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předMluva

Záměr napsat tuto knihu se zrodil někdy v roce 2011. Niels-Erik Andreasen, 
rektor Andrews University, mě pozval do své kanceláře a vysvětlil mi, že se 
setkal s G. Davidem Jangem, MD, z Loma Linda University, který se jej nad-
šeně zeptal, jestli bych byl ochoten napsat stručný, pro čtenáře srozumitelný 
výklad knihy Zjevení, který by byl dostupný všem zájemcům. Dr. Andreasen 
na mě potom naléhal, abych tuto nabídku zvážil.

Jeho návrh mne víceméně nepřekvapil, protože od doby, kdy jsem v roce 
2002 vydal svůj komentář s  názvem Revelation of Jesus Christ, neustále 
vzrůstalo volání mnohých čtenářů z celého světa po knize, která by nebyla 
podrobným a rozsáhlým komentářem, ale která by byla stručná, srozumi-
telná a finančně dostupná pro většinu čtenářů a bylo by možné ji snadno 
přeložit do jiných jazyků. Poté, co jsem osobně mluvil s Dr. Jangem, a po 
poradě s Ronaldem Knottem, ředitelem nakladatelství Andrews University 
Press, jsem cítil povinnost se do tohoto úkolu pustit.

Tato kniha je ve skutečnosti úvodem k mému komentáři. Zároveň může 
sloužit jako osobní studijní příručka, pomůcka pro menší skupiny nebo jako 
učebnice. Doufám, že bude pomocí mnohým, kteří chtějí pochopit poslední 
knihu Bible, ale mají obavu ji studovat, protože je odrazuje obecná před-
stava, že knihu Zjevení vlastně téměř nelze pochopit. Mým velkým přáním 
je, aby čtenáři sami zjistili, že porozumět knize Zjevení ve skutečnosti není 



8 tak těžké. Když ji dnes lidé čtou, uvědomí si, že kniha nevede ke strachu 
z budoucnosti, ale ke spokojenému životu a naději pro dnešní dobu. Pokud 
budeme knihu Zjevení správně studovat a pochopíme její hlavní téma, pak 
to také nevyhnutelně změní náš život k Boží slávě.

Chtěl bych vyjádřit velké poděkování Dr. G. Davidu Jangovi, jehož vize 
a podpora vedla ke vzniku této knihy. Proto mu chci také knihu věnovat. 
Mnoho díků patří též Dr.  Nielsu-Eriku Andreasenovi, který se do tohoto 
projektu osobně zapojil; mojí úžasné dceři Zeljce, která s  láskou strávila 
mnoho hodin pečlivým pročítáním a  úpravou textu; Evelyn Kissingerové, 
která se nabídla, že přečte rukopis a  dá zpětnou vazbu k  obsahu knihy; 
a Lauře Morrowové, mé doktorandské studentce, která také na mém ruko-
pisu pracovala. Také bych chtěl vyjádřit díky pracovníkům nakladatelství 
Andrews University Press – Ronaldu Knottovi a obzvláště Deboře Everhar-
tové – za editorskou práci i podíl na vzhledu knihy.

Tuto knihu by nebylo možné napsat bez lásky a nesobecké podpory mé 
životní partnerky a  drahé manželky Estery. Udělala vše, co mohla, abych 
měl dostatek času na psaní. Zaslouží si mnohem více než pouhé poděkování.

Psaní knihy doprovázelo mnoho modliteb. Chtěl bych vzdát čest svému 
Bohu, který mi dal dobré zdraví a moudrost, abych se mohl textem knihy 
Zjevení zabývat. Kniha je napsána k Boží slávě. 
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Ze všech knih v  Bibli vzbuzuje kniha Zjevení nejvíce zájmu a  zvědavosti. 
Přesto je pro mnoho křesťanů tou nejtajemnější knihou Bible. Je překvapu-
jící, že kniha, která je nadepsaná jako Apokalypsa (zjevení nebo odhalení), 
se pro mnohé stala symbolem nejasností a záhad. Zvláštní obrazy a děsivé 
scény popisované v knize mnohé odradily od jejího čtení.

Nicméně kniha Zjevení jasně ukazuje, že je napsána tak, aby ji bylo mož-
né pochopit (Zj 22,10). Na začátku je napsáno: „Blahoslavený, kdo předčítá, 
i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví.“ (Zj 1,3) Text popisuje veřejné předčítá-
ní knihy Zjevení, kdy jedna osoba čte, zatímco ostatní poslouchají. Zjevení 
tedy bylo určeno ke čtení v církvi. Řecký text však odhaluje, že se nejedná 
o pouhé čtení. Předčítající při bohoslužbě zpřístupňoval poselství Zjevení 
shromážděným věřícím tak, že mu rozuměli. 

