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PŘEDMLUVA
 

Tato kniha byla napsána jako obecný úvod do biblické eschatologie a do toho, jak číst Bibli;
a věřím, že první přirozeně vychází z druhého. Také slouží jako předmluva k mému většímu dílu
(na kterém momentálně pracuji), kterým je komentář na knihu Zjevení.1 

Z  tohoto  důvodu  tato  kniha  netvrdí,  že  zodpovídá  každou  myslitelnou  otázku  ohledně
proroctví. Ti, kdo chtějí zjistit více o perspektivě prezentované v této knize, by si měli nalistovat
bibliografii. Kromě mého komentáře je v různých fázích přípravy i několik dalších knih na téma
eschatologie;  v první řadě komentář Rev. Jamese B. Jordana (Matouš 24) a Rev. Raye Suttona
(Daniel).2

Pro mnoho čtenářů bude (doufám) materiál o edenské Zahradě fascinující, tak jako byl pro
mě, když jsem v roce 1977 poprvé slyšel přednášky Jima Jordana na toto téma. Určitě rádi uslyší,
že jeho kniha Stromy a trní (Trees and Thorns), která je komplexním přehledem edenských vzorů,
se blíží k vydání.3 Rozhodně tuto práci srdečně doporučuji. Dalším učencem, jehož studie výrazně
ovlivnily  ty  mé,  je  Dr.  Meredith  Kline;  jeho  kniha  Obrazy  Ducha (Images  of  the  Spirit)  je
mistrovským dílem biblické teologie. (Rychle musím dodat, že, samozřejmě, není nijak zodpovědný
za žádné mé závěry).

Biblické citace jsou většinou z překladu New American Standard Version, včetně poznámek
na okrajích; občas jsem citace mírně upravil a použil doslovnější verzi.4

Jsem velmi vděčný řadě mých dobrých přátel, kteří mi při psaní této knihy radili a pomáhali.
Prvním z nich je můj vydavatel, Dr. Gary North, který mě původně požádal, abych ji napsal, a jehož
návrhy byly neustále plodné a podnětné. Rukopis si přečetli pastoři sboru Westminster Presbyterian
Church (Tyler, Texas): Rev. Lewis Bulkeley, Rev. Robert Dwelle, Rev. James B. Jordan a Rev. Ray
Sutton; jejich teologické poznatky ovlivnily prakticky každou stránku této knihy.

Dalšími, kdo četli rukopis a přispěli cennou kritikou, jsou Rev. Mark House, pastor sboru
First  Presbyterian  Church  (Manhattan  Beach,  California);  Spencer  Roundtree,  vládnoucí  starší
sboru  Church  of  the  Redeemer  (Placerville,  California);  James  Whitacre,  můj  bratr  ve  sboru
Westminster  Presbyterian  Church;  a  Rev.  George  Grant,  pastor  sboru  Believers'  Fellowship
(Humble,  Texas). George poskytl  nejen nápomocnou kritiku (kterou poskytoval s bezohledným,
marnotratným klidem), ale navrhl  i  přebal  knihy;  grafickou práci odvedl  Randy Rogers,  také z
Believers' Fellowship.5 Také bych chtěl poděkovat sboru Oakton Reformed Fellowship (Oakton,
Virginia) za jeho pomoc při vydání této knihy.

Jsem dlužníkem (a to příliš mnoha způsoby, než abych je vyjmenovával) obětavé práci dvou
pracovitých sekretářek Institutu pro křesťanskou ekonomii (Institute for Christian Economics), paní
Maureen Petersové a  paní  Brendy Westové.  V každé fázi  vydání  této knihy byla jejich pomoc
naprosto nedocenitelná, a opravdu si jí vážím.

A nakonec, jsem vděčný mé ženě Darlene, která mi milostivě a laskavě pomáhala při celém

1 Pozn. př.: Tato kniha vyšla v roce 1987 jako Days of Vengeance: An Exposition of the Book of Revelation (Dny 
odplaty: Výklad knihy Zjevení; Ft. Worth, TX: Dominion Press). Pokud Pán dá, rádi bychom tuto knihu v budoucnu 
přeložili a vydali pod hlavičkou Antiteze. 

2 Pozn. př.: Z toho, co se mi podařilo zjistit, ani jedna z těchto knih nevyšla. James B. Jordan vydal v roce 2007 svůj 
komentář na knihu Daniel (The Handwriting on the Wall: A Commentary on the Book of Daniel; American Vision) a
v roce 2009 svůj minikomentář ke knize Zjevení (The Vindication of Jesus Christ: A Brief Reader's Guide to 
Revelation; Athanasius Press). Matouše 24 nakonec zpracoval David Chilton sám, a to v roce 1987: The Great 
Tribulation (Ft. Worth, TX: Dominion Press; v češtině: Velké soužení, v přípravě). Dalším velmi významným (a 
prakticky definujícím) dílem z Chiltonovy perspektivy byla kniha Kennetha L. Gentryho Jr., He Shall Have 
Dominion: A Postmillennial Eschatology (Tyler, TX: Institute for Christian Economics, 1992; v češtině: Bude Mu 
patřit vláda, v přípravě).

3 Pozn. př.: Kniha byla nakonec vydána až v roce 2003; soubor Jordanových studií na téma biblické typologie však 
vyšel už v roce 1988 pod názvem Through New Eyes: Developing a Biblical View of the World 
(https://www.garynorth.com/freebooks/docs/pdf/through_new_eyes.pdf).

4 Pozn. př.: V překladu je většinou použit ČSP, popř. jiný český překlad, který nejlépe odpovídá autorem používané 
verzi. Tam, kde se všechny české překlady příliš liší, přímo překládám autorem použitou verzi.

5 Pozn. př.: Původní přebal prvního vydání z roku 1985 lze najít například zde: http://www.freebooks.com/wp-
content/uploads/2013/01/paradise-restored-david-chilton.jpg.

http://www.freebooks.com/wp-content/uploads/2013/01/paradise-restored-david-chilton.jpg
http://www.freebooks.com/wp-content/uploads/2013/01/paradise-restored-david-chilton.jpg


tomto  projektu.  Jelikož  její  láska  je  neustálou  připomínkou  Uzdraveného  ráje,  tato  kniha  je
věnována jí.

ČÁST I

ESCHATOLOGIE NADVLÁDY

Zde budeš sedět, vtělený, tady budeš vládnout,
Bůh i člověk, Syn jak Boží tak i člověka,
pomazaný světa Král; všechnu moc
dávám Ti, vládni navěky, a převezmi,
co je Tvé; pod Tebe, Hlavu nejvyšší,
trůny, knížectví, moci a vlády poddávám:
Všechna kolena před Tebou se skloní těch, kdo dlí
v nebesích, na zemi či v pekle pod zemí.

John Milton, Ztracený ráj [3.315-22]

Když přišlo slunce,  temnota už nemá navrch; její  poslední zbytky, ať už
zbývají kdekoliv, jsou vytlačovány pryč. Stejně tak teď, když se odehrálo božské
zjevení Slova Božího, temnota model už nevládne a všechny části světa ve všech
směrech jsou prozařovány Jeho učením.

Svatý Atanáš, O vtělení [55]

1

NADĚJE

Tato kniha je knihou o naději. Příliš dlouho se křesťané nechali charakterizovat zoufalstvím,
porážkou a ústupem. Křesťané příliš dlouho poslouchali falešné učení, které učí, že jsme odsouzeni
k selhání, že křesťané  nemohou zvítězit – které předkládá představu, že dokud se Ježíš nevrátí,
křesťané budou neustále ztrácet vliv a půdu pod nohama, zatímco jejich nepřítel bude sílit. Slyšíme,
že budoucností Církve je neustálé klouzání do odpadlictví. Někteří z našich vůdců nás posmutněle
informují, že žijeme v „laodicejském věku“ Církve (což je odkaz na „vlažnou“ církev v Laodiceji, o
které se hovoří ve Zj 3:14-22). Jakákoliv nově vypuknutá válka, jakýkoliv nárůst ve statistikách
zločinu, jakékoliv nové důkazy rozpadu rodiny, to vše se kupodivu často chápalo jako pokrok, jako
krok kupředu k očekávanému cíli naprostého kolapsu civilizace, který je znamením, že Ježíš nás
dost  možná  každou  chvíli  přijde  zachránit.  Na  projekty  sociálního  aktivismu  se  hledí  se
skepticismem: někteří často dokonce předpokládají, že jestliže se někdo skutečně snaží zlepšit svět,



znamená to, že ve skutečnosti nevěří Bibli, jelikož Bible učí, že takové snahy jsou odsouzené k
selhání. Jak řekl jeden slavný kazatel, „Neleštěte mosaz na potápějící se lodi.“ Toto heslo stojí na
dvou předpokladech: za prvé, že svět není nic víc než „potápějící se loď“; za druhé, že jakýkoliv
organizovaný program křesťanské obnovy by nebyl ničím víc než „leštěním mosazi“. Evangelizace
je pozvánkou připojit se k prohrávající straně.

Toto  uvažování  vychází  ze  dvou  problémů.  Jedním  je  falešná  představa  Duchovnosti.
Nebiblickou představou „Duchovnosti“  je  to,  že skutečně „duchovní“ člověk je  ten,  kdo je  tak
trochu  „nefyzický“,  kdo  se  nezapojuje  do  „pozemských“  věcí,  kdo  moc  nepracuje  a  moc
nepřemýšlí, kdo tráví většinu času tím, že přemítá o tom, jak by raději byl v nebi. Dokud je však na
zemi, má v životě jednu hlavní povinnost: Nechat na sebe dupat pro Ježíše. „Duchovní“ člověk je z
tohoto pohledu slaboch. Ztroskotanec. Ale alespoň je dobrý ztroskotanec.

Ale Bible učí něco velmi jiného. Když Bible používá výraz  Duchovní,  obecně hovoří o
Duchu Svatém (právě to je důvod, proč používám velké D). Být Duchovní znamená být vedený,
motivovaný a poháněný Duchem Svatým. Znamená to řídit se Jeho příkazy, jak jsou zaznamenané v
Písmech. Duchovní člověk není někdo, kdo se vznáší patnáct centimetrů nad zemí a slyší tajuplné
hlasy. Duchovní člověk je člověk, který dělá to, co říká Bible (Ř 8:4-8). To tedy znamená, že máme
povinnost být v našich životech aktivní. Bůh chce, abychom uplatňovali a prosazovali křesťanské
standardy  všude,  v  každé  jedné  oblasti.  Duchovnost  neznamená  ústup  a  stažení  se  ze  života;
znamená nadvládu.6 Základní křesťanské vyznání víry je, že Ježíš je Pán (Ř 10:9-10) – Pán všech
věcí, v nebesích a na zemi. Jako Pán musí být oslavován v každé oblasti, naprosto všude (Ř 11:36).
V kontextu křesťanské Duchovnosti, v kontextu Božích požadavků na křesťanskou aktivitu v každé
jedné oblasti života není naprosto žádný důvod pro ústup.

Druhou  překážkou  v  cestě  křesťanské  aktivity  byla  a  je  eschatologie  porážky.  Naše
eschatologie  je  naše  „doktrína  posledních  věcí“,  naše  očekávání  ohledně  budoucnosti.  A není
pochyb o tom, co je momentálním očekáváním mnoha křesťanů: těšíme se na selhání. Svět, jak už
jsme poznamenali, vidíme jako potápějící se loď.

Samozřejmě,  žádný křesťan nevěří v  konečnou porážku. Všichni křesťané vědí, že Bůh na
konci historie nad ďáblem zvítězí. Pamatuji si, že když jsem byl mladý křesťan, mí učitelé Bible mě
informovali, že „nakoukli do poslední kapitoly (Bible) – a křesťané vyhrají!“ Ale právě přesně to je
má  pointa:  podle  některých  populárních  odvětví  eschatologie  se  vítězství  odehraje  pouze v
„poslední  kapitole“.  V  čase,  v  historii,  na  zemi křesťané prohrají.  Svět  se  zhoršuje  a zhoršuje.
Přichází Antikrist. Ďábel je tím, kdo řídí svět, a neustále získává více a více moci. Vaše práce pro
Boha v tomto světě nebude mít žádné trvalé důsledky, kromě toho, že možná zachrání několik
jednotlivců od pekla. Ale radši to udělejte rychle, předtím, než přijde Soužení, abyste mohli včas
utéct ve vytržení. Je to ironické, ale bezděčným poselstvím tohoto evangelia je: Antikrist přichází!
Na tom je něco strašně postavené na hlavu.

Tím chci říct tohle: Eschatologie porážky je mylná a falešná. Není o nic bibličtější než její
dvojče, než falešná představa Duchovnosti. Bible nám místo poselství porážky dává Naději,7 a to v
tomto světě i v tom příštím. Bible nám dává eschatologii nadvlády, eschatologii vítězství. Není to
však slepý, nakonec-se-všechno-nějak-povede druh optimismu. Je to pevná, smělá, jistá, na Bibli
stojící záruka, že evangelium zvítězí na celém světě, a to ještě před Kristovým Druhým příchodem.

Mnohým se něco takového zdá neuvěřitelné. Jde to proti celému duchu naší moderní doby;
křesťané byli  celá léta vyučováni,  ať očekávají  porážku. Rozhodně je dobrý nápad být opatrný

6 Pozn. př.: Nejedná se o teror nebo „právo silnějšího“, jak by se mohlo z českého slova „nadvláda“ zdát. Jedná se o 
odkaz na Gen 1:28, kde Bůh člověku určuje, co má být náplní jeho života. Kenneth L. Gentry Jr. ve své knize 
Velikost velkého poslání: Křesťanská iniciativa v padlém světě (Antiteze, 2017) definuje nadvládu takto: „Kdyby v 
Edenu nepřišel žádný pád, každý jeden člověk by se vědomě chápal v kontextu nadvlády, tedy podmaňování a 
panování. Právě to je to, co Bůh řekl člověku, že musí být jeho úkolem: sloužit jako Boží zprostředkovatel panující 
nad celou zemí. Holandští kalvinisté v tradici Abrahama Kuypera tomuto úkolu říkali Kulturní mandát. Já ho 
nazývám Smlouvou nadvlády. Smlouva nadvlády Adamovým pádem nezanikla. Vidíme, že při „novém stvoření“ po 
Potopě byla znovu potvrzena (Gen 9:1-5).“

7 Pozn. př.: Autor na některých místech (ne však systematicky) používá velká písmena pro zdůraznění; v překladu se 
ho obecně snažím se v této praxi následovat; v češtině by však některá takto psaná vyjádření působila velmi 
nemotorně, proto na některých místech toto zvýraznění vypouštím.  



ohledně „nových“ učení. Vše musíme zkoumat a posuzovat podle Písem. Jedna věc, kterou si však
musíme uvědomit, je to, že koncept nadvlády není nový. Faktem je, že až do poměrně nedávné
doby  se většina křesťanů držela eschatologie nadvlády.  Většina křesťanů napříč historií  Církve
považovala eschatologii porážky za učení potřeštěnců.

