
ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA 

časť 9. 

VEĽKÝ BABYLON 

 

Predtucha súdu (14,6–20) 

Po videní 144 000 Ján akoby znova uvidel niečo, čo sa ešte len bude diať – ale čo 

dotvára obraz, ktorý práve videl a dáva mu konečný zmysel. 

Zhrňme si to: 

 DVAJA SVEDKOVIA, stojaci v opozícii voči svetu a vydávajúci hodnoverné 

svedectvo o Kristovi (= Cirkev s dôrazom na jej poslanie svedčiť). 

 DRAK – Satan, ktorý vie, ţe uţ nemôţe zvíťaziť. A tak, plný zlosti, hľadá 

pomstu. 

 ŠELMA MORSKÁ – vládny systém moci, ktorý neustále koketuje s pokušením 

„absolutistickej moci“, ničím neobmedzenej. V tomto pokušení je Boh (a Jeho 

svedkovia) prekáţkou, ktorú musí nejakým spôsobom zničiť. 

 ŠELMA ZEMSKÁ alias FALOŠNÝ PROROK – sluţobníci tejto idei: 

o  POLITICI, ktorí namiesto sluţby usilujú len o čo najväčšiu moc, vládu, 

bohatstvo… 

o  POLITICKÉ NÁBOŢENSTVÁ – napr. dnes by sme sem mohli zaradiť 

vieru v ekonomiku a hospodársky rast, uctievanie peňazí, vieru vo vedu, 

ktorá vyrieši všetky problémy a prinesie Raj na zem,… 

o  POPLATNÍ KRESŤANIA – napríklad aj rôzne formy štátnych cirkví 

(napr. Anglicko, Švédsko), ale aj iné, ktoré v záujme „modernosti“ 

koketujú so svetom a pripodobňujú sa mu. 

o  Všetci títo bojujú s Dvomi Svedkami a nakoniec ich silou umlčia (zabijú) 

– hoci neporazia! 

 144 000 NA VRCHU SION – predstavuje tých, ktorí nepodľahli vábeniu, ani 

násiliu šeliem. 

o  Na jednej strane sú prenasledovaní: „nesmú nič kupovať, ani predávať“ 

a pod. 

o  Na druhej strane preţívajú „svadobnú noc“ s Barnánkom, ktorý je s nimi 

a oni sú s Ním… 



A do tohto obrazu vstupujeme textom, ktorý nasleduje. 

VEČNÉ EVANJELIUM 

 Anjel, letiaci stredom Neba, ohlasuje Boţí súd (a následne aj Boţí trest). 

o  Je to znamenie NEBESKÉ a viditeľné po celom svete.
1
 Nevychádza od 

Svedkov, ani od nikoho na Zemi, ale prichádza „zhora“. 

Je dobré si uvedomiť povahu súdu a trestov, o ktorých Zjavenie hovorí: 

TRESTY: 

KKC 1472: Ťaţký hriech nás pozbavuje spoločenstva s Bohom, a preto nás robí 

neschopnými večného ţivota, ktorého pozbavenie sa volá „večný trest“ za hriech. 

Na druhej strane kaţdý hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie k 

stvoreniam, ktoré potrebuje očistenie či uţ tu na zemi, alebo po smrti, v stave 

nazývanom očistec. Toto očistenie oslobodzuje od takzvaného „časného trestu“ 

za hriech. Obidva tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý druh pomsty, ktorou 

Boh postihuje zvonku, ale skôr ako tresty vyplývajúce zo samej povahy hriechu. 

TREST je teda prirodzený a logický NÁSLEDOK zlého konania.
2
 

BOŢÍ SÚD: 

Následne aj Boţí súd je rozhodnutím „ponechať“ ľudom – v ich slobode, ktorú im 

Boh daroval a ktorú rešpektuje – v tomto ich rozhodnutí aj s jeho následkami. 

Psalm 81:11-13  
11

 Veď ja som Pán, tvoj Boh, ja som ťa vyviedol z egyptskej 

krajiny; otvor si ústa a ja ti ich naplním.  
12

 Ale môj ľud nepočúval na môj hlas a 

Izrael nedbal o mňa.  
13

 Preto som ich ponechal v tvrdosti ich srdca: nech si len 

idú za svojimi preludmi. 

Ak si to zhrnieme, objavíme nasledovný význam trojnásobnej výstrahy zhora: 

 SÚD: Boh dal človekovi slobodu. Bude ju rešpektovať. Nezasiahne, aby „nasilu“ 

a „proti vôli človeka“ niečo menil. Čo človek zaseje, to zoţne, dobré, i zlé… 

                                           
1
 „Ve středu nebeské klenby" viděl Jan v Zj 8,13 letět orla, který oznamoval trojí běda. Tím je naznačeno, ţe můţe být 

viditelný všem obyvatelům země. Anděl letící středem nebeské klenby, zvěstuje věčné evangelium - radostnou zprávu. V 

janovských spisech je toto slovo uţito jedině zde. Do poslední chvíle Bůh oznamuje a nabízí všem lidem svou milost (Mt 

24,14; Mk 13,10). Obsah je spojen s prvým Boţím přikázáním a obsahuje to, co bylo podstatou prvokřesťanského kázání 

(kerygma): výzvu k pokání a uznání Boha (Sk 14,15; 17,24). A třebaţe je tam řeč také o bázni a o Boţím soudu, pro věřící 

to neznamená strach, pro ně i Boţí soud je vysvobozením. Kdo se bojí Boha, nemusí se bát světa a naopak. (PA) 

2
 Je význacné, že „evanjelium“ je tu urcené pre tých, ktorí prebyvajú na zemi, co sa v Zjavení casto používa pre oznacenie 

neveriacich. (REV) 



 BOJTE SA BOHA – Boh je Alfa a Omega. Bez Neho nemôţe nič fungovať, 

samo ľudské zriadenie sa zvrháva na šelmu, ovládanú dračími túţbami. nejestvuje 

iná cesta záchrany, len jediná: BOH.
3
  

 PADOL BABYLON
4
 – hoci fyzicky ešte stojí, uţ padol. Bez Boha a mimo Neho 

je „padlý“ – a je len otázkou času, kedy sa to zjaví aj naplno, navonok, v plnej 

krutosti následkov zasiateho…  

 VŠETCI BUDÚ PIŤ Z VÍNA – tento osud zasiahne všetkých, ktorí svoj ţivot 

a svoje nádeje vloţili do Babylona a jeho hodnôt…
5
 

DNES by sme si takéto „znamenie zhora“ mohli predstaviť napríklad v podobe 

finančných kríz, rastúceho terorizmu a nenávisti, populizmu, ekologických hrozieb, 

drancovania neobnoviteľných zdrojov,… Všetko toto sú ZNAMENIA, ktoré sú 

viditeľné všetkým, nie sú od človeka, ale sú „zhora“ – a sú výstrahou! 