Neznamená to ovšem, že kniha byla dána ke studiu pouze několika je-
dincům. Je určena celému Božímu lidu. Velké požehnání je zaslíbeno všem, 
kteří Zjevení nejen čtou, ale také dbají na jeho poselství a uchovávají ho ve 
své mysli a srdci (Zj 22,7).

Cílem této knihy je vyložit Zjevení a vysvětlit tuto náročnou biblickou kni-
hu jednoduchým jazykem. Doufám, že čtenáři zjistí, že knize Zjevení není 
zase tak těžké porozumět, i když se to na první pohled může zdát. Samozřej-
mě že v textu jsou těžko pochopitelná proroctví a symboly, kterým patrně 

Úvod



10 porozumíme teprve tehdy, až se naplní. Přesto pokud Zjevení chápeme jako 
celek, objevíme jeho hlavní téma: Ježíše Krista, ústřední postavu Zjevení, 
a jeho slib, že bude se svým lidem a že jej bude provázet i v budoucnosti.

Než začneme listovat stránkami Zjevení a  pokusíme se odkrýt, co je 
v něm zapsáno, je důležité získat některé základní informace o knize – jak 
a kde byla napsána, jaké má uspořádání a jak vykládat její obsah.

autorství a datace

Knihu Zjevení napsal Jan (Zj 1,1–4.9; 22,8). Zjevení ho nijak blíže nepřed-
stavuje, což naznačuje, že původním čtenářům byl autor dobře znám. Raně 
křesťanští autoři žijící v době krátce po vzniku knihy Zjevení se shodují na 
tom, že Jan byl jedním z dvanácti apoštolů, syn Zebedeův (Mt 10,2), autor 
čtvrtého evangelia a tří epištol. Tento názor potvrzuje také mnoho jazyko-
vých paralel mezi knihou Zjevení a Janovým evangeliem.

Jan napsal Zjevení během svého pobytu na ostrově Patmos (Zj 1,9). Je to 
malý skalnatý ostrov v Egejském moři, jihozápadně od Efezu. Raně křesťan-
ští autoři jednomyslně uvádějí, že sem byl apoštol vypovězen římskými úřa-
dy pro svou věrnost při hlásání evangelia. Ačkoliv kniha není přesně časově 
zařazena, některé skutečnosti naznačují, že byla napsána okolo roku 95 po 
Kr., ke konci vlády císaře Domitiana. Stejnou dataci potvrzuje mnoho raně 
křesťanských autorů.

Kniha byla původně adresována sedmi křesťanským sborům ve velkých 
městech Malé Asie – jihozápadní části dnešního Turecka (Zj 1,4.11). Existují 
důkazy, že v této době byli křesťané stále více pronásledováni Římany. Nej-
silnější pronásledování však mělo teprve přijít. To je jeden z důvodů, proč 
byla kniha napsána – měla povzbudit křesťany čelící složité budoucnosti.

Přestože čtenáři Zjevení byli především první křesťané, nebyla kniha ad-
resována pouze jim. Je určena také všem křesťanům napříč dějinami až do 
doby konce. Kniha ukazuje Boha, který má situaci ve světě plně pod kontro-
lou. Představuje Boha také jako Vítěze nad silami zla, který nakonec nastolí 
věčné království.

výkladové přístupy ke zjevení

Žádná kniha Bible nebyla předmětem tolika různých výkladových přístupů, 
jako je právě Zjevení. Otázka, jak vykládat proroctví knihy Zjevení a jak je 

Ú
vo

d



11zasadit do dějin, vyvolala v průběhu posledních několika staletí řadu disku-
zí. Dnes existují čtyři hlavní výkladové přístupy.

Preterismus. Preteristický přístup (z latinského „praeteritum“ – minu-
lost) je metoda výkladu, která posouvá význam celého Zjevení do minulosti. 
Z  této perspektivy se kniha zabývá pouze křesťanskou církví v  Malé Asii 
a jejím zápasem s Římem. Soustřeďuje se tedy na situaci v době, kdy byla 
napsána. V  tomto pohledu Zjevení vůbec nepředpovídá budoucnost. Jan 
pouze píše o událostech své doby nebo velmi blízké budoucnosti. Smyslem 
knihy je povzbudit křesťany Janovy doby, aby zůstali Bohu věrní.