Naděje celosvětového vítězství křesťanství byla tradiční vírou Církve napříč věky. Tento
fakt  můžeme snadno dokázat  znovu a znovu.  Vidíme ho ve slovech Svatého Atanáše,  velkého
církevního otce čtvrtého století, jehož klasická kniha  O vtělení Slova Božího ukazuje jeho silnou
eschatologii nadvlády. On sám její tezi shrnul takto:

Od  chvíle,  kdy  Spasitel  přišel,  aby  přebýval  v  našem  středu,  nejen,  že  se
modlářství  už  dále  nešíří,  ale  naopak  ho  ubývá  a  postupně  zcela  zaniká.  A
podobně,  nejen,  že  moudrost  Řeků  už  nečiní  sebemenší  pokrok,  ale  i  to,  co
bývalo, nyní mizí. A démoni mají daleko k tomu, aby pokračovali ve vnucování
svých  bludů  lidem a  aby jim dávali  své  věštby  a  čáry;  znamením kříže  jsou
vyháněni, když se o to jen v nejmenším pokusí. Zatímco modlářství a všechno
další, co se staví proti víře Kristově, se denně umenšuje a slábne a rozpadá se,
Spasitelovo učení všude roste! Uctívejte tedy Spasitele, „Který je nade všemi“ a
neskonale  mocný,  ano,  samotného  Boha  Slovo,  a  zavrhněte  ty,  kdo  jsou  Jím
poráženi  a  mizí.  Když  přišlo  slunce,  temnota  už  nemá  navrch;  její  poslední
zbytky, ať už zbývají kdekoliv, jsou vytlačovány pryč. Stejně tak teď, když se
odehrálo božské zjevení  Slova Božího,  temnota model  už nevládne a  všechny
části světa ve všech směrech jsou prozařovány Jeho učením. 

Nesmíte si myslet, že Atanáš byl jen optimista, který myslel pozitivně a relaxoval v tichém,
poklidném prostředí.  Naopak:  zažil  jedno z nejkrutějších  pronásledování,  jaké  svět  kdy zažil  –
pokus o naprosté vyhlazení křesťanské víry pod vládou císaře Diokleciána. Atanáš později musel
stát prakticky sám celých 40 let a bránit učení o Trojici proti bujícímu kacířství, byl vládou pětkrát
poslán do vyhnanství a někdy mu šlo o holý život. Faktem je, že jeho příběh dal vzniknout rčení:
Athanasius contra mundum (Atanáš proti světu). Nikdy však neztratil výhled na základní skutečnost
světové historie – to, že se Slovo stalo tělem, pokořilo ďábla, vykoupilo lidstvo a zaplavuje svět
Světlem, proti kterému temnota nedokáže obstát.

Eschatologie  nadvlády,  kterou  Církev  zastávala,  radikálně  utvářela  historii  západní
civilizace.  Pomyslete například na velké katedrály Evropy a srovnejte je s  dnešními sborovými
budovami. Tyto katedrály, které jsou velkolepými a nádhernými uměleckými díly, se stavěly desítky
let a někdy celé generace, a byly postaveny tak, aby přetrvaly staletí – a také obstály. Ale moderní
evangelikální sbory se obvykle staví tak, aby vydržely maximálně generaci. Neočekáváme, že tu
budeme dostatečně dlouho na to, abychom je nějak více zužitkovali, a rozhodně neočekáváme, že v
nich budou uctívat naše pravnoučata.  Ani neočekáváme, že budeme pravnoučata  mít.  S jistotou
můžeme říct, že myšlenka na potomky, kteří budou žít za pět set let, nikdy nepřišla na mysl většiny
dnešních evangelikálních křesťanů. A přece, pro mnoho křesťanů dřívějších staletí nebyla představa
budoucích generací, které těží z jejich práce, ničím ani v nejmenším zvláštním. Proto stavěli pro
budoucí věky.

Pojďme se teď podívat na zcela jiné pole: cestovatelství a výzkumnictví. Ani jeden historik
ze sta neví, co motivovalo Kryštofa Kolumba, aby hledal západní trasu do Indie a přilehlých oblastí.
Obchod? Ano, ten byl součástí důvodu. Bylo to však víc než to – bylo jím nenaplněné proroctví.
Předtím, než Kolumbus začal své expedice, napěchoval své deníky citacemi z Izajáše a dalších
biblických autorů; podrobně si vypisoval nesčetná proroctví o tom, že Velké poslání bude znamenat
úspěšné učedničení všech národů světa (viz např.: Iz 2:2-5; 9:1-6; 11:1-10; 32:15-17; 40:4-11; 42:1-
12; 49:1-26; 56:3-8; 60:1-22; 61:1-11; 62:1-12; 65:1-25; 66:1-24). Uvědomil si, že jestli mají být
Indie a její přilehlé oblasti obráceny na víru, námořní trasa by byla mnohem účinnějším způsobem,
jak  jim přinést  evangelium;  a  své  objevy připisoval  ne  použití  matematiky  či  map,  ale  Duchu
Svatému,  který  uskutečňoval  to,  co  Izajáš  předpověděl.  Musíme si  uvědomit,  že  Amerika  byla



objevena  mnohokrát,  jinými  kulturami;  ale  úspěšná  kolonizace  a  rozvoj  přišly  jen  ve  věku
objevitelství, který začal Kolumbus. Proč? Protože tito objevitelé byli nositeli evangelia a jejich
cílem  bylo  podmanit  svět  pro  Boží  Království.  Přišli  s  očekáváním,  že  Nový  svět  bude
pokřesťanštěn. Byli si jistí vítězstvím a předpokládali, že jakékoliv překážky, se kterými se setkají,
tam byly umístěny Bohem, a to s jasným účelem – aby je překonali. Věděli, že osudem křesťanů je
nadvláda.

Mohli bychom uvést celou řadu příkladů z každé oblasti. Celý vzestup západní civilizace –
vědy  a  technologie,  medicíny,  umění,  konstitucionalismu,  systému  soudních  porot,  svobody
podnikání,  gramotnosti,  narůstající  produktivity,  zvyšujícího  se  životního  standardu,  vysokého
statutu ženy – vychází z jedné hlavní skutečnosti:  Západ byl proměněn křesťanstvím. Pravda, tato
proměna dosud ani zdaleka není u konce. Čeká nás ještě mnoho bitev. Ale pointou je, že i v tom, co
je do velké míry ranou křesťanskou civilizací, nás Bůh zahrnul požehnáními.

Mnozí křesťané si to neuvědomují, ale základem mnoha velkolepých starých hymnů víry,
které byly napsané před moderní érou evangelikálního zoufalství a pesimismu, je naděje. Pomyslete
na to, až budete příště zpívat „Hrad přepevný jest Pán Bůh náš“8 Martina Luthera,  „Ježíš bude
vládnout všude tam, kde září slunce“9 Isaaca Wattse nebo „Povstaňte, povstaňte pro Ježíše“ George
Duffielda.10 Opravdu věříte, že Ježíš nás teď vede „od vítězství k vítězství … dokud každý nepřítel
není rozdrcen a Kristus je doopravdy Pánem“? Právě to je to, čemu Církev napříč historií věřila.
Právě  to  je  to,  co  zpívala  ve  svých  hymnech.  A nejjasněji  to  vidíme  v  tradičních  vánočních
koledách, které, stejně jako Atanášovy úvahy nad inkarnací, jsou smělým a nijak se nerozpakujícím
očekáváním Kristova triumfu nad celým světem skrze evangelium. Koledy jako „Přijď, Ty dlouho
očekávaný Ježíši“,11 „Ach, přijď, přijď, Immanueli“,12 „Slyšte, andělští zvěstovatelé zpívají“,13 „Bůh
vám  dej  radost,  pánové“14 a  mnohé  další  jsou  napsány  ze  stejné  základní  perspektivy,  jakou
předkládá tato kniha. Jejich přesvědčením je, že Kristus – v důsledku svého  prvního příchodu –
nyní vládne z nebes a podmaňuje si zemi. Stejné poselství je základem sdělení i slavné koledy
„Radost světa“:15

8 Pozn. př.: „A Mighty Fortress is our God“: „ … A kdyby tento svět, ďáblů plný, nás zničiti se snažil, nebudeme se 
bát, neboť vůli Boží jest, aby pravda Jeho skrze nás zvítězila. Kníže temnot krutý, před ním nebudeme se třást, jeho 
hněv dokážeme snést, však zkáza jeho je jistá, jediné slovíčko ho porazí … “

9 Pozn. př.: „Jesus Shall Reign Where'er the Sun Doth His Successive Journeys Run“; „Ježíš vládne všude tam, kde 
září slunce, Jeho Království sahá od pobřeží k pobřeží … národy a říše všech jazyků spočívají v Jeho lásce s písní 
nejsladší … požehnání přetékají tam, kde vládne, vězňové jásají, propuštění z řetězů... tam, kde zjevuje svou 
uzdravující moc, už není smrti ani kletby; v Něm se chlubí všechny kmeny Adama, v Něm více požehnání mají, než 
jejich otec ztratil... ať každé stvoření povstane a ctí našeho Krále, andělé sestupují znovu s písněmi a celá zem 
opakuje halasné Amen.“  

10 Pozn. př.: „Stand Up, Stand Up for Jesus“; „Povstaňte, povstaňte pro Ježíše, vy vojáci kříže ... od vítězství k 
vítězství On vede svou armádu, dokud každý nepřítel není rozdrcen a Kristus je doopravdy Pánem ... stůjte jen v 
Jeho síle ... oblečte brnění evangelia … tam, kam volá povinnost nebo nebezpečí, nikdy nechyběte … boj nebude 
dlouhý, dnes hluk bitvy, zítra píseň vítězství...“  

11 Pozn. př.: „Come, Thou Long-Expected Jesus“; „Přijď, Ty dlouho očekávaný Ježíši, zrozený, abys osvobodil svůj 
lid; abys z pout strachů a hříchů nás propustil a dal nám dojít v Tobě pokoje. Izraele sílo a útěcho, nadějí vší země 
Ty jsi, nejdražší touhou každého lidu, radostí každého toužícího srdce...“ 

12 Pozn. př.: „O Come, O come, Emmanuel“; „Přijď, Ty slunce východe, a utiš nás svým zjevením, a odežeň pryč tu 
tíhu temnoty, té hříšné noci a nekonečné zkázy … Přijď, přijď, Hospodine, Pane síly, který jsi svým kmenům ze 
Sinaje dal Zákon, v oblaku a majestátu a slávě … Přijď, Ty Moudrosti nebeská, napravit všechny věci tu i tam, cestu
poznání nám zjev a kráčet nám po ní dej... Ach, přijď, ty Touho národů, spoutej všechny národy, ať mají jedno srdce
a jednu mysl, ukonči závist, hádky, svár, naplň svět nebeským pokojem...“ 

13 Pozn. př.: „Hark! the Herald Angels Sing“; „Slyšte, andělští zvěstovatelé zpívají: Sláva Králi králů, pokoj na zemi a 
milosrdenství... Všechny národy, povstaňte s radostí, připojte se k triumfu Nebes, celý vesmír ať řekne, že Kristus 
Pán se dnes narodil … Sláva nebeskému Knížeti pokoje! Sláva Slunci spravedlnosti! Přináší světlo a život všem, 
povstává s uzdravením na křídlech svých … Přijď, touho národů... Povstaň, Sémě ženy, Ty, který dobýváš, rozdrť v 
nás hlavu hadovu. Zjev svou spásnou moc, zničený svět teď obnov...“

14 Pozn. př.: „God Rest You Merry, Gentlemen“; „Bůh vám dej radost, pánové, ať vás nezarmoutí nic, vždyť Kristus 
Ježíš, náš Spasitel, se dnes narodil, aby nás ze vší Satana moci zachránil ... Dnes se Spasitel narodil, Spasitel 
ctnostný, mocný a silný, aby všechny přátele Satana rozdrtil … Teď Pánu chvály zpívejte, všichni vy, kdo jste, se 
skutečnou láskou a bratrstvím se navzájem přijměte, v tento svatý čas vánoční je vše jiné odporným.“ 

15 Pozn. př.: „Joy to the World!“



Hříchy a zármutek už nerostou,
A trny nezamořují zem;
On přišel, aby Jeho požehnání proudila,
tak daleko, jak jen sahá Kletba.

Vládne světu pravdou a milostí
a na všech národech zjevuje
slávu své spravedlnosti
a zázraky své lásky.

To samé platí i o nádherné koledě, která je prodchnutá vítězstvím, „Stalo se jedné jasné půlnoci“:16

Protože hle, rychle se blíží dny,
které proročtí pěvci předpověděli,
kdy s roky, které nelze zastavit,
přijde zlatý věk,
kdy mír a pokoj na celou zem
přijde ve svých krásách pradávných
a celý svět odpoví písní,
kterou teď zpívají andělé.

Žalmy: Náš zpěvník nadvlády 
Mezi  světonázorem Církve a  hymny, které zpívá, je velmi důležitá souvislost.  Jestli vaše

srdce a ústa budou plné písní vítězství, budete mít sklon zastávat eschatologii nadvlády; jestli jsou
však vaše písně místo toho ustrašené,  toužící  po útěku – nebo jestli  jsou to mátožné,  dětinské
popěvky – váš světonázor a vaše očekávání budou eskapistické a dětinské.

V historii byla  základním zpěvníkem Církve kniha Žalmů. Největší knihou Bible je kniha
Žalmů. Bůh ji svou prozřetelností umístil doprostřed Bible, abychom ji nemohli minout! A přece,
kolik sborů používá při svém hudebním uctívání Žalmy? Rozhodně stojí za pozornost, že opuštění
eschatologie nadvlády v Církvi přišlo ruku v ruce s tím, když Církev opustila Žalmy.