V TOM JE TRPEZLIVOSŤ SVÄÝCH: 

Táto veta je dôleţitá, pretoţe rieši otázku SPRAVODLIVOSTI Boţieho súdu: 

 Aj dobrí ľudia trpia kvôli zločinom zlých. 

 Trápenie a pád Babylonu zasiahne aj ich. 

 Nie je to od Boha nespravodlivé? 

ZJAVNIE UKAZUJE, ţe ak by pozemský ţivot bol „tým ţivotom“, ktorý Boh sľubuje 

ľuďom, potom by to tak naozaj bolo. 

Lenţe pozemský ţivot nie je „tým životom“, ktorý Boh sľubuje. „Ten ţivot“ ešte len 

príde – a zatiaľ je pre nich uschovaný u Boha.  

Pozemský ţivot je len príprava naň. A (paradoxne) práve napätie medzi Baránkom 

a Drakom, medzi 144 000 na jednej strane a Babylonom na strane druhej je to 

prostredie, v ktorom sa tejto príprave obzvlášť darí. Nie nespravodlivosť! 

Majstrovské Boţie dielo, kedy aj zo samého srdca Nepriateľovej zloby vyrve pre 

svojich verných dobro a poţehnanie!  

 

                                           
3
 Boh je opisovaný ako tvorca tak, ako v Jóbovi 38-41. Jediná nezvycajná fráza je „pramene vôd,“ ktorú niektorí vykladajú 

ako (1) spájajúcu sa so skoršími pliagami anjelov (8:10) alebo (2) v kontraste s nepitnou morskou vodou. (REV) 

4
 Toto jméno má v Bibli jednoznačně záporný obsah. Věţ, která měla v zemi Sinear dosáhnout nebe a tak viditelně 

manifestovat pyšnou lidskou touhu „být jako Bůh", je jejím smutným symbolem /Genesis 5, 2-4/. (AZN) 

5
 Nemysleme tu hned na místo, či prostor zatracenců, ale spíše na stav, na postoj člověka vůči Bohu. Strůjcem „pekla" není 

Bůh, ale sám člověk, který v trvalém odmítání Boţí lásky uţ není schopen ničeho jiného, neţ jít stále dál a dál po temné 

cestě svého vzdoru. Bible takto naznačuje, ţe moţnost totální prohry celého ţivota zůstává - a proto jsme varováni tak 

drastickými obrazy, na nichţ plane oheň a jiskří síra. (AZN) 



Svätí to vedia – a v tom je ich pokojná a istá trpezlivosť, plná viery a istej nádeje. 

 

BLAHOSLAVNÍ SÚ MŔTVI… 

Zdůrazněno je „od této chvíle", to je nyní. Po smrti můţe kaţdý, kdo je spojen s Pánem, 

vejít do blaţenosti a není mu třeba, aby čekal aţ do všeobecného, konečného vzkříšení a 

soudu (2K 5,9; Fp 1,23). (PA) 

 

PREČO TO BEZ BOHA NEJDE? 

To je otázka na dnešnú úvahu, spojenú so Zjavením. 

Faktom je, ţe všetci ľudia majú v sebe (ako postrehol Maslow, ale nielen on) túţbu po niečom 

transcendentnom a presahujúcom.  

Jestvuje však len jediná „presahujúca realita“ a tou je ţivý Boh. 

Lenţe čo sa stane, ak človek Boha odmietne? Dobrým príkladom a ilustráciou toho, čo sa deje, sú komunisti. 

Preto ich aj dnes ako príklad pouţijeme na lepšie pochopenie problematiky.  

Ak si ich všimneme, zistíme dve veci: 

 Na jednej strane Boha odmietajú a tým sa z ich ţivota stráca akékoľvek transcendentno. 

 Na druhej strane túţba po niečom veľkom, obrovskom, ušľachtilom, presahujúcom, hrdinskom ostáva. Čím 

teda nahradiť Boha? Sociologička Dilbar Alijevová mieni: „Transcendovať seba však môţe človek aj 

prostredníctvom splynutia s nejakou vznešenou, aţ utopickou ideou, ušľachtilým spoločensky prospešným 

cieľom, náboţenským učením, literárnou postavou, ale aj nevšedným záţitkom rozmanitej povahy.“ 

A presne toto komunisti urobili: Stotoţnili sa s ideou – navonok nádhernou a vznešenou – svetovej 

revolúcie, ktorá prinesie všetkým ľuďom šťastie, blahobyt, slobodu, skutočnú veľkosť.  

A teraz poďme krok za krokom: 

- PRVÍ KOMUNISTI slúţia tomuto vysokému, vzdialenému, transcendentnému cieľu. Je to ich boţstvo, ktoré 

sídli kdesi hore (je to myšlienka vznešená), ďaleko (ktovie, kedy k tomu komunizmu dôjde, ale ešte tu nie je) 

a je dostatočne neviditeľná a nehmatateľná. V tejto chvíli táto ilúzia celkom pekne nahrádza Boha. Ale časovaná 

bomba tiká… a dotiká v okamihu „Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie“… 

- LENIN, TROCKIJ… – Zrazu JE TO TU. Komunistická revolúcia zvíťazila. Je tu KOMUNIZMUS! Lenţe – 

čo je to vlastne komunizmus (to Marx nikdy nevysvetlil, podľa jeho diel to vyzeralo, ţe nastane akosi 

„samovoľne“ po uskutočnení revolúcie, lenţe on nenastal…)? Samozrejme, komunizmus je len myšlienka. 

