v němţ stál veliký zápalný obětní oltář a veliké umyvadlo pro liturgické 

očišťování. K tomuto vnitřnímu nádvoří se pojilo vnější nádvoří, do něhoţ měly 

přístup ţeny a na jeho okraji i pohané.“ (PA) Ján zisťuje, ţe Boh niečo v Cirkvi 

chráni a garantuje, niečo nie. Cirkev je svätým chrámom – a súčasne je ale aj 

neustále „šliapaná“ pohanmi… Ako hovoria katolíci, je „ľudská i boţská“ 

súčasne. Dá sa to znova chápať dvomi spôsobmi: 

o  Na úrovni Cirkvi: „nádvoří chrámu, ale i „svaté město" (Jeruzalém), 

bude zničeno pohany. Vnější činnost církve není tedy proměřena, není 

uchráněna zpohanštění a zkázy. Mnozí křesťané, pohybující se pouze 

okrajově v církvi, odpadnou, podlehnou pohanským svodům a moci. Co 



se kdysi přihodilo Jeruzalému skutečnému, je varovným znamením a 

předzvěstí toho, co se děje neustále duchovnímu Jeruzalému, církvi (L 

21,24).“ (PA). To, čo Boh garantuje, je neomylnosť a spoľahlivosť Cirkvi 

ako stráţkyne pravdy
6
. Po 2000 rokoch fungovania Cirkvi dnes môţeme 

oceniť fakt tejto Boţej garancie, pretoţe tu dokázateľne je. Naopak, čo 

Boh negarantuje, je to vonkajšie a ľudské. Aj kresťania sú od stvorenia 

slobodní ľudia a podľa pôvodu hriešnici. Začlenenie do Cirkvi ich 

nezbavuje slobody konania. Prinajmenšom od čias Judáša vieme, ţe ani ten 

najvyšší úrad v Cirkvi nie je garanciou osobnej bezúhonnosti 

a bezhriešnosti – a nič podobné Boh ani nemal (a ani nemohol mať) 

v úmysle!
7
 

o  Na úrovni jednotlivca: Sme pod Boţou ochranou a kým sami Boha 

neopustíme, nik nemá moc odlúčiť nás od Boha
8
. Ale ani to nás 

neochraňuje pred slobodou a z nej plynúcou nedokonalosťou. Preto sa 

zvykne hovoriť, ţe svätý človek – to je hriešnik celým srdcom milujúci 

Boha. 

 42 MESIACOV – „Toto číslo pochází z Da 7, 25, kde se praví: „Svatí budou 

vydáni do jeho rukou (zpohanštělého krále) aţ do času a časů a poloviny času." 

Slovo čas se téţ překládá slovem „doba" a podle běţného výkladu znamená rok. 

Jedná se tedy o tři a půl roku, to je 42 měsíců nebo 1260 dní taktéţ uvedených v 

Apokalypse (11,3; 12,6). Ve Zjevení se s touto dobou a číslem setkáváme na 

těchto místech: 11,2.3; 12,6.14 a 13,5. Symbolická doba, která znamená dobu 

souţení a dobu zla a také dobu pohanů a zpohanštění, má souvislost s časem 

znesvěcení jeruzalémského chrámu Antiochem Epifanem od června 168 (nebo 

167) př. Kr. do jeho očištění Judou Makabejským v prosinci 165 (nebo 164) př. 

Kr. tedy 42 měsíců (IMak 1,54; 4,52; 2Mak 10,5). Podle Jk 5,17 a L 4,25 se s 

touto dobou setkáváme i ve Starém zákoně, kdy za proroka Eliáše nepršelo tři a 

půl roku (lKr 17,1; 18,1). Touto dobou je téţ míněn „čas pohanů", o němţ se 

hovoří bez dalšího určení v L 21,24. Nejde jen o pohanské národy, ale spíše o 

protiboţské, démonické, zlé síly. Tuto hodnotu není radno přesně přepočítávat a 

určovat.“ (PA).  