Žalmy  se  nevyhnutelně  soustředí  na  Boží  Království.  Jsou  plné  dobývání,  vítězství  a
nadvlády svatých. Neustále nám připomínají válku mezi Bohem a Satanem, bez ustání nás volají do
bitvy proti silám zla, a zaslibují nám, že zdědíme zemi. Když Církev zpívala Žalmy – ne jen jejich
kousíčky, ale  jejich plnost,  celý Žaltář – byla silná, zdravá, agresivní a nezastavitelná. Právě to je
důvod, proč se nám ďábel snažil zabránit ve zpěvu Žalmů, proč se nás snažil okrást o naše dědictví.
Jestli  se  máme  znovu  chopit  eschatologie  nadvlády,  musíme  Církev  reformovat;  a  kriticky
důležitým aspektem této reformace musí  být  návrat  ke  zpěvu Žalmů.  Poslechněte si  historické
žalmy vítězné Církve:

Všechny končiny země se rozpomenou a obrátí se k Hospodinu.
Všechny čeledi národů se budou klanět před Tvojí tváří.
(Ž 22:28)

Protože zlovolníci budou vyhlazeni,
ale ti, kdo očekávají na Hospodina, ti obdrží zemi.
Ještě chvilku a ničema už nebude.
Zadíváš se na jeho místo a nebude tam.
Ale pokorní obdrží zemi
a budou si užívat množství pokoje. 
(Ž 37:9-11)

16 Pozn. př.: „It Came Upon the Midnight Clear“



Pojďte a pohleďte na Hospodinovy skutky,
jakou hroznou spoušť udělal na zemi.
Činí přítrž bojům až do končin země,
láme luky a přesekává kopí,
vozy pálí ohněm.
Přestaňte! Uznejte, že Já jsem Bůh,
vyvýšený nad národy,
vyvýšený nad zemí!
(Ž 46:8-10).

Všechny národy, tleskejte v dlaně,
hlaholte Bohu s hlasitým jásotem!
Vždyť Hospodin je Nejvyšší,
je hrůzu vzbuzující Král,
veliký nad celou zemí!
Podrobuje nám národy,
podrobuje národy pod naše nohy.
(Ž 47:2-4)

Všechna země se Ti bude klanět
a při hudbě Ti budou zpívat,
při hudbě budou opěvovat Tvé jméno.
(Ž 66:4 Pavlík)

Bude panovat od moře k moři,
od Řeky až do končin země.
Skloní se před Ním obyvatelé pouště
a Jeho nepřátelé budou lízat prach.
Králové Taršíše i ostrovů budou přinášet dary,
králové Šeby a Seby budou odvádět tribut.
Budou se Mu klanět všichni králové,
všechny národy Mu budou sloužit.
(Ž 72:8-11)

Všechny národy, které jsi učinil,
přijdou a budou se před Tebou klanět, Panovníku,
a budou oslavovat Tvé jméno.
(Ž 86:9)

Hospodine, všichni králové země Ti budou vzdávat chválu,
až uslyší řeč Tvých úst.
Budou zpívat o Hospodinových cestách,
neboť Hospodinova sláva je velká.
(Ž 138:4-5)

Věrní ať se radují v slávě,
ať jásají ve svých leženích.
Ať svým hrdlem vyvyšují Boha,
s oboustranným mečem v rukách,
aby vykonali pomstu nad pohany,
tresty nad národy,



aby řetězy spoutali jejich krále
a jejich slovutné železnými okovy,
aby na nich vykonali soud, jak byl zapsán.
Je to čest pro všechny jeho zbožné.
Haleluja!
(Ž 149:5-9)

Jaký je v tom rozdíl? 
Celá otázka eschatologie se soustředí na jednu zásadní otázku: Uspěje evangelium ve svém

poslání nebo ne? Bez ohledu na celou řadu jejich odlišností, různé kapitulantské myšlenkové směry
si  s  jistotou  podávají  ruce  ohledně  jedné  důležité  skutečnosti:  Evangelium Ježíše  Krista  selže.
Křesťanství  nebude  úspěšné  ve  svém  celosvětovém  úkolu.  Kristovo  Velké  poslání  zučedničit
všechny národy nebude naplněno.  Satan a  síly  Antikrista  v historii  zvítězí,  přemohou Církev a
prakticky  ji  vyhladí  –  dokud  se  Kristus  v  poslední  chvíli  nevrátí  jako  kavalérie  v  béčkových
westernech, aby zachránil rozedranou hrstku přeživších.

Znamená  to  ale  nějaký  rozdíl?  Skutečně  váš  pohled  na  proroctví  ovlivňuje  váš  život?
Myslím, že už jsme viděli velkou část odpovědi na tuto otázku. Vše se od základu odvíjí od vašeho
postoje  vůči  budoucnosti.  Vzpomínám  si  na  jedny  noviny  „Ježíšových  lidí“17 ze  začátku
sedmdesátých let, ve kterých byl rozhovor s nejpopulárnějším „odborníkem na proroctví“ té doby.
Tento muž na základě „faktu“, že Ježíš „každou chvílí“ vytrhne svou Církev, radil svým mladým
následovníkům, ať nevstupují do manželství a nevěnují se budování rodin. Konec konců, na nic
takového jednoduše není čas. Přichází Vytržení, takže jakákoliv práce na uplatňování nadvlády je k
ničemu.  (Kdybyste  byli  ďábel,  dokázali  byste  přijít  s  nějakou  lepší,  ještě  „duchovněji“  znějící
výmluvou,  proč  by  křesťané  měli  opustit  Boží  plán  vítězství?)  „Etika  Vytržení“  těch  let  vedla
mnohé k tomu, aby opustili školu, zaměstnání, rodinu a zodpovědnost obecně; houfy Ježíšových lidí
se bezcílně toulaly celou zemí a neměly žádný jasný cíl,  kromě příštího koncertu křesťanského
rocku. Trvalo roky, než se mnozí z nich probudili, a někdy trvalo řadu dalších let, než znovu dali
své životy dohromady.

Faktem je, že jestliže nevěříte, že společnost může být proměněna, nebudete pracovat na její
proměně.  Nebudete  se  snažit  budovat  křesťanskou  civilizaci,  jestliže  nevěříte,  že  křesťanská
civilizace je možná. Naprostá jistota o vítězství křesťanské víry bylo tím, co dodalo odvahu prvním
misionářům, kteří se neohroženě vydávali do nejvzdálenějších koutů pohanské Evropy, jako by byli
v  čele  armády  –  kázali  evangelium,  vyháněli  démony,  rozbíjeli  modly,  obraceli  na  víru  celá
království a přinášeli celé obrovské zástupy na kolena u Kristových nohou. Věděli, že zvítězí. Mohli
se v tomto boji vzdát svých životů, s jistotou, že historie je na jejich straně, že jsou denně rozbíjeny
na  kusy  Satanovy  državy,  jeho  uchvatitelské  sevření  slábne  a  prokluzuje  s  každým  postupem
křesťanských sil. Nebyli ani v nejmenším pesimističtí ohledně moci evangelia. Bůh ctil jejich víru v
Jeho zaslíbení a umožnil jim položit základ pro Křesťanstvo,18 které jednoho dne sevře v náručí celý
svět.

Když je Boží lid neposlušný a upadne zpět do nevíry, Církev začne své bitvy se Satanem
prohrávat.  Znamená  to  snad,  že  Naděje  je  jen  klamná?  Ani  v  nejmenším;  Bible  totiž  učí,  že
Duchovní růst společnosti není o nic „automatičtější“ než Duchovní růst křesťanů jako jednotlivců.
„A to je to vítězství, které přemohlo svět:  naše víra“ (1. J 5:4). Křesťan nepřijímá růst v žádné
oblasti života jako „automatický“. Veškerý růst a rozvoj jsou svrchované dary Božího Ducha. A
přece, křesťan neřekne, že může „nechat věci být a nechat Boha konat“, aby pak přestal jíst a cvičit,
a přece očekával růst. Nepředpokládáme, že můžeme přestat důvěřovat Bohu, přestat se modlit a
přestat  být poslušní,  a přece růst  v milosti.  A nesmíme ani  říct  to,  že nějaký akt  neposlušnosti
představuje „trend“ v naší osobní eschatologii, který ukazuje, že naším „osudem“ je nutně selhat v
našem křesťanském životě. A to samé platí pro posvěcování kultur. Nevěříme v nějaký „přirozený“
postup civilizace. Naše civilizace poroste nebo se bude propadat podle Božího požehnání; a Boží

17 Pozn. př.: Křesťanská větev hnutí hippies.
18 Pozn. př.: „Christendom“, ve smyslu celosvětového křesťanského řádu pod Kristovou, nikoliv lidskou vládou.



požehnání je Jeho osobní a smluvní (nikoliv „automatickou“) reakcí na naši smluvní poslušnost (Dt
28).

Ježíš přikázal:

„Vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí  chuť,  čím bude osolena? Nehodí  se již k
ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže být
ukryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na
stojan; a svítí všem, kteří jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby
uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích.“
(Mt 5:13-16).

Tohle není nic menšího než mandát k naprosté společenské proměně celého světa. A to, co Ježíš
odsuzuje,  je  neschopnost a  selhání  v  proměně  okolní  společnosti.  Máme  příkaz  žít  takovým
způsobem, aby jednoho dne všichni lidé oslavovali Boha – aby byli obráceni na křesťanskou víru.
Pointou je, že jestliže je Církev poslušná, lidé a národy světa se stanou křesťanskými učedníky.
Všichni víme, že každý  by měl být křesťan, že zákony a instituce všech národů  by se měly řídit
biblickými vzory a příkazy. Ale Bible nám říká víc než to. Bible nám říká, že tyto příkazy musí a
budou tvarovat budoucnost. Musíme změnit svět; a co víc, změníme svět.

ČÁST II

RÁJ: VZOR PROROCTVÍ

Na jih skrze Eden tekla řeka velká,
svůj kurz nezměnila, jen kopec ten zarostlý
podtekla, zcela jím pohlcená, neboť Bůh hodil
tu horu jako můstek zahradní, vysoko klenutý,
do toho bystrého proudu, který žilami
země propustné s vlídnou prýštil žádostí,
vyrašil pramen se stružkami mnoha,
zahradu zavlažil, odkud v jednotě padal
paloukem strmým, by setkal se se záplavou dolejší,
která z temnostné síně nyní se jeví,
a teď do čtyř hlavních proudů rozdělena
utíká všemi směry, putuje slavnou tou říší mnohou
a zemí, o které tu není třeba vyprávět,
ale raději říct, jak, kdyby um dovedl,
jak z toho zřídla safíru potůčky kadeřavé
blyštěly se jak perly orientu a písky ze zlata,
s bludištěm šálení pod převislými stíny
nektar se proháněl a každičký strom či bylinu navštívil,
a květy Ráje hodné krmil, které nikoliv zručnost jemná
na lůžcích a pečlivých uzlících, ale příroda sama radostí zdobí,
valil se vpřed, hýřící štědrostí na kopci, pláni i v dolině,
tam, kde prvně slunce ranní svit vřele udeřil
pole rozprostřené, i tam, kde stín nedotčený
hnědil altány polední.

John Milton, Ztracený ráj [4.223-46]



Víte, jaké to je, když nějaký velký král vstoupí do velkého města a přebývá
v jednom z jeho domů; protože jeho sídlem je  ten jediný dům, celé  město je
poctěno a nepřátelé a lupiči ho přestanou sužovat. A právě tak je to i s Králem
všech  a  všeho;  přišel  do  naší  země  a  přebýval  v  jednom těle  z  mnoha.  A v
důsledku toho byly pikle nepřítele proti lidstvu zmařeny a porušenost smrti, která
je dříve ve své moci svírala, prostě přestala být. Celý lidský rod by býval byl
zcela zanikl, nebýt toho, že Pán a Spasitel všech, Syn Boží, přišel mezi nás, aby
ukončil smrt. 

Svatý Atanáš, O vtělení [9]
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JAK ČÍST PROROCTVÍ

Já sám jsem svou osobní cestu k eschatologii nadvlády začal jednoho večera ve sboru, asi
před dvanácti lety. Pastor, kazatel slavný pro svou výkladovou metodu vyučování Bible, právě začal
novou sérii na téma proroctví. Zatímco výmluvně bránil svou eschatologii prohry, šokovalo mě, že
se zdálo, že naprosto není schopný své náhledy  přirozeně vybudovat a obhájit z Bible. Ach ano,
citoval nějaké Písmo – verš sem, verš tam. Ale nikdy nebyl schopný ukázat, jak jeho vysvětlení
budoucnosti  zapadá  do  celkového  rámce  Bible.  Jinými  slovy,  byl  velmi  schopný  a  zručný  ve
vnucování svých náhledů do konkrétních biblických textů, a ujistil se, že své verše namíchal ve
správném pořadí. Ale nedokázal ukázat, jak jeho učení proudí a vychází z Písma; jeho eschatologie
se nezdála jako přirozená součást Příběhu, který Bible vypráví.

To, co jsem si  té  noci  začal  uvědomovat,  bylo,  že jediným způsobem, jak znovu získat
biblickou  eschatologii,  musí  být  pochopení  Příběhu  Bible.  Místo  toho,  abychom  se  snažili
napasovat Bibli do předpřipraveného modelu, musíme se snažit objevit vzory, které už v ní jsou.
Musíme dovolit vlastní struktuře Bible, aby vyvstala z jejího textu, aby se vnutila našemu vlastnímu
pochopení. Musíme se proto obeznámit s biblickým slovníkem a způsoby vyjadřování a zvyknout si
na ně; musíme se snažit tvarovat naše uvažování podle biblických kategorií.

Takováto  perspektiva  vrhá  cenné  světlo  na  starou  debatu  mezi  „doslovnými“  a
„symbolickými“ výklady. Celá debata je do značné míry vedle; faktem totiž je, že všichni vykladači
jsou v některých věcech „literalisté“ a „symbolisté“ v jiných.

Momentálně se například dívám na nedávno vydaný komentář na Zjevení, jehož autorem je
dobře známý evangelikální učenec. Zadní desky směle hlásají:  Dost možná nejdoslovnější výklad
Zjevení,  jaký si  kdy  přečtete! A přece,  při  bližším přezkoumání  zjistíme,  že tento komentář  ve
skutečnosti učí vysoce symbolické výklady mnoha věcí v tomto proroctví. Zde je jen několik z
nich:

1. „Poskvrněná roucha“ křesťanů v Sardách (Zj 3:4).
2. Slib, že křesťané se stanou „sloupy“ v Chrámu (Zj 3:12).
3. „Vlažná“ teplota Laodicejských (Zj 3:15-16).
4. Kristova nabídka, že prodává „zlato“, „bílé šaty“ a „mast k pomazání očí“ (Zj 

3:18). 
5. Kristovo „tlučení“ na „dveře“ (Zj 3:20).
6. „Lev z kmene Judova“ (Zj 5:5).