Myšlienka ale nie je Boh. Nie je to niečo samostatné. Presahujúce človeka. Niečo, k čomu sa človek pribliţuje 

a o čo je zakotvený. Niečo, čo ho vedie a vyučuje. Myšlienka je menej ako človek. Je jeho produktom. Je mu 

podriadená. 

A tak naši súdruhovia nebadane zostupujú z úrovne TRANSCENDENCIE na úroveň SEBAREALIZÁCIE. 

Majú veľké plány a veľké ambície – a k dispozícii celý, veľký, nešťastný národ, aby ich na ňom uskutočnili! Je 

to zákonité, ak sa pozrieme na Jakobínov za revolúcie vo Francúzsku, tieţ vidíme, ţe akonáhle sa k moci dostali 

(a ich transcendentná idea „slobody, rovnosti a bratstva“ sa zhmotnila), upadli do presne rovnakého scenára. 

Začína sa obdobie teroru, kedy skupinka ľudí narába s krajinou podobne, ako sochár s kusom mramoru: dlátom 

a kladivom, ohňom a mečom odstraňuje a ničí to, čo vidí ako nadbytočné – a zvyšku nemilosrdne vtláča svoje 

vízie a predstavy. Sociálny experiment na stámiliónoch pokusných muţíkov a ţeničiek… 



- STALIN sa uţ v tomto pohybuje dokonale. Moc je pre neho nástrojom, s ktorým uskutočňuje svoje vízie 

a predstavy. A tie ďaleko presahujú hranice Krajiny sovietov. Stalin (spolu s Hitlerom, ktorý mal na to ale iné 

dôvody) pripravuje vojnu, aby v nej postupne vtlačil svoju podobu a predstavu všetkým krajinám sveta – 

a v Moskve buduje obludný Palác sovietov, v ktorom raz príjmu „poslednú republiku“ (rozumej: posledný štát, 

v ktorom ešte nevládne komunizmus) do celosvetového Sovietskeho zväzu. 

- CHRUŠČOV – usiluje sa Stalina nasledovať v túţbe po sebarealizácii. Preto dôkladne odstráni všetko, čo 

zaváňa jeho predchodcom Josifom Visarionovičom. A skúša na ťaţko skúšanom národe svoje vlastné vízie 

a predstavy. Veľmi to ale nefunguje…  

- BREŢNEV – je omnoho menej ambiciózny. Kolíše medzi sebaaktualizáciou po vzore svojich diktátorských 

predchodcov a medzi o stupienok niţšou úrovňou dôleţitosti, moci a slávy. Nakoniec sa zdá, ţe mu moc a sláva 

úplne stačia. „Breţnevová doktrína“ je v podstate o moci, jej upevňovaní a jej šírení. 

- ANDROPOV, ČERNENKO… – Zväz sa rúti dole kopcom. Uţ len jasne a zjavne udrţujú moc a pokúšajú sa 

podmurovať jej základy. Uţ sa nerealizujú. Stačí im pocit moci, pocit autority, poklony okolia, výslnie „hlavy 

superveľmoci“… Vznešené idei a myšlienky (hoci stále zaznievajú vo frázach na prejavoch a v straníckej tlači) 

sú uţ dávno preč, zabudnuté, pochované… Uţ nejde o nič vznešené. Dokonca ani o sebarealizáciu 

a uskutočňovanie predstáv a snov, akokoľvek zvrátených. Uţ ide len o moc. Peniaze. Vplyv. Luxus. Postavenie. 

Všimli sme si to? Akákoľvek túţba po niečom transcendentnom sa mimo priestoru Boha zvrháva na 

nutnú a zákonitú diktatúru a hrôzovládu, ak k tomu dostane mocenské prostriedky. A je jedno, či je to otec 

rodiny, ktorý ju terorizuje v mene „vyšších princípov“ a „ušľachtilých cieľov“, alebo sám hrozivý Josif, 

či Mao, ktorí to robia v masovom meradle a brodiac sa krvou a nárekmi vtláčajú svoju podobu do zmučených 

národov!  

Aj tá najušľachtilejšia myšlienka sa nakoniec nutne zvrhne na teror a diktatúru (ak jej nasledovníci túţia 

po sebarealizácii), alebo na útlak, okrádanie, populizmus a drancovanie (ak im stačí nahrabať, „mať sa dobre“ 

a uţiť si svoj podiel moci a slávy)… 

Preto v Zjavení ono „večné Evanjelium“ hlása presne toto: Vráťte sa k Bohu – pretoţe bez Neho jestvuje 

len sebarealizácia vodcov, či dokonca len ich túţba po moci, sláve a bohatstve – a tie spoľahlivo prinesú 

vţdy, opakovane a zákonite útlak, úpadok, zotročenie a krach! 

 

PREDZVESŤ PÁDU (ŢATVA) 

 Biely oblak – znak prítomnosti Boha, biela ako znak nepoškvrnenosti zlom 

a svetom. 

o  Na Nebo a Boha Drak, ani šelmy dosah nemajú. Nemôţu zvíťaziť – 

jediné, čo môţu, je strhnúť svojich nasledovníkov do záhuby, do ktorej 

sami smerujú… 

o  Podobne „biele rúcha“ svätých (videli sme ich uţ dávnejšie) ukazujú, ţe 

ani nad nimi nemá Drak, ani Šelmy skutočnú moc.
6
 

 ŢATVA – ţne Jeţiš osobne. To, čo ţne, je čistá pšenica. Sú to tí, ktorí prijali 

semeno Jeho slova a priniesli bohatú úrodu.  

                                           
6
 Matthew 10:28  

28
 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôţu. 



o  Pšenica ako symbol chleba – sám Jeţiš o sebe hovorí ako o Chlebe. Tí, 

ktorí Ho prijali, ktorí sa Ním ţivili – a sami sa tak stali pšenicou, súčasťou 

Krista, Jeho Telom – sú teraz prijatí do slávy. 