                                           
6
 „1 Timothy 3:14-15  

14
 Toto ti píšem v nádeji, ţe čoskoro prídem k tebe,  

15
 ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš 

počínať v Boţom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy.“ 
7
 KKC 837: „Do spoločenstva Cirkvi sú naplno včlenení tí, čo majú Kristovho Ducha, a prijímajú celé jej zriadenie a 

všetky v nej ustanovené prostriedky spásy, a sú v jej viditeľnom organizme spojení s Kristom – ktorý ju spravuje 

prostredníctvom rímskeho pápeţa a biskupov –, a to zväzkami vyznania viery, sviatostí a cirkevného vedenia a 

spoločenstva. Ale nespasí sa, hoci je začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone Cirkvi ,telom‘, 

ale nie ,srdcom‘.“ 
8
 Romans 8:35-37  

35
 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, 

nebezpečenstvo alebo meč?  
36

 Ako je napísané: "Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie."  
37

 

Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. 



o TRI A POL ČASU = 42 mesiacov = neúplné obdobie (polovica z čísla 

sedem). Na rozdiel od Boţích zámerov, ktoré sú večné, zlo má presne 

vymedzený čas, nie je večné a nikdy sa nezavŕši.  

o  Ba ešte viac: „Tato polovina čísla sedm, jeţ je číslem plnosti, teď naopak 

vyjadřuje neúplnost. A ta v ţidovském myšlení, v němţ vrcholným dobrem 

je ŠALOM /hebrejské slovo, jeţ překládáme výrazem „pokoj", je odvozeno 

od slovesa „býti úplný"/, je neúplnost už svou podstatou něčím veskrze 

negativním. Ostatně i zde „přelomené sedmiletí" ztělesňuje údobí zlých 

zkoušek, trápení a útisku.“ (AZN) 

DO PRAXE: 

Cirkev je „boţsko-ľudská ustanovizeň“.  

Boh v nej garantuje jej podstatné poslanie, ktorým je byt „stĺpom a oporou Pravdy“ – 

a táto garancia dokázateľne funguje.  

Na druhej strane negarantuje (a vzhľadom na slobodu človeka ani nemôţe 

garantovať) morálnu bezúhonnosť jej členov. Naopak, jej samotné „okraje“ budú 

znova a znova šliapané pohanmi a ţiaden úrad – ani ten najvyšší – nie je garanciou 

dokonalosti a morálnej bezúhonnosti, ba dokonca ani spásy jej nositeľa!  

Je preto dôleţité očakávať od Cirkvi to, čo od nej očakávať máme. Bolo by skvelé, 

keby všetci farníci a kňazi a biskupi a pápeţi boli svätí. Ale ak nie sú, nič sa nedeje. 

Boh s tým ráta (a symbolika 1260 dní vyjadruje stále ten istý fakt, ţe všetko je pod 

autoritou a s dovolením Boha v presne vymedzenom rozsahu). Cirkev napriek tomu 

svoju funkciu plní a túto funkciu OHLASOVAŤ PRAVDU, SLÁVIŤ 

A POSVÄCOVAŤ SVIATOSŤAMI, plní dokonale a bezchybne a môţeme sa teda o ňu 

opierať s istotou a dôverou! 

A rátať so „šliapaním pohanmi“ – teda s tým, ţe jednak to budú pohania, ktorí 

budú Cirkev nenávidieť, jednak to budú iní „kamuflovaní pohania“, ktorí síce sa 

budú vydávať za kresťanov (moţno úprimne a s tým najlepším úmyslom), ale budú sa 

ju snaţiť prispôsobiť sebe, čiţe „starému človekovi v nás“ – aby nemuseli okúsiť 

horkosť agónie zomierania seba, keď „prehltnú“ a osvoja si „zvitok“ Evanjelia. 

VOJNA SA ZAČALA. 

Je tu svet – a je tu chrám, ktorým je Cirkev Ţivého Boha. Front je stanovený a medzi 

oboma stranami sa rozpúta boj – vedený z oboch strán odlišnými prostriedkami 

a s odlišnými cieľmi: 

 SVET túţi zničiť Cirkev 



 CIRKEV túţi zachrániť svet – alebo „1 Corinthians 9:22  aspoň niektorých.“ 

 SVET sa neštíti zla 

 CIRKEV naopak túţi naplniť slová Biblie: „Romans 12:21  
21

 Nedaj sa premôcť 

zlu, ale dobrom premáhaj zlo.“ 

A do tejto situácie v tejto chvíli vpláva Zjavenie apoštola Jána. 

 