7. „Beránek“, který má „sedm očí“ (Zj 5:6).
8. „Olivy“ a „svícny“ (Zj 11:4).
9. „Žena oděná sluncem“ (Zj 12:1).
10. „Veliký rudý drak“ (Zj 12:3).
11. Sedmihlavá „šelma“ (Zj 13:1).
12. „Veliká nevěstka, která sedí na mnohých vodách“ (Zj 17:1).

Je jen hrstka „literalistů“, kteří by nesouhlasili, že tyto obrazy ve Zjevení mají být chápány
symbolicky. To, co si  však musíme uvědomit,  je,  že symboly jsou používány i  v celém zbytku
Písma, a to bok po boku s velmi doslovným jazykem. Důvodem je to, že Bible je  literatura: je
božsky inspirovanou  a  bezchybnou  literaturou,  ale  i  tak  je  stále  literaturou.  To znamená,  že  ji
musíme číst jako literaturu. Některé části mají být chápány doslovně; a způsob, jakým jsou napsány,
tomu odpovídá – jsou napsané jako historický záznam, teologické vyučování a podobně. Ale asi
nikdo by nepředpokládal, že máme číst Žalmy nebo Píseň písní podle stejných literárních standardů,
jaké používáme pro knihu Římanům. Bylo by to jako číst Hamletův monolog „doslovně“: „Smyčky
a šípy nepřátelské sudby …  či ozbrojit se proti moři běd …“

Jak vidíte, nemůžeme pochopit, co Bible skutečně (doslovně) míní, pokud nepochopíme a
nedoceníme její  použití  různých  literárních  stylů.  Pochopili  bychom třiadvacátý  žalm  správně,
kdybychom ho brali „doslovně“? Nebyl by výsledek naopak jaksi hloupý a pošetilý? Skutečností je,
že  kdybychom  ho  brali  doslovně,  vůbec  by  nebyl  pravdivý:  troufám  si  tvrdit,  že  Hospodin
nenechává  každého  křesťana  uléhat  na  doslovných  zelených  pastvinách.  Obvykle  se  nám  ale
nestává, že bychom při čtení biblické poezie dělali tak hrubé chyby. Víme, že je napsaná stylem,
který často používá symbolický jazyk. Ale musíme si uvědomit, že to samé platí o prorocích: i oni
hovořili v poezii, v obrazech a symbolech, čerpali z bohatého dědictví biblických obrazů, které, jak
uvidíme, ve skutečnosti začaly v původním Ráji – v edenské Zahradě.

 Skutečností je, že proroctví začalo právě tam. A bylo by na místě si povšimnout, že úplně
první  zaslíbení  přicházejícího  Vykupitele  bylo  řečeno  vysoce  symbolickým jazykem.  Bůh  řekl
hadovi: 

A položím nepřátelství
mezi tebe a ženu
a mezi símě tvé a símě její;
On tobě rozdrtí hlavu
a ty Jemu rozdrtíš patu.
(Gen 3:15)

Skutečná  otázka,  kterou  tedy  musíme  začít,  není  nějaká  umělá  debata  symbolický-vs.-
doslovný.  Nacházíme  se  na  mnohem základnější  rovině:  Měl  by  náš  výklad  být  biblický nebo
spekulativní? Jinými slovy, když se pokouším pochopit něco v Bibli, měl bych odpovědi hledat v
Bibli samotné, nebo bych měl sám přijít s něčím „kreativním“? Položit otázku takto bude mnohem
přesnější a ponese to lepší výsledky.

Chci  se  vyjádřit  co nejjasněji,  a  tak  mi  dovolte  použít  extrémní  příklad.  Kniha  Zjevení
popisuje ženu oděnou sluncem, která stojí na měsíci a pracuje k porodu, zatímco se kousek od ní
vznáší  drak,  aby  její  dítě  sežral.  Radikálně  spekulativní vykladač  se  nejdřív  může  zaměřit  na
poslední novinky z oblasti genetických experimentů, aby zjistil, jestli je možné změnit rozměry a
chemické složení nějaké ženy dostatečně na to, aby byla schopná obléct si slunce; také si může
zkontrolovat,  jestli  se někdy v poslední době vynořila lochnesská příšera.  Oproti  tomu biblický
vykladač začne tím, že si pokládá otázky: Ze kterého místa Bible tento obraz vychází? Kde Bible
hovoří o rodící ženě a jaký význam má v daných kontextech? Kde Bible hovoří o drakovi? Kde
Bible  hovoří  o  někom,  kdo  se  snaží  zavraždit  kojence?  Jestli  máme pochopit  poselství  Bible,
musíme si vypěstovat zvyk toho, že se budeme ptát takovéto otázky.

Samozřejmě, každý přístup má své nevýhody. Hlavní nevýhoda biblické metody je to, že si



obvykle žádá více tvrdé práce, vyžaduje větší obeznámenost s Biblí. Hlavní nevýhoda spekulativní
metody, i přes veškerou její senzačnost, je to, že prostě není biblická.

Prorocký jazyk 
Jak jsem zmínil výše, velká část Bible je zapsána v symbolech. Nápomocný způsob, jak tuto

skutečnost pochopit, by možná bylo hovořit o těchto symbolech jako o sadě vzorů a asociací. Tím
chci  říct,  že  biblický  symbolismus  není  šifra.  Místo  toho  je  způsobem vidění,  je  perspektivou.
Například, když Ježíš hovoří o „živé vodě“ (J 4:10), správně si uvědomujeme, že používá vodu jako
symbol. Chápeme, že když hovořil s ženou u studny, nenabízel jí  pouze její „vodu“. Nabízel jí
věčný život. Ale nazval ho „voda“. Okamžitě bychom se měli zeptat: Proč to udělal? Mohl prostě
říct „věčný život“. Proč mluvil metaforicky? Proč chtěl, aby přemýšlela o vodě?

A právě tohle je místo, kde můžeme udělat velkou chybu. Chybu, která je hlavním omylem
některých vykladačů, kteří se pokoušejí používat „symbolický“ přístup. Tou chybou je myslet si, že
biblický symbolismus je především jakousi hádankou, kterou máme vyřešit. Můžeme se najednou
rozhodnout: „Aha!  Voda je speciální šifra, která znamená  věčný život.  To znamená, že pokaždé,
když Bible hovoří o vodě symbolicky, ve skutečnosti hovoří o věčném životě; pokaždé, když se
někdo napije, ve skutečnosti se stává křesťanem.“ Tak to ale prostě nefunguje (jak uvidíte, jestliže
se tento přístup pokusíte aplikovat napříč Biblí). Kromě toho, jaký smysl by mělo, aby Bible prostě
všechno šifrovala? Bible není kniha pro špiony a pro utajené spolky; je Božím  zjevením, Božím
odhalením sebe sama Jeho smluvnímu lidu.  Mystický výklad,  který se snaží  řešit  hádanky,  má
tendenci být spekulativní; nevěnuje dostatečnou pozornost způsobu, jakým hovoří sama Bible.

Když Ježíš ženě nabídl „vodu“, chtěl, aby si vybavila celou řadu obrazů, které jsou v Bibli
spojené  s  vodou.  V  obecném  smyslu  samozřejmě  víme,  že  voda  je  spojována  s  Duchovním
občerstvením a udržováním života, které přichází skrze spasení. Ale biblické asociace s vodou jsou
mnohem komplexnější.  A důvodem je to, že  pochopení biblického symbolismu není rozluštěním
šifry. Je mnohem blíže čtení dobré poezie.

Struktura biblického symbolismu není  plochá,  není  ve stylu  tohle-znamená-tamto.  Místo
toho je třeba ji číst  vizuálně.  Máme vidět obrazy, jak před námi postupně vyvstávají,  vrstva za
vrstvou, a dovolit jim, ať v našich myslích a srdcích vyvolají reakci. Proroci nepsali proto, aby nám
předložili stimulující intelektuální cvičení. Psali, aby vyučovali. Psali ve vizuálních, dramatických
symbolech; a abychom plně pochopili  jejich poselství,  musíme rozpoznat a ocenit  jejich jazyk.
Musíme Bibli číst vizuálně. Vizuální symboly samotné a to, co o nich Bible říká, jsou důležitými
aspekty toho, co Bůh chce, abychom se naučili; jinak by takovým způsobem nehovořil.

Když nám tedy Bible říká příběh o vodě, není to tak, že by nám „ve skutečnosti“ říkala o
něčem jiném; říká nám o  vodě. Ale zároveň platí, že se od nás očekává, že když  uvidíme vodu,
vybaví se nám i  biblické asociace spojené s vodou a budeme o nich přemýšlet. Zde předkládaný
systém výkladu tedy není ani „doslovný“ ani „symbolický“; bere „vodu“ vážně a doslovně, ale také
bere vážně to, co Boží Slovo spojuje s vodou napříč celou historií biblického zjevení.

Co jsou tedy nějaké biblické asociace, které se mohly vybavit ženě u studny a učedníkům?
Zde je jen několik z nich.

1. Vodnatá, plynoucí masa, která byla původní podstatou země při stvoření a ze 
které Bůh zformoval veškerý život (Gen 1).

2. Velká řeka v Edenu, která zavlažovala celou zemi (Gen 2).
3. Spása Noema a jeho rodiny skrze vody Potopy, ze které byla země znovu  

stvořena (Gen 6-9).
4. Boží milostivá zjevení se Hagaře u pramene (Gen 16) a u studny (Gen 21).
5. Studna Rechobót, kde Bůh předal Izákovi nadvládu (Gen 26). 
6. Řeka,  ze které byl vyloven malý Mojžíš, budoucí Zachránce Izraele, a byl  

učiněn princem (Ex 2).
7. Vykupující překročení Rudého moře, kde Bůh znovu zachránil svůj lid skrze 

vodu (Ex 14).



8. Voda, která vyrazila ze skály na Sinaji poté, co do ní Mojžíš udeřil (Ex 17).
9.  Mnohá rituální  pokropení  ve Starém zákoně,  která  značí  odstranění  špíny,  

znečištění, nemoci a smrti, a udělení Ducha kněžím (např. Lev 14; Num 8).
10. Překročení řeky Jordán (Joz 3).
11. Zvuk mnohých vod vydávaný oblakovým sloupem (Ez 1).
12. Řeka života proudící z chrámu a uzdravující Mrtvé moře (Ez 47).

Proto,  když  Bible  hovoří  o  vodě,  máme  mít  v  našich  myslích  celý  zástup  asociací  a
konceptů, celý komplex biblických obrazů, které ovlivňují naše uvažování o vodě. Jinak řečeno,
voda má být něco jako „slovní spínač“ – výraz, který vyvolá celou řadu asociací a konotací. Když si
přečteme slovo voda, měly by se nám připomenout Boží spásné skutky a zjevení skrze vodu napříč
celým Písmem.  Bible  používá mnoho takovýchto  „slovních spínačů“ a  postupně zvyšuje  jejich
počet;  dokud  se,  ve  chvíli,  kdy  dorazíme  do  Zjevení  (závěrného  kamene  klenby  biblického
proroctví),  na nás nevrhnou všechny naráz,  jako bouře odkazů a  asociací,  z nichž některé jsou
zjevné, některé téměř nezřetelné. Tomu, kdo skutečně zná svou Bibli a všímá si literárních vzorů a
obrazů, se bude velká část Zjevení zdát povědomá a známá; pro zbytek z nás bude matoucí. Ve
Zjevení jsme konfrontováni se všemi biblickými konotacemi bezpočtu obrazů: nejen vody, ale i
světla, ohně, oblaků, andělů, hvězd, lamp, jídla, kamenů, mečů, trůnů, duh, rouch, hromu, hlasů,
zvířat, křídel, mrchožroutů, očí, klíčů, trubek, morů, hor, větrů, moří, oltářů, krve, kobylek, stromů,
hlasů, rohů a korun.

Zjevení  nám také  předkládá obrazy ženy,  draka,  divočiny,  znamení  na  čele,  srpu,  perel,
vinného lisu, poháru víra, nevěstky, řeky, Sodomy, Egypta, Babylonu, vzkříšení, svatby, svatební
hostiny, Ženicha a Nevěsty/Města ve tvaru pyramidy. A pak je tu použití symbolických čísel: dva,
tři, čtyři, sedm, deset, dvanáct; a také jejich násobků – 24, 42, 144, 666, 1000, 1260, 7000, 12000 a
144000.

Právě proto, jestli máme pochopit knihu Zjevení, je nutné chápat Bibli a její použití symbolů
a vzorů.  Následující  kapitoly na téma Ráje v Písmu jsou rozvržené tak,  aby čtenáře uvedly do
biblického použití  symbolů a  obrazů.  V podstatě  tedy jde o cvičení  v  biblické  teologii,  což  je
technický výraz pro studium Božího progresivního zjevení spásy. V principu platí, že celý Příběh
vykoupení je vyučován v prvních kapitolách Bible: zbytek je jednoduše vystavěn na základě, který
je  v těchto  kapitolách  položen.  To je  důvod,  jak  uvidíme níže,  proč pozdější  zjevení  tak  silně
spoléhá na téma edenské Zahrady.

Než  tedy  teď  přistoupíme  k  tomuto  studiu  biblických  symbolů  a  obrazů,  pojďme  si
zopakovat základní pravidla:

1. Čtěte vizuálně; snažte se si v obrazech představit, co Bible říká.
2. Čtěte biblicky; nesnažte se spekulovat nebo být abstraktní, ale věnujte pečlivou 

pozornost tomu, co Bible sama říká o svých vlastních symbolech.
3.  Čtěte příběh; snažte se přemýšlet, jak každý prvek v Bibli přispívá k jejímu  

poselství spásy jako k celku.

Proto tedy začneme se stvořením světa a s Bohem, jeho Stvořitelem, jelikož
první  skutečností,  kterou  si  musíme  uvědomit,  je  toto:  obnova  stvoření  byla
uskutečněna  tím  stejným  Slovem,  které  ho  na  počátku  stvořilo.  Proto  není
rozporuplnosti  mezi  stvořením  a  spásou;  jelikož  Jediný  Otec  použil  stejného
Prostředníka v obou z těchto děl: spásu světa uskutečnil skrze to stejné Slovo,
které ho na počátku stvořilo.