 OBERAČKA – vinič ako symbol opojenia, ale nie nasýtenia. Omámi, nadchne 

– ale potom z neho ostane len kocovina a prázdne brucho… 

o  Oberá anjel – nasledovníci šeliem nepatria Jeţišovi a preto ani On 

nerealizuje túto oberačku. 

o  Boţí hnev – symbol následkov, ktoré smerovanie ţivota bez Boha nutne, 

logicky a zákonite prináša. Nie náhodou majú tieto následky farbu krvi. 

Dnes, v XXI. storočí, dokáţeme lepšie oceniť aj túto symboliku! 

o „Trest“ spočíva v tom, ţe pijú víno, ktoré si sami vypestovali…
7
 

o … a v ohni s síre! Oheň je v Biblii často pouţívaný na označenie Boţej 

svätosti. Akoby utrpenie Zavrhnutých ešte znásoboval pohľad na 

nenávideného Boha, ktorý je ich presným opakom!
8
 

Všetko toto je akoby ešte len predobraz toho, čo bude – lebo zatiaľ ešte Babylon 

stojí a šelmy stále vládnu zemi! 

 

  

                                           
7
 „bude taktiež pit z vína hnevu Božieho“ Ludia majú iba dve duchovné moţnosti – Boha, alebo zlo. Grécky výraz pre hnev 

orge odkazuje na „ustálenú opozíciu.“ Vid plnú poznámku v 7:14. Naráţka je tu na Iz 51:17 alebo Jer 25:15-16 (Zj 16:19; 

19:15). Veriaci musia celit babylonskému hnevu, ale neveriaci budú celit hnevu Boţiemu (v. 10). Táto zvláštna kombinácia 

výrazov (doslova „zmiešaná nezmiešaná“) znamená, ţe víno Boţieho hnevu bolo zmiešané s inými prvkami, aby sa stalo 

extrémne omamným, ale nezmiešané v zmysle zriedenia. Výraz „kalich“ bol v SZ casto pouţívaný pre Boţí súd (Iz 

51:17,22; Jer 25:15-17,27-29; Ţ 75:8). Jeţiš pil kalich Boţieho hnevu za celé ludstvo (Mk 14:36). Neveriaci svet Mu 

neodpovie vierou; a teda bude kalichu sám celit! (REV) 

8
 „bude mucený ohnom a sírou“ Toto je narážka na Boží súd nad Sodomou a Gomorou (1M 19:24,28; Lk 17:29). Ohen bol v SZ 

metaforou Božej svätosti (4M 9:15-16, atd). Bol používaný ako spôsob ocistovania (3M 8:17,32; 9:11,24; 13:32,55,57, etc.) a 

súdu (3M 10:1-2; 4M 11:1-3, etc.). (REV) 



Sedem posledných rán (15,1–16,21) 
 

SKLENENÉ MORE A BARÁNKOVÍ VERNÍ 

 Blíţi sa koniec Babylonu – a oni, akoby uţ vytrhnutí zo sveta, povznesení nad 

svet – spievajú na Boţích citarách Bohu oslavnú a víťaznú pieseň. 

o  Moţno nám to pripomína mučeníkov, ktorí v cirkusoch očakávali 

smrť od dravých šeliem so spevom a jasotom, lebo vedeli, ţe sa blíţi 

okamih ich víťazstva.
9
 

o  Akoby tu zneli v pozadí aj slová Jeţiša o tom, ţe sú vo svete, ale uţ nie sú 

zo sveta. Kde je poklad človeka, tam je aj jeho srdce, on sám, bez 

ohľadu na to, kde sa práve teraz nachádza jeho telo. Títo ľudia uţ sú 

s Bohom, lebo tam je ich poklad a tam sú aj ich srdcia! 

„videl som nieco podobné sklenému moru“ Prvý krát je toto spomenuté v Zj 4:6. Pre 

pouţitie v Zj 21:1 sa zdá, ţe ide o metaforu pre Božiu svätost, ktorá bránila hriešnemu 

ludstvu, aby k Nemu pristúpilo. Jedného dna bude táto bariéra odstránená. SZ naráţka 

je bud z 2M 24:10 alebo Ez 1:22; 10:1. Vid plnú poznámku v 4:6. (REV) 

„zmiešané s ohnom“ Toto je nový prvok, ktorý sa nenachádza v 4:6. Je viacero teórií: 

(1) odráţa západ slnka nad ludskou spolocnostou; (2) predstavuje ohen, ktorý 

symbolizuje Boţí súd; (3) je to krv muceníkov; alebo (4) vztahuje sa na vítazstvo pri 

Cervenom mori a Piesen Mojţišovu, nakolko sz pozadie kapitol 15 a 16 je v ranách na 

Egypt (2M 7-12; 15) (REV) 

Středověká exegeze právě v tomto „ohnivém prvku" zahledá symboliku mučednictví. 

Vyznavači Kristovi nejprve museli projít - tak jako procházel Rudým mořem Izrael - 

bolestí a utrpením, aby pak zpívali píseň vítězství. (AZN) 

 Pieseň Mojţišova a Baránkova – „Píseň lidu Staré smlouvy a píseň Beránkova 

zde splývá v jeden mohutný hymnus. Středověký bohoslovec Beda ujišťuje: 

„Píseň Mojžíšova je zákon Mojžíšův, Beránkova píseň je Kristův zákon."“ 

(AZN) 

 

 

                                           
9
 porov. Blahoslavení mŕtvi uţ odteraz… „Hoci túto skupinu tvoria krestanskí muceníci, je najlepšie vyloţit ju ako 

„svedkovia“ vo všeobecnejšom zmysle pre veriacich. Nie všetci veriaci boli zabití v prvom storocí, nie všetci budú zabití 

pocas súţenia v posledných casoch, ale všetci veriaci musia zostat verní Kristovi. Táto metafora je otvorená, nie výlucná.“ 

(REV) Není bez významu, ţe stojí na moři /řecká předloţka EPI znamená netoliko „nad", ale také „na". Svému nepříteli - 

po způsobu vítězných orientálních vládců - „šlapou na krk" a mají jej za podloţku svých nohou. (AZN) 



SIEDMI ANJELI SO SIEDMIMI ČAŠAMI 

 ARCHA ZMLUVY – môţe naznačovať, ţe to, čo nasleduje, je dôsledok toho, 

ţe Boh verne zachováva Zmluvu s človekom, ako to môţeme počuť uţ 

u Mojţiša:  