Futurismus. Oproti preterismu interpretuje futuristický přístup proroc-
tví v knize Zjevení výhradně z perspektivy konce času. Futurističtí vykladači 
se domnívají, že kapitoly Zj 4–22 se naplní krátce před druhým příchodem 
Ježíše Krista. Jinými slovy, proroctví se naplní během poslední generace 
křesťanů. Futurismus vysvětluje symboly co nejdoslovněji. Dnes se jedná 
o metodu preferovanou v evangelikálním hnutí.

Idealismus. Tato metoda je založena na myšlenkách preterismu. Vnímá, 
že Zjevení popisuje to, co se dělo s křesťanstvím v prvním století. Nicméně 
idealističtí vykladači tvrdí, že kniha barvitým symbolismem popisuje probí-
hající zápas mezi dobrem a zlem, který vyústí v Boží konečné vítězství nad 
zlem. V tomto pojetí kniha Zjevení nemluví o konkrétních událostech v mi-
nulosti nebo budoucnosti. Poselství Zjevení poskytuje všeobecné vodítko 
všem generacím křesťanů. Idealismus je nástupcem alegorické interpretace 
Bible, která byla charakteristická pro středověký výklad Bible.

Historicismus. Metoda historického výkladu proroctví předpokládá, že 
Zjevení symbolicky vykresluje průběh dějin tak, jak plynou od prvního stole-
tí až do konce dějin. Některá proroctví knihy se splnila v minulosti, některá 
se teprve vyplní, jiná odkazují do současnosti. Historický přístup připouští, 
že události předpovězené v knize jsou zapsány symbolickým jazykem. Udá-
losti samy o sobě jsou reálné, nicméně jejich popis je obrazný. Historicismus 
byl metodou prorockého výkladu protestantů až do devatenáctého století, 
kdy se mnozí z nich přiklonili k jiným výkladovým přístupům.

Preterismus tedy omezuje význam poselství Zjevení pouze na křesťany 
prvního století. Obdobně futurismus soustřeďuje proroctví knihy Zjevení 
jen na poslední generaci křesťanů. Tyto dva přístupy se zdají být nedosta-
čující. Nemají totiž co nabídnout generacím mezi dobou apoštola Jana a do-
bou konce. Zjevení jasně ukazuje, že se první tři kapitoly týkají Janovy doby 
(Zj 1,11). Zj 4,1 však uvádí, že kapitoly 4–22 se týkají událostí mimo Janovu 
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12 dobu a pokračují až do doby konce. Studium textu ukazuje, že Zj 4–11 se 
soustřeďuje na události odehrávající se v  průběhu křesťanských dějin od 
prvního století až do doby konce. Naproti tomu druhá polovina knihy se 
zaměřuje především na události, které se naplní až v době konce.

Hlavní problém preterismu a idealismu spočívá v jejich odmítání proroc-
kých předpovědí. Samotná kniha Zjevení se považuje za prorockou knihu 
(Zj  1,3; 22,7.10). Jan jasně prohlašuje (jak v  úvodu, tak v  závěru knihy), 
že jejím účelem je ukázat Božímu lidu události, které se v budoucnosti sta-
nou (Zj 1,1; 22,6). Každá metoda, která popírá prorockou povahu Zjevení, 
nevystihuje zřejmé nároky samotné knihy. Jak preterismus, tak idealismus 
v této oblasti selhává.

Pohled preterismu, futurismu i idealismu se zdá být pro výklad proroc-
tví knihy Zjevení nedostatečný. To z historicismu činí jediný vhodný výklad 
proroctví. Historicismus věnuje pozornost minulým i budoucím událostem 
předpovězeným ve Zjevení stejně jako událostem odehrávajícím se v průbě-
hu dějin. Tato metoda také rozeznává duchovní aplikaci poselství. Je tedy 
zřejmé, že historický výklad nejlépe zdůrazňuje důležitost poselství knihy 
Zjevení pro všechny generace až do konce pozemských dějin.

struktura a uspořádání kniHy zjevení

Rozpoznání základní struktury knihy Zjevení Jana nám umožní zasadit 
menší části textu do celkového kontextu. Je to obranný mechanismus proti 
nezávislému výkladu jednotlivých pasáží bez ohledu na zbytek knihy. Po-
chopení jejího literárního uspořádání nám může pomoci odhalit širší vý-
znam textu se zřetelem na knihu Zjevení jako celek.