Svatý Atanáš, O vtělení [1]
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TÉMA RÁJE

Příběh  Edenu  obsahuje  tři  základní  myšlenky  –  koncepty,  které  nás  při  studiu  Bible
konfrontují  znovu a znovu: Stvoření,  Pád a Vykoupení v Kristu.  Jak se tyto myšlenky rozvíjejí
napříč historií spásy, vidíme, jak se známé obrazy a skutky opakují, jak se začínají formovat vzory,
dokud poslední kniha Bible konečně nezodpoví všechny otázky, které začaly už v první knize. Boží
sebezjevení  je  spojitým,  konzistentním  celkem;  a  přichází  k  nám  v  přenádherných  literárních
formách. Naše správné pochopení biblického  poselství bude nedostatečné, jestliže se nepokusíme
pochopit a ocenit formu, ve které je nám toto poselství předáváno. Na základě toho, že naši studii
začneme tam, kde začíná sama Bible, můžeme být lépe připraveni pochopit nejen knihu Zjevení, ale
i Bibli jako takovou – proč pisatelé Bible řekli to, co řekli, způsobem, jakým to řekli. A důvodem
udělat to je, abychom mohli plněji důvěřovat Božím zaslíbením, řídit se Jeho přikázáními a zdědit
Jeho požehnání.

Podstata spasení 
Jedním ze základních témat Písma je to, že spása obnovuje člověka k jeho původnímu cíli a

záměru. Na počátku Bůh stvořil člověka ke svému vlastnímu obrazu, aby člověk měl a uplatňoval
nadvládu (Gen 1:26-28). Tento úkol nadvlády začal v edenské Zahradě, ale nepředpokládalo se, že
tam skončí, jelikož člověku bylo přikázáno, ať má nadvládu nad celou zemí: Adam a Eva (a jejich
děti) měli šířit požehnání Ráje napříč celým světem. Ale když se člověk vzbouřil, ztratil schopnost
mít zbožnou nadvládu, protože ztratil společenství se svým Stvořitelem. Ačkoliv padlý člověk je
stále Božím obrazem (Gen 9:6), je nyní nahým obrazem (Gen 3:7), protože ztratil to, co ho původně
pokrývalo – Boží slávu (Ř 3:23). Boží obraz do nějaké míry zůstává ve všech lidech – ale tento
obraz se v důsledku hříchu stal pokrouceným, poznamenaným, znetvořeným a rozbitým. A země,
která se měla stát  Boží  chrámovou Zahradou,  se místo toho stala divočinou s trním,  bodláčím,
potem, nedostatkem, poskvrnou a smrtí (Gen 3:17-19; Iz 24:1-6; Ř 5:12). Člověk byl vyhnán ze
Zahrady a bylo mu zakázáno, aby do ní znovu vstoupil.

Ale tím příběh nekončí. V ten samý den, kdy Bůh vynesl soud nad člověkem a zemí, vynesl
i  mnohem větší  trest  nad Pokušitelem a vyhlásil,  že jednoho dne přijde Vykupitel,  aby rozdrtil
hadovu hlavu (Gen 3:15). Apoštol Jan nám proto říká, že „proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil
skutky Ďáblovy“ (1. J 3:8). Kristus přišel jako Druhý Adam, aby napravil škodu způsobenou Prvním
Adamem (1. Kor 15:22, 45; Ř 5:15-19). Bůh vdechl do Adama dech (v hebrejštině Ducha) Života,
ale Adamova vzpoura přinesla do světa smrt. Kristus v okamžiku spásy znovu vdechuje do svého
lidu Ducha Života (J 20:22), vdechuje do nich Věčný Život, který je osvobozuje od kletby hříchu a
smrti (Ř 8:2) a který nakonec povede k obnově celého stvoření (Ř 8:19-21). V Kristu skutečně jsme
nové stvoření (2. Kor 5:17), protože jsme byli znovu stvořeni k Božímu obrazu (Ef 4:24; Ko 3:10) a
znovu oblečeni Boží slávou (Ř 8:29-30). A tentokrát je zajištěna a zaručena bezpečnost obnoveného
obrazu Božího, jelikož naše pozice je v Kristu, který nikdy nemůže selhat. V Něm máme  Věčný
Život.

Tím  se  dostáváme  k  dalšímu  základnímu  biblickému  vzoru,  k  trojitému  vzoru,  který
předpokládáme ve velké části materiálu v této knize, a v našich studiích ho uvidíme znovu a znovu.
Písmo předkládá  spásu  v  kontextu  struktury  definitivní-progresivní-finální,  čili  jednou  provždy
vykonaná-postupná-konečná, a právě proto se často může zdát, že se biblická proroctví překrývají.
Spása byla  definitivním,  konečným způsobem zajištěna dokonalým, jednou provždy dokonaným
dílem  Ježíše  Krista;  je  v  tomto  věku  postupně,  progresivně a  stále  více  uplatňována  a
uskutečňována, a to na úrovni jednotlivců i institucí; a finálně jí bude dosaženo v jejím nejvyšším,
konečném naplnění  na konci  historie,  v  Poslední  den.  Byli  jsme zachráněni  (2.  Tim 1:9),  jsme



zachraňováni (Fp 2:12-13) a  budeme zachráněni v budoucnu (1. Pt 1:9). Jinými slovy,  byli jsme
znovu stvořeni k Božímu obrazu (Ef 4:24), jsme postupně proměňováni k Jeho obrazu (2. Kor 3:18)
a upínáme se ke dni, kdy budeme dokonale proměněni k Jeho obrazu (Fp 3:20-21).

Spása proto obnovuje člověka k jeho původnímu poslání a záměru a zaručuje, že původní
mandát, který Bůh člověku dal – uplatňovat pod Boží vládou nadvládu nad celým světem – bude
naplněn.  Cornelius  Van  Til  poukázal  na  to,  že  „Boží  vykupující  zjevení  muselo  být  stejně
komplexní a všeobjímající jako rozsah hříchu. Vykoupení se musí z podstaty celé věci týkat celého
světa. To neznamená, že musí spasit každého jednoho hříšníka na světě. Znamená to však to, že
stvořený  vesmír,  který  byl  stvořený  jako  celek,  musí  být  také  spasený  jako  celek“  (Úvod  do
systematické teologie; An Introduction to Systematic Theology [Presbyterian and Reformed, 1974],
s. 133). V konečném důsledku tedy platí, že biblické spasení je zvrácením Kletby, které přináší zpět
podmínky Edenu, napravuje lidské a společenské vztahy a žehná zemi v každé jedné oblasti. Celá
země bude spasena a znovu proměněna v Boží Zahradu. „Protože země bude naplněna poznáním
Hospodina, tak jako vody pokrývají moře“ (Iz 11:9).

Boží lid ve velmi skutečném smyslu (a více a více,  jak si  evangelium podmaňuje svět)
vždycky žil „v Zahradě“. Například Genesis 13:10 říká, že egyptská země byla „jako Hospodinova
zahrada“ – a když se smluvní lid stěhoval, aby tam žil, byla mu dána oblast Góšenu, která byla z
celého Egypta úplně  nejlepší (Gen 45:18; 47:5-6, 11, 27). Na tomto edenském místě se  plodili a
množili (Ex 1:7) – vidíme zde stejné vyjádření jako v Božím původním přikázání Adamovi a Evě v
Zahradě! Zaslíbená země také, jak bychom čekali,  byla zemí, ve které bylo zvrácena velká část
Kletby: byla „jako zahrada Eden“ (Jl 2:3), a proto „oplývala mlékem a medem“ (Ex 3:8).

Jak uvidíme na následujících stránkách, obnova Edenu je základním a zásadním aspektem
spásy,  kterou Kristus  přináší.  Když Starý  zákon předpovídal  příchod Krista  a  požehnání,  která
přinese, často hovořil jazykem obnovy Edenu. Izajáš napsal: „Ano, Hospodin potěší Sijón, potěší
všechny jeho trosky, jeho pustinu promění v zahradu Eden, jeho step v Hospodinovu Zahradu. Bude
se v něm nacházet veselí a radost, písně díků a zvuk prozpěvování“ (Iz 51:3). A Ezechiel o mnoho
let později prorokoval: 

Toto  praví  Panovník  Hospodin:  V  den,  kdy  vás  očistím  ode  všech  vašich
zvráceností, osídlím města a trosky budou vybudovány. A zpustošená země bude
obdělávána místo toho, aby byla spouští před očima každého kolemjdoucího. I
řeknou:  Tato  země,  tak  zpustošená,  se  stala  podobnou zahradě  Eden a  města,
zničená, zpustošená a zbořená, byla opevněna a obydlena. I poznají národy, které
zůstanou okolo vás, že Já Hospodin jsem vystavěl ta zbořená města a osadil jsem
tu zpustošenou zemi. Já Hospodin jsem promluvil a vykonám to.
(Ez 36:33-36) 

Ale  v  těchto  (a  dalších)  proroctvích  je  toho  o  obnově  Edenu  mnohem více,  než  kolik
bychom si mohli  všimnout  na první  pohled.  Vskutku,  v Písmu je  mnoho,  mnoho pasáží,  které
hovoří jazykem edenských vzorů, ač Eden nezmiňují jménem. Téma Ráje se táhne celou Biblí, od
Genesis po Zjevení; ale abychom ho rozpoznali, musíme se nejprve seznámit s tím, co Boží Slovo
říká o původní  Zahradě jako takové. Bůh si  dal  záležet  na tom, aby nám o Zahradě dal velmi
podrobné informace. Zbytek Písma stojí na tomto základě a pravidelně na něj odkazuje. Prosím,
uvědomte  si,  že  tato  studie  není  pouze  „sbírkou  zvláštních  a  zajímavých  faktů  o  Bibli“  (tedy
takových  irelevantních  informací,  které  často  najdete  v  „encyklopedických“  částech  velkých
rodinných Biblí). Opakuji, jedná se o důležité a přední biblické téma, které dramaticky osvětluje a
vyjasňuje poselství  knihy Zjevení  –  a,  mimochodem, pomáhá nám pochopit  poslání  Bible  jako
celku. Proto v následujících kapitolách budeme zkoumat různé charakteristiky edenské Zahrady;
především se pak zaměříme na to, jak se každá z nich stává samostatným „podtématem“ v kontextu
obecného tématu obnovy Edenu ve spasení.



Když proto služebníci velekněžích a zákoníků viděli tyto věci a slyšeli od
Ježíše „Žízní-li kdo, pojď ke Mně a pij“ [J 7:37], pochopili,  že to není pouhý
člověk jako oni, ale že to je Ten, Koho ohlašoval prorok Izajáš. Protože On je
opravdu nádherou světla a Slovem Božím. A proto, tak jako kdysi dával pít ráji
jako Řeka z pramene, teď všem lidem dává stejný dar Ducha a říká „Žízní-li kdo,
pojď ke Mně a pij. Kdož věří ve Mne, jakož dí Písmo, řeky vody živé potečou z
jeho útrob“ [J 7:37-38]. To o sobě nemůže říct člověk, ale jedině Živý Bůh, který
laskavě ráčí dávat život a dává Ducha Svatého.

Svatý Atanáš, Dopisy [xliv]
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SVATÁ HORA

Poloha Zahrady
Ačkoliv  obvykle  používáme  výrazy  Eden a  edenská  Zahrada či  Zahrada  Eden jako

synonyma (a Bible to občas dělá také), Genesis 2:8 nám říká, že Bůh Zahradu zasadil na východní
straně oblasti známé jako Eden – země, která původně ležela  severně od Palestiny (sr. Ž 48:3; Iz
14:13; Ez 28:14 a diskuze o řekách níže). Když člověk ztratil společenství s Bohem a byl vyhnán ze
Zahrady, zjevně ji opustil na východní straně, jelikož právě tam Bůh postavil cheruby, kteří střežili
Zahradu před vetřelci  (Gen 3:24).  To přináší  zajímavou otázku:  Proč  byli  cherubové pouze na
východě? Pravděpodobnou odpovědí je to, že Zahrada byla ze všech ostatních stran nepřístupná (sr.
Pís 4:12) a že se do ní muselo vstoupit skrze východní „bránu“ (což by souhlasilo s významem
starověkého  slova  paradise [anglický  výraz  pro  ráj],  které  označuje  uzavřenou,  oplocenou
zahrada); v Miltonově básni ďábel vstoupil do Zahrady tím, že přeskočil zeď (sr. J 10:1):

Tak, jako vlezl tento první Zloděj největší do Božího ovčince,
právě tak od té doby do Jeho Církve svinští námezdníci lezou.
[4.192-93]

Zbožní zřejmě měli tendenci nějakou dobu zůstávat poblíž východního vstupu do Zahrady –
dost  možná  přinášeli  své  oběti  k  „bráně“  –  protože  když  Kain  utekl  „z  přítomnosti  tváře
Hospodinovy“  (což  je  technický  výraz,  který  Písmo  používá  pro  oficiální  centrum  uctívání),
směřoval dále na východ (Gen 4:16), pryč od Boha a zbožných lidí.

Je proto důležité, že vstup do Stánku byl z východní strany (Ex 27:13-16): vstoupit do Boží
přítomnosti  skrze  vykoupení  je  milostivým  znovupřijetím  do  Edenu.  Ezechielova  vize
celosvětového triumfu evangelia ukazuje, jak uzdravující Řeka Života proudí od dveří obnoveného
Chrámu (Církve,  Ef  2:19-22)  na východ (Ez  47:1-12);  a,  jakožto  předzvěst  dne,  kdy  do  Boží
domácnosti bude přinášeno bohatství všech národů (Iz 60:4-16; Abk 2:6-9; Ž 72:10-11; Zj 21:24-
26), narození Krále králů bylo uctěno tím, že mudrcové přinesli své dary z východu (Mt 2:1-11).

Důležitým klíčem k odhalení polohy původní Zahrady Eden je skutečnost, že čtyři velké
řeky, které zavlažovaly zemi, se rozdělovaly z jedné řeky v Edenu (Gen 2:10-14). Potopa drasticky
změnila geografii světa a dvě z těchto tří řek (Píšón a Gíchón) už neexistují. Druhé dvě řeky jsou
Tigris (Chiddekel v hebrejštině) a Eufrat, které dnes nemají společný pramen či zdroj jako tehdy.
Ale  Bible  nám říká,  kde se tyto řeky nacházely:  Píšón protékal  zemí Chavíl  (Arábie);  Gíchón
protékal zemí Kúš (Etiopie); Tigris protékal Asýrií; a Eufrat protékal Sýrií a Babylonem (kde se teď



stéká s Tigridem, asi  40 mil nad Perským zálivem). Společný zdroj těchto řek byl samozřejmě
severně  od  Palestiny,  dost  možná  přesně  na  sever,  v  oblasti  Arménie  a  Černého  moře  –  a  je
zajímavé, že právě na tomto místě po Potopě znovu začala lidská rasa (Gen 8:4). Eden jakožto zdroj
vody byl proto zdrojem požehnání pro celý svět; poskytoval základ pro život, zdraví a blahobyt
veškerých Božích stvoření.