Deuteronomy 30:15-20  
15

 Hľa, dnes som predložil pred teba život i šťastie a smrť i 

nešťastie  
16

 a prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a 

zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš ţiť a rozmnoţíš sa - a 

Pán, tvoj Boh, ťa bude ţehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do 

vlastníctva.  
17

 Ale ak sa tvoje srdce odvráti, ak nebudeš poslúchať a dáš sa zviesť a 

budeš sa klaňať iným bohom a uctievať ich,  
18

 tak ti dnes oznamujem, že naisto 

zahynieš a nepobudneš dlho v krajine, do ktorej po prechode cez Jordán vojdeš, aby si 

ju zaujal.  
19

 Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som vám život i smrť, 

požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo,  
20

 keď 

budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu; lebo pre teba to 

znamená ţivot a dlhodobé prebývanie v krajine, o ktorej prisahal Pán, tvoj Boh, 

Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, ţe im ju dá." 

Nie je to teda „Boţia pomsta“ – len dôsledné rešpektovanie slobody človeka 

a jeho voľby. 

Človek volil – a Boh mu dáva to, čo si zvolil… 

 „odetí v lane, cistom a jasnom“ Týchto sedem anjelských bytostí pochádza z 

najhlbšej casti nebeského chrámu, co poukazuje na ich autoritu, nakolko 

prichádzajú zo samotnej Boţej prítomnosti. V rabínskom Judaizme sedem silných 

anjelov obklopuje Boží trón, a volajú sa „anjeli prítomnosti.“ Ich odev je 

opísaný ako (1) „lan“, ktorý si obliekali knazi v 2M 28:4 alebo (2) ASV to 

prekladá ako „vzácny kamen,“ co nasleduje grécke rukopisy A a C a môţe byt 

naráţkou na Ez 28:31 ako anjelský odev zo Záhrady Eden. Ak zoberieme do 

úvahy dva základné predpoklady textuálnej kritiky: (1) najzloţitejšie znenie je 

pravdepodobne pôvodné a (2) znenie, ktoré najlepšie vysvetluje varianty, je 

pravdepodobne pôvodné, tak „kamen“ je pravdepodobnejšia volba. (REV) 

 a opásaní okolo svojich hrudí zlatými šerpami“ Je to velmi podobné anjelovi, 

ktorý sa nachádza v Dan 10:5 alebo samotnému Kristovi v Zj 1:18. Toto sú 

zjavne velmi silní anjeli reprezentujúci Boha. (REV) 

 „sedem zlatých ciaš hnevu Boha“ Tieto plytké zlaté caše sa spomínajú v 5:8, kde 

obsahujú modlitby svätých. Napriec Zjavením je spojenie medzi modlitbami Jeho 

prenasledovaných detí a Boţím hnevom na neveriacich (vid poznámku v 7:14). 

(REV) 



o Podobne, ako modlitby svätých (a v nich zahrnutá láska, oslava, 

oddanosť aţ nasmrť) vystupujú k Bohu a privádzajú aj ich samotných aţ 

pred trón Boha; takisto dielo ľudí, ktorí neţijú s Bohom, sa vracia späť 

k nim a zasahuje ich. 

Trochu to môţe pripomínať ľudí, ktorí na zlo vo svete hovoria: „Prečo to Boh dopúšťa?“ – 

a v týchto čašách Boh odpovedá: Nie je to moje dielo, ale vaše. Nezodpovedám zaň ja, ale vy. 

Pre vaše zlo nie je v nebi miesta. vy sme si ho vyvolili, patrí vám, je vaše. nech sa teda vráti 

k vám!“ 

 Dym naplnil svätyňu – Toto bol velmi beţný sz opis prítomnosti Boţej (2M 

19:18; 40:34; 1Kr 8:10-11; 2Kron 5:13-14; Isa. 6:4). Ide o naráţku na oblak 

slávy Šekinah, ktorý predstavoval Boţiu prítomnost pre Izrael pocas ich 

putovania. Kvôli kontextuálnym spojitostiam s cašami však môţe odkazovat na 

mnoţstvo kadidla predstavujúceho modlitby Boţích detí za spravodlivost. (REV) 

 Nik nemôţe vstúpiť do svätyne – „Kde je takto Bůh přítomen, tam nemůţe 

svévolně vstoupit nikdo druhý. Nyní „nikdo nemůţe vstoupit do svatyně", uţ 

nemůže nikdo Boha ovlivnit ani přímluvnými modlitbami.“ (PA) Boţie 

rozhodnutie je definitívne – a to preto, lebo je absolútne správne. Je to Boh, 

ktorý ponúka spásu všetkým ľuďom a robí všetko preto, aby sa spasili (a dokonca 

aj sedem rán, ktoré prídu, majú za cieľ spásu!) – ale súčasne rešpektuje 

zvrchovanosť, slobodu a voľbu kaţdého človeka, ktorý Jeho ponuku neprijal, a to 

aţ do najkrajnejších dôsledkov! 

Porov. aj nasledovné verše Zjavenia: Revelation 16:5-7  
5
 Potom som počul 

anjela vôd volať: "Spravodlivý si ty, ktorý si a ktorý si bol, Svätý, ţe si vyniesol 

takýto rozsudok.  
6
 Keďţe preliali krv svätých a prorokov, dal si im piť krv; 

zaslúžili si to!"  
7
 A od oltára som počul volať: "Áno, Pane, Boţe všemohúci, 

správne a spravodlivé sú tvoje súdy!" 

 

SEDEM ČIAŠ… 

Čo človek zasial, to zoţne… Bez Boha a mimo Boha to ani inak nejde.  

 Jeţiš prišiel preto, aby odpustil a uzdravil človeka. On môţe uzdraviť aj to, čo 

uţ bolo pokazené hriechom a zlom. 