Ve Zjevení se vyskytují nejméně tři různé struktury: chiastické uspořádá-
ní, uspořádání podle svatyně a uspořádání do trojic. Tyto různé typy struk-
tury se vzájemně nevylučují. Pokud je budeme brát v úvahu společně, bude 
nám kniha Zjevení nabízet široké spektrum teologických témat a motivů.

cHiastická struktura

Slovo „chiasmus“ pochází z  řeckého, do kříže tvarovaného písmene X (čti 
chí) a odkazuje k výrazovému prostředku, který byl často používán ve Sta-
rém zákoně. Zatímco dnešní uspořádání myšlenek je v literatuře založeno 
na schématu ABC, chiastická struktura sleduje vzor ABA‘. Tedy: nejdůleži-
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13tější část textu je umístěna uprostřed a ostatní části směřují k tomuto stře-
du. Část A je paralelní s částí A’ na konci textu, část B odpovídá části B’, část 
C části C’ – až dokud se neobjeví hlavní myšlenka ve středu textu. Pochopení 
chiastické struktury nám pomáhá objevit původní teologické důrazy tak, jak 
je inspirovaný autor zamýšlel. V této knize bude používána tato chiastická 
struktura Zjevení:

A. Prolog (Zj 1,1–8)
 B. Zaslíbení těm, kteří zvítězí (Zj 1,9–3,22)
  C. Boží dílo pro záchranu lidstva (Zj 4,1–8,1)
   D. Boží hněv a milosrdenství (Zj 8,2–9,21)
    E. Pověření Jana k proroctví (Zj 10,1–11,18)
     F. Velký zápas mezi Kristem a satanem (Zj 11,19–13,18)
    E’. Církev hlásá evangelium konce času (Zj 14,1–20)
   D’. Konečný Boží hněv bez milosti (Zj 15,1–18,24)
  C’. Boží dílo pro záchranu lidstva dokončeno (Zj 19,1–21,4)
 B’. Splnění zaslíbení těm, kteří zvítězí (Zj 21,5–22,5)
A’. Epilog (Zj 22,6–21)

První polovina této struktury (část A–E) se soustřeďuje na celé křesťanské 
dějiny, zatímco její chiastická paralela (část E’–A’) se zaměřuje výhradně na 
dobu konce. Uprostřed stojí část F, která ukazuje ústřední teologické téma 
knihy: velký spor mezi Kristem a falešnou trojicí (satan a jeho dva pomocní-
ci – šelma z moře a šelma ze země). Celá kniha byla tedy napsána z perspek-
tivy velkého sporu, se zvláštním důrazem na závěrečný konflikt na konci 
dějin tohoto světa. Jeho součástí je i příchod Krista a ustanovení věčného 
Božího království.

uspořádání podle svatyně

Struktura Zjevení také odkazuje na službu ve starozákonní svatyni. Kniha je 
plná zmínek o chrámu a jeho vybavení. Nebeská svatyně je ve Zjevení před-
stavena jako centrum veškeré Boží aktivity ve prospěch lidstva. Celá kniha 
Zjevení vychází ze starozákonního modelu bohoslužby ve svatyni.

V  této struktuře se Zjevení dělí do sedmi hlavních částí. Každá část je 
uvedena scénou ze svatyně. Kniha popisuje Boží činy na zemi jako důsledek 
toho, co se odehrálo v nebeské svatyni.
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14 Prolog (1,1–8)
 1. Úvodní svatyňová scéna (1,9–20)
 Poselství sedmi sborům (2–3)
 2. Úvodní svatyňová scéna (4–5)
 Otevření sedmi pečetí (6,1–8,1)
 3. Úvodní svatyňová scéna (8,2–5)
 Troubení na sedm polnic (8,6–11,18)
 4. Úvodní svatyňová scéna (11,19)
 Hněv národů (12,1–15,4)
 5. Úvodní svatyňová scéna (15,5–8)
 Sedm posledních ran (16–18)
 6. Úvodní svatyňová scéna (19,1–10)
 Eschatologické vyvrcholení (19,11–21,1)
 7. Úvodní svatyňová scéna (21,2–5)
 Nový Jeruzalém (21,9–22,5) 
Epilog (22,6–21)

Tato sedminásobná struktura Zjevení odráží denní a roční službu v pozem-
ské svatyni. Svatyňová struktura pomáhá pochopit, co se v knize odehrává. 
Následuje přehled sedmi svatyňových scén. Podrobnější popis bude v knize 
uveden později při výkladu jednotlivých pasáží.