Z  tohoto  důvodu  se  voda stává  důležitým  biblickým  symbolem  požehnání  spásy.  V
jednotlivých věřících je spása pramenem vody tryskající k věčnému životu (J 4:14); ale, tak jako
byla řeka Edenu napájena z mnoha  pramenů (Gen 2:6),19 voda života se stává  řekou živé vody,
která proudí z Církve do celého světa (J 7:37-39; Ez 47:1-12; Za 14:8), uzdravuje a obnovuje celou
zemi, aby i pouště byly proměněny v Zahradu (Iz 32:13-17; 35:1-2). Vylévání Ducha způsobí, že
„zakoření Jákob, rozpučí a rozkvete Izrael a zaplní povrch světa ovocem“ (Iz 27:6).

A nakonec, velmi důležitým aspektem umístění Edenu je to, že byl na hoře (Eden sám byl
pravděpodobně náhorní plošina na vrcholu hory). Tuto skutečnost můžeme odvodit z faktu, že v
Edenu byl pramen vody pro celý svět: řeka prostě proudila z hory a cestou se rozdělila do čtyř
proudů.  Navíc,  když  Bůh  hovoří  ke  králi  Týru  (mluví  k  němu  v  kontextu  původního  poslání
člověka, jako by byl Adamem), říká: „Byl jsi v Edenu, Boží Zahradě … Byl jsi na svaté Boží hoře“
(Ez 28:13-14).

To, že Eden byl původní „svatou horou“, vysvětluje význam toho, že si Bůh vybral hory za
místa svých vykupujících skutků a zjevení. Zástupní oběť místo Abrahamova símě se odehrála na
hoře Mórija (Gen 22:2). A bylo to opět na hoře Mórija, kde David viděl stát Pánova anděla s mečem
v ruce, připraveného zničit Jeruzalém, dokud tam David nepostavil oltář a nepřinesl usmiřující oběť
(1. Le 21:15-27). A na hoře Mórija Šalomoun postavil Chrám (2. Le 3:1). Boží milostivé zjevení
Jeho přítomnosti, Jeho smlouvy a Jeho zákona přišlo na hoře Sinaj. Tak, jako byli Adam a Eva
vyhnáni ze Zahrady a měli zakázáni se do ní vrátit, lid Izraele měl zakázáno přistoupit ke svaté
hoře, a to pod trestem smrti (Ex 19:12; sr. Gen 3:24). Ale Mojžíš (Prostředník Staré smlouvy, Ga
3:19), kněží a 70 starších lidu měli dovoleno se na Hoře s Bohem setkat (poté, co přinesli usmiřující
oběť);  a  tam jedli  a  pili  jídlo  společenství20 před  Hospodinem (Ex  24:1-11).  Bylo  to  na  hoře
Karmelu, kde Bůh v Elijášově době přivedl svůj zbloudilý lid zpět k sobě, a to skrze oběť;  a právě
odtamtud byli bezbožní vetřelci, kteří se vloupali do Jeho Zahrady, vzati a zničeni (1. Kr 18; je
zajímavé, že karmel je hebrejský výraz pro zahradní zemi, plantáž a sad). A znovu, na hoře Sinaji
(také zvané Choréb) Bůh zjevil Elijášovi svou spásnou přítomnost a znovu ho vyslal jako svého
posla národům (1. Kr 19).

Ve svém prvním významném kázání Prostředník Nové smlouvy znovu vyhlásil zákon, a to z
hory (Mt 5:1nn). Jeho oficiální ustanovení Jeho apoštolů se odehrálo na hoře (Mk 3:13-19). Na hoře
byl  proměněn  před  svými  učedníky  v  oslepujícím  zjevení  své  slávy  (Petr  chce  připomenout
asociace spojené se Sinajem, a proto v 2. Pt 1:16-18 říká, že tato událost se odehrála „na té svaté
hoře“). Na hoře kázal své poslední vyhlášení soudu proti nevěrnému a nevěřícímu smluvnímu lidu
(Mt  24).  Po  Poslední  večeři  se  svými  učedníky  vystoupil  na  horu  a  odtamtud  pokračoval  do
Zahrady, kde, jakožto Poslední Adam, obstál v pokušení (Mt 26:30; sr. Mt 4:8-11 na počátku Jeho
služby).  Nakonec  svým učedníkům přikázal,  ať  se  s  Ním setkají  na  Hoře,  odkud je  vyslal,  ať
evangeliem dobyjí všechny národy, a slíbil, že jim pošle Ducha Svatého; a odtamtud vystoupil do
oblak (Mt 28:16-20; Sk 1:1-19; pro více o důležitosti tohoto oblaku, viz Kapitola 7).

Ani v nejmenším jsem nevyčerpal seznam biblických záznamů o Božím vykupitelském díle
na různých horách; ale ty, které jsem uvedl, stačí na to, aby dokázaly skutečnost, že Bůh nás ve
vykoupení volá, ať se vrátíme do Edenu: skrze Kristovu prolitou krev máme přístup k Boží Svaté
Hoře. Přišli jsme k hoře Siónu (Žd 12:22) a můžeme směle vstoupit do svatých míst (Žd 10:19

19 Pozn. př.: Podle NIV, ISV, HCSB, NET, NLT...
20 Pozn. př.: Autor zde používá výraz „communion“, který znamená „společenství“ a je jedním z anglických označní 

pro Večeři Páně (z 1. Kor 10:16 – „Což není kalich požehnání, který žehnáme, společenstvím krve Kristovy? A což 
není chléb, který lámeme, společenstvím těla Kristova?“). Odkazuje tak na skutečnost, že starozákonní oběti, ze 
kterých obětující jedli před Bohem, byly formou společenství s Ním; že naše přicházení k Pánově stolu a jedení 
Jeho obětovaného těla a pití Jeho obětované krve mají dlouhý starozákonní precedent; učedníci při Pánově poslední 
večeři měli chápat, že Kristus je obětí a že když s Ním hodují, prožívají tak společenství s Živým Bohem.



Pavlík),21 z Boží milosti je nám dáno, že opět smíme jíst ze Stromu Života (Zj 2:7). Kristus budoval
a buduje svou Církev jako Město na Hoře, aby dávala světlo celému světu (Mt 5:14), a slíbil, že k
tomuto světlu půjdou všechny národy (Iz 60:3). Prorocké knihy jsou plné těchto obrazů zaměřených
na hory a svědčí o tom, že svět sám bude proměněn v Eden: „I stane se v posledních dnech, že hora
Hospodinova domu bude pevně stát jako přední z hor a bude vyvýšena nade všechna návrší. Budou
k ní proudit všechny národy“ (Iz 2:2; sr. Iz 2:2-4; 11:9; 25:6-9; 56:3-8; 65:25; Mi 4:1-4). Přijde tedy
den, kdy Boží Království, Jeho Svatá Hora, „zaplní celou zemi“ (viz Da 2:34-35; 44-45), a původní
Bohem daný mandát nadvlády bude naplněn Posledním Adamem.

Minerály v zahradě
Řeka Píšón, která vytékala z Edenu, obtékala „celou zemi Chavílu, kde je zlato. Zlato té

země je ryzí. Je tam také bdelium a kámen karneol“ (Gen 2:11-12). Účelem těchto veršů je zjevně
spojit v našich myslích Zahradu Eden s drahými kameny a minerály; stejnou skutečnost nám říká i
řada dalších biblických pasáží, které hovoří o Edenu. Nejjasnější odkaz vidíme v Boží promluvě k
padlému Adamovi (z níž jsme část citovali už výše):

Byl jsi v Edenu, Boží Zahradě,
pokrývkou ti byly všechny drahokamy:
rubín, topas a diamant,
beryl, onyx a jaspis;
lazurit, tyrkys a smaragd;
a zlato...
(Ez 28:13).

Ve skutečnosti se zdá, že země byla doslova vystlána třpytivými drahokamy všech druhů,
jak  ukazuje  i  další  verš  „Procházel  ses  uprostřed  ohnivých  kamenů.“  Hojnost  drahokamů  a
rozličných skvostů je zde považována za požehnání: společenství s Bohem v Edenu znamenalo být
obklopen  nádherou.  Mojžíš  nám  říká,  že  zlato  té  země  bylo  ryzí (tedy  ve  svém  původním,
přirozeném stavu,  nesmíšené s jinými minerály).  Skutečnost,  že zlato teď musí být nákladnými
způsoby dolováno ze země, je důsledek Kletby, především pak soudu Potopy.

Kámen, který Písmo nazývá onyx, může být kamenem, který pod tímto názvem známe dnes,
ale  nikdo to neví  jistě;  a  ještě  méně jasno je  ohledně charakteru  bdelia.  Když však studujeme
biblickou historii spásy, zjistíme o těchto kamenech velmi zajímavá fakta. Když Bůh vykoupil svůj
lid z Egypta, nařídil, aby velekněz nosil speciální roucho. Měl na svých ramenou nosit dva onyxové
kameny,  na  kterých  byly  napsány  názvy  12  kmenů;  a  Bůh  označil  tyto  kameny  za  „kameny
připomínky“ (Ex 25:7; 28:9-12). Připomínky čeho? Jediná zmínka onyxu před Exodem je v Genesis
2:12, a to v odkazu na Zahradu Eden! Bůh chtěl, aby si Jeho lid, když se bude dívat na velekněze –
který  byl  mnoha způsoby symbolem člověka plně  obnoveného k Božímu obrazu –  připomínal
požehnání Zahrady, když byl člověk ve společenství s Bohem. Drahé kameny na jeho rouše měli
lidem připomínat, že Bůh je skrze spásu navrací do Edenu.

A ještě  více pozoruhodným příkladem této skutečnosti  je  to,  co se dozvídáme o Božím
zaopatření  many. Mana sama o sobě byla připomínkou Edenu:  Boží  lid,  dokonce i  když byl v
pustině (na cestě do Zaslíbené země hojnosti), měl hojnost jídla, které dobře chutnalo a bylo snadné
si ho opatřit – tak jako, samozřejmě, v Zahradě. Ale, jen pro případ, že by jim to nedošlo, Mojžíš
zaznamenává, že mana měla barvu bdelia (Num 11:7) – a to je jediné další místo, kde se toto slovo
objevuje,  kromě  původní  zmínky  v  Genesis!  To  nám,  mimochodem,  říká,  jakou  barvu  mělo
bdelium, jelikož na jiném místě (Ex 16:31) se dozvídáme, že mana byla bílá. Ve zprávách našeho
Pána Církvi v knize Zjevení je k popsání podstaty spásy znovu a znovu používána symbolika Edenu
(viz Zj 2-3); při jedné příležitosti slibuje: „Tomu, kdo vítězí, dám skrytou  manu a dám mu  bílý

21 Pozn. př.: Původní řečtina uvádí ἁγίων, hagiōn, tedy doslova „svatí/svaté/svatá“ (množné číslo přídavného jména 
„svatý“). 



kamének“ (Zj 2:17).
Stojí  za  povšimnutí,  že  tyto  výroky ohledně onyxu a  bdelia  se  objevují,  zatímco Izrael

cestuje  skrze  zemi  Chavílu!  Izraelci  během  svého  putování  rozhodně  měli  na  očích  strašlivé
důsledky Kletby,  která proměnila tuto nádhernou a dobře zavlažovanou zemi v „poušť a vyjící
pustinu“ – a přece si z Boží milosti mohli užívat požehnání edenské Zahrady. Toto téma obnovy
Edenu bylo zjevné v hojném použití  zlata na vybavení Stánku a Chrámu (Ex 25; 1. Kr 6) a na
roucho velekněze (Ex 28). Výsady, které ztratil  První Adam, jsou pro nás obnoveny Posledním
Adamem, když skrze našeho Velekněze znovu přicházíme do Boží přítomnosti.

Ve  svých  proroctvích  přicházejícího  Mesiáše  a  Jeho  požehnání  se  starozákonní  proroci
soustředili na tuto edenskou symboliku drahokamů a popisovali spásu v kontextu Boha zdobícího
Jeho lid: 

Hle, Já uložím v antimonu tvé kameny
a tvé základy položím na safírech.
Tvá cimbuří učiním z rubínu,
tvé brány z křišťálu
a celou tvou hradbu z drahých kamenů.
(Iz 54:11-12)

...tvé srdce se zachvěje a rozšíří,
protože se k tobě obrátí bohatství moře,
přijde k tobě majetek národů. 
Přikryje tě spousta velbloudů;
mladí velbloudi z Midjánu a Éfy,
přijdou všichni ze Šeby,
ponesou zlato a kadidlo
a budou zvěstovat Hospodinovy slavné skutky...
Vždyť na Mne očekávají ostrovy
a taršíšské lodě jsou první,
aby zdaleka přivezly tvé syny
a s nimi jejich stříbro a zlato
ke cti Hospodina tvého Boha,
Svatému Izraele,
neboť tě oděl nádherou...
Tvé brány budou ustavičně otevřeny,
ve dne ani v noci nebudou zavírány,
aby k tobě byl přinášen majetek národů... 
(Iz 60:5-6, 9, 11)

V souladu s tímto tématem Bible nás  a  naše dílo  pro Boží  Království  (1.  Kor 3:11-15)
popisuje jako poklady, šperky či  drahé kameny a kovy; a vidíme že celé Boží Město na konci
historie září a oslňuje drahokamy (Zj 21:18-21).

Příběh  Ráje  nám  proto  dává  důležité  informace  o  původu  a  významu  drahých  kovů  a
kamenů, a tak i peněz. Bůh hned od začátku dal zlatu a drahokamům hodnotu, protože je stvořil
jako odrazy Jeho vlastní slávy a krásy. Původní hodnota drahých kovů a kamenů proto byla spíše
estetická než ekonomická;  jejich ekonomický význam vyrostl  z faktu,  že byly ceněny pro svou
krásu. Estetika předchází ekonomiku.