 Ale bez Neho nič také nejestvuje. Človek, ktorý volí ţivot bez Krista, ostáva 

naplno vydaný následkom svojho konania a niet nikoho, kto by ho uchránil pred 

tým, čo zasial… 

„Svinstvo“, ktoré človek vyprodukoval, sa vracia k nemu späť. Niet preň v Nebi miesto 

a nikdy nepoškvrní Jeho Kráľovstvo. Vracia sa naspäť, tam, kde sa zrodilo… 



 Sedem ciaš, ktoré sú predstavené v kapitole 5 a opísané v kapitole 16, sú tretie v 

sérii troch cyklov Božích pliag poslaných za úcelom spásy (9:20-21; 14:6-7; 

16:9,11). Každý cyklus sa progresívne stáva krutejším: 1/4, 1/3 a úplné znicenie 

(súd a izolácia zla). Toto je moţno zaloţené na casti o „prekliatí a poţehnaní“ v 

5M 27-28. (REV) 

 Siedma caša je pád Babylonu, co je symbol padlej ludskej spolocnosti 

organizovanej a fungujúcej mimo Boha. Pocas Jánovej doby to bol Rím. V Dan 

2 sa kaţdé nastupujúce impérium stáva viac a viac bezboţným aţ do posledného, 

celosvetového bezboţného impéria, v ktorom sa narodil Mesiáš, ciţe Rím. (REV) 

 Pohromy, které přijdou při vylévání nádob, jsou sestaveny na základě egyptských 

ran. Je tomu podobně jako při hrůzách šesti polnic v kap. 8 a 9. Už rabíni čekali 

na konci věků zopakování egyptských ran. (PA) 

 ANJEL VÔD – Toto môţe odzrkadlovat intertestametálnu ţidovskú 

apokalyptickú terminológiu z knihy 1Enoch 66:2. V Zjavení je anjel veliaci vetru 

(7:1) a anjel veliaci ohnu (14:8), takţe nie je nezvycajné, ţe je tu anjel vôd. Opät, 

anjelské prostredníctvo je beţné v intertestamentálnej apokalyptickej literatúre. 

Musíme vykladat Zjavenie vo svetle jeho vlastného ţánra, doby a nie našimi 

západnými systémami eschatológie. (REV) 

 KTORÝ SI A KTORÝ SI BOL – Všimnite si, ţe tam nie je žiadny prvok 

budúcnosti ako v 1:4,8; 4:8, nakolko tam nie je ţiadny budúci cas (11:17). Toto 

je koniec! Toto je zámerné; všimnite si trojité oznacenie z 1:4. Uţ nie je cas! 

Koniec (resp. Parúzia) je v Zjavení vyjavený tri krát, nie iba v kapitole 19. (REV) 

 PÁLIACE SLNKO – Kristus je světlo, které chce satan svým sluncem 

„přesvítit". Však uţ od 3. století církev nazývá ďábla Luciferem, tedy doslova 

Světlonošem; toto označení z knihy Izaiášovy / 1 4 , 1 2 / připomínalo mladé 

církvi původní poslání toho, který byl pro svou pýchu svrţen do pekla, ale můţe 

se lstivě proměňovat v „anděla světla" 11. Korintským 11,14/. Proto Jakoubek 

píše ve svém výkladu o jeho nebezpečném „záření": „A zastínil slunce Krista a 

své činí, aby svítilo. Kde jest srdce způsobné a přichází slunce Kristus, hned pučí 

víra a roste v radosti, i dobří skutkové. Nebudou-li opatrní lidé, udeří vedro 

horkosti satanovy a tehdy uvadne všechno." (AZN) Ach, aké povedomé, ţe? 

 NEKAJALI SA – samozrejme, na vinie nikdy nie sú ľudia – aspoň nie tí, ktorí sú 

pri moci a „v kurze“. Ak dôjde na Boha – tak len zase v nenávistnom: „Neverím 

v Boha, ktorý by dopustil takéto svinstvá!“ Obrátenie sa nekoná. Aj to nám znie 

povedome, ţe?  

 KRÁĽOVTSVO ŠELMY STEMNELO – len anekdota: Súčasní ateisti sa nechcú 

volať ateistami. Vraj to znie zle… Nazývajú sa „Brights“, čiţe „Svetlí“, „Jasní“. 

Pred nimi tu boli zase osvietenci. Všetci vţdy a zásadne chcú vnášať svetlo 

a potierať „temnotu kresťanstva a Cirkvi“. Zjavenie hovorí, ako to dopadne 

(porov. úvahu o diktatúre). Skúsenosť ukazuje, ţe nakoniec to vţdy skončilo 



v tme a škrípaní zubami… Ale pokánie sa nekoná. Šelma a jej fanklub ide o to 

zarputilejšie za svojim cieľom (rovnako ako komunisti, ktorí uprostred teroru, 

utrpenia a biedy napriek všetkému zarputilo budovali a niekde ešte stále budujú 

„svetlé zajtrajšky“…) 

 VYSCHOL EUFRAT – Podle Herodota král Kýros dobyl Babylón tím, že svedl 

vodu Eufratu do jiného řečiště mimo Babylón a vyschlým řečištěm se dostala 

perská vojska vítězně do města. Ţidům v babylónském vyhnanství toto vítězství 

krále Kýra přineslo svobodu (Iz 44,27-28). (PA) V SZ je vysušenie vôd dost casto 

opisované ako Boţí skutok (2M 13:21), podobne ako pri Cervenom mori (Joz 

3:17), rieke Jordán a vo viacerých iných naráţkach v prorockej literatúre (Iz 

11:15-16; 44:27; Jer 51:36; Zach 10:11). Táto fyzická cinnost symbolizuje, ţe 

Boh dovoluje, aby konflikt v posledných casoch vyvrcholil. Teologicky ide o 

paralelu s 2Tes 2:6-7, „co/kto zdrţuje.“
10

 (REV) 

 KRÁLI OD VÝCHODU… Sú dve moţnosti: 

o  Sú to tí, ktorých vo v. 14 nazýva Zjavenie „Kráľmi celého sveta“. Potom 

sú to nepriatelia a Eufrat vyschol preto, aby sa mohli zhromaţdiť 

v Arnageddone. 

o  Alebo to je Boţia armáda – a vo v. 14 proti nej Šelma a Drak mobilizujú, 

aby sa ubránili. 

o  Je dobré pripomenúť si, ţe „východ“ je v Biblii Boţou stranou… 

 FALOŠNÝ PROROK – tu je „Zemská šelma“ prvý raz označená ako „Falošný 

prorok“. 