1. Zjevení 1,9–20. První vidění knihy Zjevení popisuje Krista stojícího 
v rouchu velekněze uprostřed sedmi svícnů. Svícny představují sedm sborů 
v Malé Asii Janovy doby. Ježíš je zobrazen jako ten, kdo naplňuje potřeby 
jednotlivých sborů. Podobně i kněz v pozemské svatyni pečoval o  to, aby 
svícen stále svítil. Tato scéna nepopisuje nebeskou svatyni – celé vidění se 
totiž neodehrává v nebi, ale na zemi. Symbolika svatyně ukazuje na Ježíšovo 
působení ve prospěch jednotlivých sborů.

2. Zjevení 4–5. Tímto viděním se scéna ze země přesouvá do nebe (viz 
Zj 4,1). V těchto dvou kapitolách je více odkazů na svatyni a její vybavení 
než kdekoliv jinde v knize Zjevení. Scéna se odehrává v trůnním sále nebes-
ké svatyně, kde je svatyně a svatyně svatých spojena do jednoho prostoru. 
Jan je zde svědkem uvedení Krista do královské a kněžské služby, které se 
událo po jeho smrti na Golgotě a následném nanebevstoupení. Tato inaugu-
race je počátkem jeho služby prostředníka v nebeské svatyni.

3. Zjevení 8,2–5. Jedná se o další scénu ze svatyně, která používá sym-
boliku pozemské svatyně. Výjev popisuje anděla u  obětního oltáře, který 
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15dostává kadidlo představující modlitby Božího lidu. Anděl přenese modlitby 
do svatyně svatých v nebeském chrámu a předloží je Bohu na zlatém kadid-
lovém oltáři. Na vzbouřené lidstvo doléhají ohnivé soudy jako odpověď na 
tyto modlitby. Tato scéna jasně ukazuje, že přímluvy probíhají v  nebeské 
svatyni.

4. Zjevení 11,19. V této scéně je otevřen Boží chrám a schrána smlou-
vy je vidět v jeho nejvnitřnější části. Následují blesky a rachot hromů, ze-
mětřesení a hrozné krupobití, které představují Boží přítomnost. Schrána 
smlouvy ukazuje na svatyni svatých. Symboly ze svatyně použité v  první 
polovině knihy ukazují, že se události Zjevení v kapitolách 1–11 odehrávají 
v kontextu Kristovy prostřednické služby ve svatyni. Zj 11,19 však popisuje 
počátek nové fáze Kristovy služby v nebeské svatyni. Kniha ukazuje, že před 
druhým příchodem nastane v nebi soud (Zj 14,7). O tomto soudu se mluví 
ve Zj 11,1.2. Jeho účelem je oddělit věrné od těch, kteří pohrdli Boží milos-
tí. Předadventní soud skončí v okamžiku, kdy se Kristus vrátí, aby odměnil 
každého podle jeho skutků (Zj 22,12).

5. Zjevení 15,5–8. Na konci zvěstování evangelia pro poslední dobu 
(Zj 14,6–20) je chrám v nebi naplněn oblakem Boží slávy. Nikdo do něj ne-
může vejít, aby získal odpuštění, neprobíhá již kněžská služba. Jazyk této 
scény je odvozen ze Starého zákona (1Kr 8,10.11). Popisuje ukončení Kris-
tovy prostřednické služby v nebeské svatyni. Žádné další přímluvy už ne-
jsou potřeba, protože o osudu každého jednotlivce již bylo rozhodnuto.

6. Zjevení 19,1–10. V  tomto textu se nalézá scéna popisující radost 
nad pádem Babylonu doby konce – skončilo utrpení Božího lidu. Přestože 
se výjev odehrává v nebeském chrámu (Zj 4–5), není v textu žádná zmínka 
o nebeské svatyni nebo jejím vybavení. Nebeský chrám v tuto chvíli již není 
místem přímluvné služby. Již se zde neodehrává Kristova prostřednická 
služba pro lidstvo.

7. Zjevení 21,2–5. Poslední vidění nás přenáší zpět na zem. V novém 
Jeruzalémě není žádný chrám, protože město samo plní funkci chrámu 
(Zj 21,22). Ve Starém zákoně byla svatyně místem, kde Bůh symbolicky pře-
býval mezi lidmi. Na nové zemi již není potřeba mít chrám jako symbol Boží 
přítomnosti. Nový Jeruzalém totiž bude navěky místem skutečné Boží pří-
tomnosti s jeho lidem (Zj 21,3).

Úvodní svatyňové scény odhalují sérii postupných kroků v nebeské svaty-
ni, které začínají Kristovým uvedením na trůn. Po tomto slavnostním uve-
dení do úřadu následuje fáze přímluvné služby, soudu, ukončení přímluv 
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