Historicky, zlato začalo sloužit jako prostředek směny, jelikož jeho hodnota byla nezávislá
na jeho peněžní funkci a předcházela jí. Zlato nemá samo o sobě žádnou vnitřní,  vlastní hodnotu
(nezávislou, inherentní hodnotu má pouze Bůh sám); je cenné proto, že člověk, stvořený k Božímu
obrazu, mu připisuje hodnotu. Biblicky platí, že prostředek směny je v první řadě komodita, něco,
čeho si lidé cení. Písmo vždycky měří peníze podle hmotnosti, podle tvrdé měny (Lev 19:35-37), a



zatracuje všechny formy inflace jako znehodnocování měny (Př 11:1; 20:10, 23; Iz 1:22; Am 8:5-6;
Mi 6:10-12).22

Bůh  dal  hodnotu  drahým  kovům  a  kamenům  a  zabudoval  do  nás  to,  že  jsou  pro  nás
přitažlivé; ale také vyjasnil, že tyto věci nemůžeme trvale vlastnit nebo si je užívat bez společenství
s Ním. Bezbožným je dovoleno tyto materiály těžit a po nějakou dobu je vlastnit, aby tento jejich
majetek mohl nakonec patřit Božímu obnovenému lidu:

Jestliže [ničema] nahromadí stříbra jako prachu
a oděvu navrší jako hlíny,
může je připravit,
avšak obleče se spravedlivý
a stříbro rozdělí nevinný.
(Jb 27:16-17)

Hříšníkovi však dal plahočení, aby sbíral a hromadil, aby to pak předal tomu, kdo
se Bohu líbí.
(Kaz 2:26)

Kdo rozmnožuje svůj majetek lichvou a úrokem, shromáždí ho pro toho, kdo se
smilovává nad chudými.
(Př 28:8) 

Zjevným faktem je,  že  napříč  historií  se  neustále  naplňuje  základní  princip:  „Hříšníkův
majetek bude uschován pro spravedlivého“ (Př 13:22), „protože zlovolníci budou vyhlazeni, ale ti,
kdo očekávají na Hospodina, obdrží zemi“ (Ž 37:9). Národu, který má bázeň před Bohem, bude
požehnáno hojností, zatímco odpadlické národy nakonec ztratí své zdroje, jelikož Bůh postihuje
vzpurné lidi a kultury Kletbou.

Co – nebo spíše Kdo byl tím, kdo byl třeba pro takovou milost a povolání,
jaké jsme potřebovali? Kdo, kromě Slova Boha samého, které také na počátku
učinilo  všechny  věci  z  ničeho?  Jeho  údělem  to  bylo  a  jedině  Jeho,  znovu
porušitelné dovést k neporušitelnosti zachovat si se všemi ve všem před Otcem
svůj charakter.  Jedině On sám, jelikož je Slovem Otce a je nade vším a nade
všemi, byl tedy schopen jednak vše znovustvořit a zároveň trpět místo všech a být
vyslancem všech před Otcem. 

Svatý Atanáš, O vtělení [7]

22 Pozn. př.: Pro více informací o biblickém konceptu hodnoty, inflaci atd., viz David Chilton, Produktivní křesťané ve
věku manipulace vinou (Antiteze, 2018).
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PÁNOVA ZAHRADA

Zvířata v zahradě
V Edenu před Pádem nebyla žádná smrt (Ř 5:12). Zvířata nebyla „divoká“, a Adam je proto

mohl pojmenovat (tedy rozřadit), a to beze strachu (Gen 2:19-20). Ale vzpoura člověka vedla ke
strašlivým změnám po celém světě.  Charakter zvířat  se změnil,  takže začala ohrožovat pokoj a
bezpečí člověka. Nadvláda nad nimi, kterou Adam měl, byla ztracena.

V Kristu  však  byla  obnovena nadvláda  člověka (Ž 8:6-9  s  Žd 2:6-9).  Proto,  když Bůh
zachránil svůj lid [z Egypta], tento důsledek Kletby začal být převracen zpět. Vedl je nebezpečnou
pustinou, chránil je od hadů a štírů (Dt 8:15) a slíbil jim, že jejich život v Zaslíbené zemi bude
podobný Ráji v tom, že se jim bude vyhýbat pustošení ze strany divokých zvířat: „Dám v zemi
pokoj, ulehnete a nikdo vás nevyděsí. Způsobím, že ze země zmizí divá zvěř“ (Lev 26:6). Právě to
je důvod, proč Bůh nedovolil Izraeli vyhladit všechny Kenaánce najednou:  pohané sloužili jako
nárazník mezi smluvním lidem a divokými zvířaty (Ex 23:29-30; Dt 7:22).

Stejně  tak,  když proroci  předpovídali  spásu  přicházející  v  Kristu,  popisovali  ji  jazykem
edenského požehnání:  „Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a  odklidím ze země divou zvěř.  Budou
pobývat  bezpečně i  v  pustině a  spát  v  lesích“  (Ez 34:25).  „Nebude tam lev  a  dravá  zvěř  tam
nevstoupí, ani se tam nebude nacházet, ale budou tam kráčet vykoupení“ (Iz 35:9). Bible dokonce
jde tak daleko, že říká, že prostoupení světa evangeliem bude znamenat proměnu divoké povahy
zvířat do původního edenského stavu:

Pak vlk bude pobývat s beránkem
a leopard uléhat s kůzletem.
Tele, mladý lev a krmný dobytek budou spolu
a malý chlapec je povede.
Kráva i medvědice se budou pást,
i jejich mláďata budou uléhat spolu.
Lev bude požírat píci jako skot.
Kojenec si bude hrát nad hadí dírou
a odstavené dítě strčí ruku do doupěte zmije.
Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé Mé svaté hoře,
protože země bude naplněna poznáním Hospodina,
tak jako vody pokrývají moře.
(Iz 11:6-9; sr. Iz 65:25).

Na druhou stranu, Bůh varuje, že jestliže se lidé odvrátí od Božího zákona, Kletba se znovu
vrátí:  „Pošlu  na  vás  polní  zvěř  a  ta  vás  učiní  bezdětnými,  vyhladí  váš  dobytek  a  bude  vás
umenšovat, takže vaše cesty budou zpustošeny“ (Lev 26:22; sr. Num 21:6; Dt 28:26; 2. Kr 2:24;
17:25;  Ez 5:17;  14:15;  32:4;  Zj  6:8).  Když se společnost  odvrátí  od Boha,  Bůh její  obyvatele
podřídí nadvládě divokých zvířat, aby jim zabránil v bezbožné nadvládě nad zemí. Ale ve zbožné
společnosti toto nebezpečí ohrožující životy a majetek bude postupně mizet; a, nakonec, až poznání
Boha naplní zemi tak, jako vody pokrývají moře, budou zvířata opět krotká a budou využívána ke
službě Božímu Království.

A nakonec se v tomto kontextu musíme zaměřit  na dinosaury,  protože Bible okolo nich
buduje celou teologii. Ačkoliv Bible hovoří o dinosaurech žijících na souši (sr.  behemót v Jóbovi
40:15-24,  který  je  občas  zaměňován  s  hrochem,  ale  ve  skutečnosti  se  jeho  popis  blíží  spíše
brontosaurovi), my se zde zaměříme na  draky a mořské plazy (sr. Jb 7:12; 41:1-34 – stvoření, o
kterém hovoří  druhý odkaz,  je  obrovský,  oheň vydechující  drak  zvaný  livjátan  –  a  někteří  se
domnívají, že jde o krokodýla!). Jelikož jsou svou podstatou součástí Božího dobrého stvoření (Gen
1:21: „Bůh stvořil veliké draky...“ či „mořské obludy“), na těchto stvořeních není nic „zlého“ (Gen



1:31; Ž 148:7); ale, kvůli vzpouře člověka, jsou v Písmu používáni jako symbol vzpurného člověka
na vrcholu jeho moci a slávy.

Písmo hovoří o třech druzích draků: tannin (drak; Ž 91:13), livjátan (Ž 104:26) a ráhav (Jb
26:12-13;  v  hebrejštině  se  jedná  o  zcela  jiné  slovo,  než  je  jméno  kenaánské  nevěstky,  která
zachránila  hebrejské  špiony  v  Joz  2).  Bible  spojuje  všechna  tato  monstra  s  Hadem,  který
symbolizuje lstivého, klamného, prolhaného nepřítele Božího lidu (Gen 3:1-5, 13-15). Proto, aby
ukázal své božské vítězství a nadvládu nad vzpourou lidí, Bůh proměnil Mojžíšovu hůl v „hada“
(Ex  4:1-4)  a  Áronovu  hůl  v  „draka“  (tannin;  Ex  7:8-12).  Drak/had  se  v  Písmu  proto  stává
symbolem  satansky  inspirované,  vzpurné,  pohanské  společnosti  (sr.  Jer  51:34);  jejím  předním
příkladem je  Egypt  a  jeho válka  proti  Božímu smluvnímu lidu.  Tohle  je  pravda především ve
spojení s ráhavem (což znamená [Ten] pyšný), který je často synonymem pro Egypt (Ž 87:4; 89:11;
Iz 30:7). Boží záchrana Jeho lidu v Exodu, která byla spojena s uzavřením smlouvy, je popisována
jak jazykem původního stvoření i Božího triumfu nad Drakem:

Probuď se, probuď, oděj se silou, Hospodinova paže,
probuď se jako za dávných dnů, odvěkých generací!
Což jsi to nebyla ty, která jsi roztrhala Ráhava na kusy
a probodla draka?
Což jsi to nebyla ty, která jsi vysušila moře,
velikou vodní hlubinu
a učinila mořské hloubky cestou,
aby prošli vykoupení?
(Iz 51:9-10)

 
Bible také hovoří o Exodu jako o záchraně od livjátana:

Tys svou mocí rozbouřil moře,
roztříštils hlavy Drakům na vodách.
Tys rozdrtil hlavy livjátána,
dals ho za potravu tvorům v divočině.
(Ž 74:13-14)

Když proto Bůh zachraňoval svůj lid z Egypta, v prozřetelném naplnění edenského zaslíbení
byla Drakovi rozdrcena hlava. Samozřejmě, jeho rána na hlavě se uzdravila, a Drak (společně se
státem zformovaným k Drakovu obrazu) se proto vracel, aby soužil a pronásledoval sémě ženy (sr.
Zj 12-13). Tento scénář vidíme napříč Starým zákonem znovu a znovu. Starý zákon zaznamenává
nespočet dočasných či přechodných rozbití hlavy Draka (Sd 4:21; 5:26-27; 9:50-57; 1. S 5:1-5;
17:49-51; 2. S 18:9; 20:21-22; Ž 68:22; Abk 3:13). V kontextu tříúrovňové struktury spásy, kterou
jsme viděli ve dřívější kapitole, se definitivní porážka Draka odehrála ve smrti a vzkříšení Krista,
když Kristus porazil mocnosti temnoty, odzbrojil démonické síly, vyvrhl ďábla ven a vzal mu moc
(Ž 110:6; J 12:31-32; Ko 2:15; Žd 2:14; Zj 12:5-10; 20:1-3). Proroci se k této události upínali a
vyhlíželi ji:

V onen den Hospodin svým přísným, velikým a mocným mečem 
navštíví Livjátána, Hada mrštného,
a Livjátána, Hada zkrouceného,
a zabije Draka, který je v moři.
(Iz 27:1)

Implikace Kristova vítězství se postupně naplňují a uskutečňují v čase a na zemi skrze Jeho
lid (J 16:33; 1. J 2:13-14; 4:4; 5:4-5; Zj 12:11), dokud nepřijde finální triumf při naplnění historie,
kdy bude Drak konečně zničen (Zj 20:7-10). Jedinečnou skutečností, kterou si v tomto stávajícím



věku musíme uvědomit, je to, že musíme očekávat narůstající a přibývající vítězství nad Hadem,
který  byl  sražen  pod  naše  nohy  (Ř  16:20).  Zatímco  zbožní  neustále  sklízejí  a  budou  sklízet
požehnání obnoveného Edenu, Satanova nadvláda se bude umenšovat  a  chřadnout.  Tuto realitu
symbolizuje fakt, že I ve chvíli, kdy budou všechna ostatní stvoření obnovena ke svému edenskému
charakteru, situace hada zůstane nezměněna. Bůh Draka varoval, že bude žrát prach pod patami
spravedlivých, a tento aspekt Kletby dosáhne svého naplnění: 

„Vlk a jehně se budou pást spolu,
lev bude požírat píci jako skot
a hadu bude pokrmem prach.
Nebudou páchat zlo a nebudou škodit na celé Mé svaté hoře,“
praví Hospodin.
(Iz 65:25; sr. Gen 3:14)

Stromy v zahradě
Rozumí se samo sebou, že základním aspektem edenské Zahrady samozřejmě bylo to, že

byla Zahradou: Bůh tam zasadil všechny možné nádherné a plodící stromy (Gen 2:9). Před pádem
byl jídla dostatek a bylo levné; člověk nemusel trávit moc času tím, že si zaopatřoval živobytí a
občerstvení. Místo toho trávil svůj čas vědeckou, produktivní a estetickou aktivitou (Gen 2:15, 19-
20). Většinu jeho práce tvořilo zkoumání a zkrášlování jeho prostředí. Když se ale vzbouřil, tohle se
změnilo: „Budiž kvůli tobě prokleta země: S námahou z ní budeš jíst po všechny dny svého života.
Bude ti vydávat trní a bodláčí a budeš jíst polní rostliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se
nenavrátíš do země, neboť jsi z ní vzat. Prach jsi a do prachu se navrátíš“ (Gen 3:17-19). Bůh na
svět uvalil Kletbu nedostatku, a tak se většinou lidské práce stalo shánění potravy.

Ale ve spáse Bůh obnovuje svůj lid a navrací ho do Edenu, a tak je snažší jídlo sehnat a je
levnější. V důsledku je možné trávit více času jinými aktivitami: růst kultury je možný jen tehdy,
když je relativní dostatek jídla. Bůh dává svému lidu jídlo, aby mu dal nadvládu. Biblická historie
spásy nám tuto skutečnost ukazuje znovu a znovu. Zmínky o tom, že zbožní lidé žili poblíž stromů,
vidíme na tolika místech, že by ani nebylo na místě je zde všechny uvádět (viz např. Gen 18:4, 8;
30:37; Sd 3:13; 4:5; 1. Kr 19:5; J 1:48 a, v modernějších překladech, viz Gen 12:6; 13:18; 14:13; Sd
4:11). V žádné z těchto pasáží není zmínka o stromech naprosto zásadní pro příběh jako takový; v
určitém smyslu bychom si měli tendenci říkat, že taková podrobnost klidně mohla být vypuštěna.
Ale Bůh chce, abychom dostali do mysli obraz Jeho lidu, který díky obnově spásy žije v hojnosti,
obklopený požehnáními zahrady. Když je Izraeli požehnáno, vidíme, jak každý muž sedí pod svou
révou a pod svým fíkovníkem (1. Kr 4:25); a to samé je prorokováno o všech lidech, kteří žijí pod
Kristovými požehnáními, když všechny národy proudí k Hospodinově Hoře (Mi 4:1-4; Za 3:10).