 TRI ŢABY – čiţe traja nečistí duchovia. Sú „mobilizačnými vyslancami“ 

Nesvätej trojice Draka, Šelmy a Falošného proroka. „Výraz „necistí“ je v NZ 

pouţívaný ako odkaz na démonov. Prečo boli charakterizovaní ako žaby je veľmi 

sporné: 1. Je to další odkaz na egyptské rany (2M 8:6). 2. V zoroastrianizme sú 

ţaby symbol ultimátneho zla. 3. Je to odkaz na necisté zvieratá (3M 11:10,31).“ 

(REV). Ale moţno sú nazvané ţabami jednoducho preto, ţe sú škaredé, malé, 

vlastne neškodné… ale o to väčšie majú papule a o to mocnejšie kŕkajú…  

„Ţába platila nejen za ošklivou, ale i za nečistou. V Persii byla povaţována za 

nositelku nemocí a smrti.“ (PA) 

 KONAJÚ ZNAMENIA A ZHROMAŢĎUJÚ KRÁĽOV – „Mají za úkol, aby 

zázračnými znameními spojili všechny krále země k boji proti Bohu a Mesiáši. Na 

konci světa se např. v knize Henochově očekává boj králů země proti 

Jeruzalému.“ (PA). „Je velmi zaujímavé všimnút si, ţe tieto znamenia budú 
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 2 Thessalonians 2:2-7   
2
 nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom, ani slovom, ani listom, údajne 

naším, akoby uţ Pánov deň nastával.  
3
 Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv 

odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia,  
4
 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo 

čo sa uctieva, takţe sa posadí v Boţom chráme a bude sa vydávať za Boha.  
5
 Nepamätáte sa, ţe som vám to hovoril, ešte 

keď som bol u vás?  
6
 A teraz viete, čo ho zadŕža, aby sa zjavil aţ v pravom čase.  

7
 Lebo tajomstvo neprávosti uţ pôsobí; 

ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža. 



zavádzat neveriacich, ale nezvedú ani najmenšie z Božích detí (13:13; Mt 

24:24; Mk 13:22; 2Tes 2:9-11). (REV) 

Táto posledná literárna jednotka (caše) je porovnanie medzi tým, co sa stane Božím 

detom a co sa stane obyvatelom zeme. Kristus hovorí slová pravdy, spravodlivosti a 

milosrdenstva, aby priniesol na zem pokoj, ale démonskí ţabí duchovia hovoria lţi a 

zhromaţdujú národy k vojne.“ (REV) 

 

KEDY SA TAK STANE? 

 Tu sa na okamih dej zastavuje a Boh (Jeţiš) odpovedá na túto nevyrieknutu, ale 

predpokladanú otázku slovami: „Revelation 16:15  
15

 Hľa, prichádzam ako 

zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli 

jeho hanbu.“ 

 Tieto Jeţišove slová (Mt 24:43-44; Lk 12:39-40) boli pouţité uţ skôr v Zj 3:3 a sú 

zmienené v 1Tes 5:2 a 2Pt 3:10. Zdá sa, ţe ide o odkaz na náhly, kedykolvek 

možný príchod Krista v súde pri Parúzii (Druhom príchode). (REV) Kdy nastane 

tento den soudu a boje? Nevíme. Křesťané jsou nabádáni k bdělosti. Tak jako 

před sedmou pečetí a sedmou polnicí máme zde vloţku, která před vylitím sedmé 

nádoby hněvu přerušuje předchozí sled myšlenek. Promlouvá tu sám Ježíš, coţ je 

v knize Zjevení krom začátku (l,17n) a konce (22,12-16) jedinečné. Tak jako 

kdysi poučoval Ježíš své učedníky, že mají bdít, neboť jeho příchod bude jako 

příchod zloděje (Mt 24,42; Mk 13,33), tak hovoří i zde. „Hle, přicházím nečekaně 

jako zloděj". To říkal i obci v Sardech (3,3). Podobně psal i sv. Pavel (iTe 5,2). 

(PA) 

 Práve paralela so Sardami môţe naznačovať, ţe tento boj sa nemusí odohrať 

niekedy „na konci“, ale môţe prebiehať uţ tu a teraz, prechádzať postupne 

dejinami, aţ do svojho zavŕšenia. Nakoniec, tak to celé Zjavenie aj prezentuje: 

ako trvajúcu a prebiehajúcu vojnu Boha a Zlého. 

ARMAGEDDON 

Místo eschatologického rozhodujícího boje je nazváno „Har Magedon". K vysvětlení 

tohoto jména, které se v celém svatém Písmě vyskytuje pouze zde, byla předloţena četná 

řešení, z nichţ však ţádné nenalezlo všeobecného uznání. (PA) 

 MOŢNO KARMEL: „Nicméně jméno údolí Armagedon, jeţ tolik vzrušuje Svědky 

Jehovovy, uţ jinde v Písmu ani v mimobiblických pramenech nenajdeme. Častěji 

se však zmiňují bibličtí autoři o Mageddu: zde bylo dějiště bitvy mezi 

kananejským vojevůdcem Zizarou a izraelským Barákem /Soudců 5,19/, zde 



porazil egyptský faraón Nécho II. judského krále Joziáše / 2 . Královská 23, 29/. 

Armagedon je nepochybně odvozeno z hebrejského HAR MEGIDDO, coţ 

znamená v překladu „hora Megiddská". Protoţe starověké Megeddo 

/Megiddo/,kde archeologové odkryli základy obrovské stáje pro více neţ 400 

koní, stavěné králem Šalamounem, leţí na jihovýchodním výběţku pohoří Karmel, 

můţeme „Megiddskou horu" vidět právě tady. Hora Karmel byla ostatně místem 

zápasu proroka Eliáše s kněţími boţstva Bále, jehoţ kult podporovala 

modlosluţebná královna Jezábel. Pod Karmelem také byli tito odpůrci 

Hospodinovi nakonec pobiti / l . Královská 18/. Pozdější tradice pokládala - jistě 

pod vlivem této biblické zprávy - horu Karmel za typické „místo pobytu" zlých sil, 

jeţ zde konají své „Valpurţiny noci". Tato dávná podoba Karmelu zřejmě 

prosvítá i v apokalyptickém Armagedonu.“ (AZN) 

 SYMBOLICKOSŤ – Megido (v Septuagintě také nazváno Magedon, nebo 

Maggedo) bylo významnou pevností na jednom severním výběžku pohoří 

Karmel, z níţ můţe být ovládnuta rovina Ezdrelon, rozkládající se na sever odtud 

a důleţitým bojištěm starověku. Můţeme připomenout, ţe tímto místem 

procházely i armády středověku a novověku. Podle Sd 5,19 zpívala Debora 

vítěznou píseň po vítězství Izraelitů při Vodách megidských. Šalamoun tu budoval 

opevnění (lKr 4,12; 9,15; lPa 7,29). V Megidu zemřel judsky král Achazjáš, 

pronásledovaný Jehuem (2Kr 9,27). Ale nejvíce se vryla do myslí Izraelitů 

vzpomínka na Megido v souvislosti s králem Jošijášem, který se postavil proti 

egyptskému králi (faraónovi) Néchoovi (Néko) a ten ho v Megidu zabil (2Kr 

23,29). (PA) Ján si vybral mesto, ktoré bolo široko známe a jemne zmenil jeho 

znenie. Je to podobné zoznamu dvanástich kmenov v 7:5-8, aby poukázal na ich 

symbolickú podstatu. Tento symbolický výklad je moţné dalej pozorovat v pouţití 

frázy „hebrejsky,“ co indikuje symboliku, ako aj v 9:11. (REV) 

 Ján teda dáva jasne najavo, ţe nehovorí o fyzickej armáde, fyzickej vojne na 

konkrétnej pláni Megidda. Hovorí o veciach duchovných, o duchovnom boji
11

, 

aj keď ten sa (prirodzene) prenáša aj do roviny tela a pozemského „materiálneho“  

ţivota. Ale napriek tomu jeho podstata ostáva vnútorná. 

 

POSLEDNÁ ČAŠA 

 STALO SA – „Uţ v Zj 11,15 se v nebi ozvaly hlasy oznamující, ţe Bůh se ujal 

vlády, nyní je slyšet hlas přímo z nebeského „chrámu a od trůnu". Je to přímo 

hlas Boţí, který oznamuje konec. Zvolání „Stalo se" má naznačit, ţe jsou 

                                           
11

 Ephesians 6:12-13  
12

 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s knieţatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto 

temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.  
13

 Preto si vezmite Boţiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko 

prekonať a obstáť! 



skončeny tresty, které měly před koncem přimět bezbožné lidstvo k polepšení. 

Podobné slovo zaznělo z kříţe při smrti Jeţíšově: „Dokonáno je"“ (PA) 

 BLESKY, BURÁCANIE A NEVÍDANÉ ZEMETRASENIE – „Vylití sedmé 

nádoby je popsáno jako pohromy způsobené přírodními katastrofami: „blesky, 

hřmění, burácení a zemětřesení". O těchto pohromách byla řeč v Apokalypse i 

na jiných místech (4,5 ; 8,5; 11,13.19). Zde však je neštěstí ještě vystupňováno a 

je to připomenuto i citováním Da 12,1: „jaké dosud nebylo". Zemětřesení 

představuje nejvyšší moţný trest a bylo nejobávanější metlou hlavně tehdejších 

východních krajin. V apokalyptickém popisu je rozšířeno na celý svět.“ (PA) 

Následky ľudského konania dosahujú svoj vrchol – a blíţia sa ku „kritickej 

hranici“…: 

 PÁD BABYLONU – ktorý padá (podobne s ostatnými mestami, ktoré sú tu 

akoby obrazom a odvodeninou tohto jediného Mesta) ako ľudské dielo a ľudská 

„konštrukcia“ ţivota bez Boha.  

o  TRI ČASTI – znak rozdelenia a rozpadu jeho moci vo vzájomnom 

vnútornom nepriateľstve. Podobne, ako kedysi pri „Babylonskej veţi“… 

o  VÍNO BOŢIEHO HNEVU – na základe obrazu „oberačky“ strapcov 

hrozna môţeme konštatovať, ţe Boh dôsledne necháva Babylon vypiť aţ 

do dna kalich vína, ktorý sám, Babylon, vyprodukoval, aby ním opájal 

národy. 

o  ROZPAMÄTAL SA BOH – fráza, pouţívaná často o aktoch Boţieho 

súdu. 

o  OSTROVY A VRCHY – ale skaza nezasahuje len ľudské výtvory. 

Postihnutý je uţ aj svet, príroda, všetko speje k zániku. 

o  KRUPOBITIE – „Krupobytie bolo vţdy znamenie Božieho súdu (Joz 

10:11; Iz 28:2). Ide o dalšiu moţnú naráţku na egyptské rany (2M 9:23-

24). V Ez 38:22 sú krúpy pouţité ako eschatologickí Boţí nepriatelia. 

Hmotnost krúpov sa zmenila.“ (REV) 

o  TALENT – asi 40kg 

 NEKAJALI SA A RÚHALI SA… – zase je na vine, samozrejme, Boh. A zase je 

tu dôvod obhajovať seba, zarputilo ísť ďalej svojou cestou – a „toho krutého 

Boha“ alebo poprieť, alebo nenávidieť… 

Zatiaľ ešte Babylon stojí – len je rozdelený a stená pod ťarchou svojej vlastnej zloby.
12

 

Je paradoxné, ţe keď budú králi Zeme bojovať s Baránkom, budú uţ v podobnej 

situácii ako Drak: Babylon bude spustošený, ich dielo zničené – a pôjde uţ len o čistý 

akt nenávisti, odporu a vzbury. Čo veľmi dobre ilustruje to, čo Jeţiš nazýva „Hriechom 

proti Duchu“. 
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 Psalm 7:16-17  
16

 Jamu vykopal a prehĺbil, leţ sám padol do pasce, ktorú nastrojil.  
17

 Jeho zloba zosype sa mu na hlavu, 

temeno mu pritlačí jeho násilie. 