Z  tohoto  důvodu  napříč  Písmem  vidíme,  že  Boží  dílo  spásy  je  popisováno  edenskou
symbolikou. Když Mojžíš zpíval o Boží záchraně Jeho lidu a jeho přivedení do nového Edenu, řekl:
„Přivedeš a vysadíš je na horu svého dědictví“ (Ex 15:17). Zbožný muž je „jako strom zasazený u
přívodů vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává a vše, co dělá, se daří“ (Ž 1:3; sr.
Jer 17:7-8). Příslušníci Božího smluvního lidu jsou „jako zahrady podél řeky, jako aloe, jež vysadil
Hospodin,  jako  cedry  u  vody“  (Num 24:6).  „Rozpučí  a  rozkvete  Izrael  a  zaplní  povrch  světa
ovocem“ (Iz 27:6).

Svícen ve Stánku byl připomínkou Edenu: ve skutečnosti se jednalo o stylizovaný  strom,
vyzdobený umělými kalichy a květy, vyrobený z čirého zlata (Ex 37:17-24). Chrám byl také bohatě
vyzdobený  symboly  obnovy  Edenu:  cedrové  stěny  byly  zdobené  pozlacenými  řezbami  tykví,
květin,  palem a cherubů (1.  Kr 6:15-36; sr.  vize obnoveného Chrámu v Ez 41:18-20).  Schrána
Smlouvy obsahovala nejen Zákon, ale i  zlatý džbán many a Áronovu hůl,  která byla zázrakem
pokryta pupeny, květy a mandlemi (Žd 9:4).

Velekněz byl živým symbolem člověka, který je plně obnovený do společenství s Bohem v
Zahradě. Jeho čelo bylo zakryté zlatou destičkou, na kterém bylo vyryto SVATÝ HOSPODINU (Ex
28:36) a která symbolizovala sejmutí Kletby [potu] z Adamovy tváře (Gen 3:19). Jeho náprsník byl



pokrytý  zlatem a  drahými kameny (Ex 28:15-30),  lem jeho roucha byl  ozdobený granátovými
jablky a zlatými zvonečky (Ex 28:33-35). Jako další symbol vysvobození od Kletby bylo roucho
samotné vyrobené z  jemně tkaného plátna (Ex 28:6);  když kněží  sloužili,  měli  zakázáno nosit
jakoukoliv  vlnu:  „Oblečou  si  lněná  roucha.  Nepřijde  na  ně  vlna,  když  budou  sloužit  …
Nepřepásají se ničím, co by vyvolalo pocení“ (Ez 44:17-18) V Genesis 3:18-19 je pot uvedený jako
aspekt práce padlého člověka, který se namáhá pod Kletbou a směřuje ke smrti; kněz, Obnovený
člověk, proto musel nosit lehký, lněný materiál, aby tak ukazoval sejmutí Kletby ve spasení.

Edenská symbolika je vidět i ve svátcích Izraele, které oslavovaly štědrost Božího zajištění a
jejich podstatou bylo užívání plnosti života pod požehnáními Boží smlouvy. To obzvláště platí o
Svátku stánků či budek (také zvaném „Svátek sklizně“ v Ex 23:16). Při tomto stánku měli Izraelci
opustit své domovy a sedm dní žít v malých „stáncích“, které měly být postaveny zcela ze „zeleně
krásných stromů, palmových větví a větví listnatých stromů a potočních topolů“ (Lev 23:40). Izrael
obvykle přebýval ve městech obehnaných hradbou, která je chránila od jejich nepřátel; a přece, ve
chvíli největší prosperity (na konci sklizně) – když se útok nepřátel zdál nejpravděpodobnější – Bůh
jim přikázal,  ať  opustí  bezpečí  svých domovů a cestují  do Jeruzaléma,  ať  žijí  v  nechráněných
budkách vyrobených z větví, palmových listů a plodů! Bůh však zaslíbil, že zajistí, aby pohané
během svátků neútočili (Ex 34:23-24), a Izrael musel důvěřovat Jeho síle.

Tento svátek byl zcela jasně připomínkou života v Edenu, kdy města s hradbami nebyla
nutná; a vyhlížel den, kdy svět znovu bude proměněn v Eden a kdy národy překovají své meče v
pluhy (Mi 4:3). Z tohoto důvodu měli Izraelci příkaz obětovat během tohoto svátku 70 býčků (Num
29:12-38). Proč? Protože původních národů na zemi bylo 70 (jsou uvedeny v Gen 10) a tento svátek
oslavoval  shromáždění  všech  národů  do  Božího  Království;  tak  byla  za  všechny  přinesena
usmiřující oběť.

Je  důležité  pamatovat,  že  Židé  tento  svátek  nedodržovali  –  ve  skutečnosti  dokonce
zapomněli,  že  vůbec  je  v  Bibli  –  až  dokud  se  pod  vedením Ezdráše  a  Nehemjáše  nevrátili  z
vyhnanství (Neh 8:13-18). Během tohoto období obnovy a obrody Bůh osvítil mysl proroků, aby
pochopili význam a důležitost tohoto svátku jako ztělesněného proroctví o obrácení všech národů
na pravou víru. V poslední den svátku (Ag 2:1) Bůh promluvil skrze Agea: „Otřesu všemi národy a
přijdou s tím nejvzácnějším, co mají; a naplním tento Dům [Chrám] slávou … Mé je stříbro, mé je
zlato, je výrok Hospodina zástupů“ (Ag 2:7-8 ČEP). Zhruba v té samé době Zacharjáš prorokoval o
významu tohoto svátku v kontextu konverze všech národů a posvěcení každé oblasti života (Za
14:16-21).  O stovky let  později  během oslavy tohoto svátku,  vyhlašoval  jeho význam a smysl
Kristus sám: vylití Ducha na obnovené věřící, aby se Církev mohla stát prostředkem obnovy celého
světa (J 7:37-39; sr. Ez 47:1-12).

Izrael měl být nástrojem toho, aby požehnání Zahrady Eden byla přinesena světu: Písmo
tuto pravdu velmi jasně symbolicky vykresluje, když nám říká (dvakrát: Ex 15:27; Num 33:9), že
Izrael tábořil v Élimu, kde bylo 12  vodních pramenů (12 kmenů Izraele) a 70  palem (70 národů
světa). Bůh proto rozdělil Izrael jako malý model světa a dal mu 70 starších (Ex 24:1); a Ježíš tento
vzor následoval tím, že vyslal 70 učedníků (L 10:1). Boží lid je národ kněží (Ex 19:6; 1. Pt 2:9; Zj
1:6),  vyvolený,  aby přinesl  světlo  evangelia  do  světa  zatemněného hříchem a  Kletbou.  Naděje
vyjadřovaná Svátkem stánků se bude postupně více a více uskutečňovat, jak se celá země postupně
stane  Zahradou  (Iz  11:9;  Da  2:35);  jak  se  celý  svět  naplní  požehnáním a  bezpečím,  a  tak  již
nebudou třeba města obehnaná hradbami (Lev 23:3-6; Iz 65:17-25; Ez 34:25-29). Zahrada Eden,
Hora Hospodinova, bude obnovena  v historii,  před Druhým příchodem, skrze moc evangelia;  a
pustina bude jásat a rozkvete jako růže (Iz 35:1).

Bible v kontrastu vůči této skutečnosti říká, že Bůh vládne nad pohany tak, že jim odnímá
jídlo  a  vodu.  Abychom  pochopili  bídu  velké  části  takzvaného  „Třetího  světa“,  nejprve  se
potřebujeme podívat na jeho bezbožné náboženství a kulturu. Edenské požehnání hojnosti nikdy
nebude jejich, dokud neučiní pokání a nebudou věřit evangeliu. Oproti tomu křesťanské kultury a
společnosti (zvláště pak v zemích Reformace) jsou požehnané tím, že mají relativní dostatek jídla a
že je relativně levné. Ale biblické varování je jasné: jestliže náš národ bude pokračovat ve svém
odpadlictví,  hladomor  přijde  stejně  jistě,  jako byli  naši  první  rodiče  vyhnáni  z  Edenu.  Jestliže



žijeme ve vzpouře proti Bohu, nemohou nám patřit požehnání Zahrady. Úrodné pole se opět stane
pustinou:

I stane se, jestliže neuposlechneš Hospodina, svého Boha, abys zachovával a plnil
všechny jeho příkazy a  ustanovení,  která  ti  dnes  přikazuji,  že  na  tebe  přijdou
všechny tyto kletby a dostihnou tě. Prokletý budeš ve městě, prokletý budeš na
poli. Prokletý bude tvůj koš i tvá díže. Prokletý bude plod tvého lůna, plod tvé
země,  vrh  tvého  dobytka  i  přírůstek  tvého  stáda.  Prokletý  budeš,  když  budeš
vcházet, a prokletý budeš, když budeš vycházet.
(Dt 28:15-19)

Na zemi lidu Mého trní a hloží vzejde...
Dokud nebude  vylit  na  nás  Duch  z  výsosti,  a  nebude  obrácena  poušť  v  pole
úrodné, a pole úrodné za les počítáno.
(Iz 32:13-15 BK)

Co tedy měl Bůh udělat? Co jiného mohl jakožto Bůh udělat, než obnovit
svůj obraz v lidstvu, aby skrze něj lidé mohli znovu přijít k Němu a poznat Ho? A
jak  se mohlo  něco takového uskutečnit  než  skrze  příchod Obrazu samotného,
našeho Spasitele Ježíše Krista? Lidé nic takového nemohli dokázat, protože jsou
jen stvořeni podle tohoto Obrazu; nemohli to udělat ani andělé, protože nejsou
Božími obrazy. Slovo Boží přišlo samo osobně, protože to byl právě On sám,
Obraz Otce, kdo mohl stvořit člověka podle tohoto Obrazu.

Aby však uskutečnil toto znovustvoření, musel nejprve porazit a odstranit
smrt a porušenost. Proto přijal lidské tělo, aby v Něm mohla jednou provždy být
zničena smrt a aby člověk mohl být obnoven podle tohoto Obrazu.

Svatý Atanáš, O vtělení [13]

6

ZAHRADA A VYJÍCÍ PUSTINA

Když Bůh stvořil Adama, dal ho doprostřed  země a dal mu nadvládu nad ní. Země je pro
nadvládu základní a zásadní; proto spása zahrnuje obnovu země a majetku. Když Bůh ohlašoval
svou smlouvu Abramovi, první věta, kterou řekl, bylo zaslíbení země (Gen 12:1); a toto zaslíbení
zcela naplnil, když zachránil Izrael z Egypta (Joz 21:43-45). Právě proto je biblický zákon plný
odkazů na majetek, zákon a ekonomiku; a právě to je důvod, proč Reformace kladla takový důraz
na tento svět i na ten budoucí. Spása člověka neznamená jeho „záchranu“ z jeho prostředí. Spása
nás nezachraňuje od materiálního světa, ale od hříchu a od důsledků Kletby. Biblický ideál je, aby
každý  člověk  měl  vlastní  pozemkový  majetek  –  místo,  kde  bude  moci  uplatňovat  nadvládu  a
vládnout pod Boží nadvládou.

Požehnání západního světa přišla díky křesťanství a svobodě, které přineslo, a které člověku
umožňovaly  používat  a  rozvíjet  majetek  a  naplňovat  své  povolání  a  poslání  v  rámci  Bohem
uděleného mandátu nadvlády. Kapitalismus – svobodný trh – je ovocem biblického zákona, který
klade  velký důraz  na soukromé vlastnictví  a  zároveň odsuzuje  všechny druhy krádeže  (včetně
krádeže ze strany státu).



Pro nevěřící ekonomy, profesory a vládní úředníky je tajemstvím, proč kapitalismus nelze
exportovat.  Když  vezmeme  v  úvahu  zcela  zjevnou,  praxí  dokázanou  nadřazenost  a  prvenství
svobodného trhu v tom, jak zvyšuje životní standard všech tříd obyvatel, proč pohanské národy ve
svých  společenských  strukturách  nepřejmou  kapitalismus?  Důvodem  je  toto:  Svobodu  nelze
exportovat do národů, které nemají trh a prostor pro evangelium. Požehnání Zahrady nelze získat
bez Ježíše Krista. Nevyhnutelným etickým základem svobodného trhu je Zlaté pravidlo – které
shrnuje celý zákon a proroky (Mt 7:12); a tato etika je nemožná bez díla Ducha Svatého, který nám
umožňuje dodržovat spravedlivé požadavky Božího zákona (Ř 8:4).

Všechny pohanské kultury byly a  jsou etatistické a  tyranské,  jelikož lidé,  kteří  odmítají
Boha, podřídí sami sebe i svůj majetek nějakému diktátorovi (1. S 8:7-20). Bezbožní lidé chtějí
požehnání Zahrady, ale snaží se je získat nezákonnými způsoby, tak jako se Achab snažil získat
Nábotovu  vinici (1. Kr 21:1-16), a výsledkem je, jako vždycky, zkáza a ničení (1. Kr 21:17-24).
Skutečné, svobodné vlastnictví země je důsledkem spasení: Bůh přivedl svůj lid do země a rozdělil
ji mezi ně jako jejich dědictví (Num 26:52-56); a, tak jako v Edenu, určil standardy a hranice pro
používání země (Lev 25:4) a stromů (Lev 19:23-25; Dt 20:19-20).

Jak jsme viděli, když Bůh vyhnal Adama a Evu z jejich země, svět se začal stávat pustinou
(Gen  3:17-19).  Od  této  chvíle  se  v  Bibli  začíná  rozvíjet  téma  Země  vs.  Pustina;  vidíme,  že
vykoupený, poslušný Boží lid dědí zemi, která je bezpečná, bohatá a štědrá, zatímco neposlušní jsou
prokleti a vyhnáni do pustiny. Když Bůh soudil Kaina, Kain si stěžoval: „Hle, vypudil jsi mě dnes
ze země. Budu se muset skrývat před Tvou tváří. Stal jsem se na zemi tulákem a štvancem“ (Gen
4:14). A měl pravdu, jelikož Písmo zaznamenává: „Kain odešel od Hospodina a pobýval v zemi
Nódu na východ od Edenu“ (Gen 4:16). Nód znamená Putování či Potulování: Kain se stal prvním
nomádem, tulákem bez domova a bez cíle.

Podobně, když se celý svět stal zvráceným, Bůh řekl: „Vyhladím z povrchu země člověka,
kterého jsem stvořil“ (Gen 6:7), a také to udělal skrze Potopu – ponechal naživu pouze Noema a
jeho domácnost v arše (kterou, mimochodem, Bůh nechal spočinout na hoře; Gen 8:4). Bezbožní
byli vyhnáni a vymýceni ze země a znovu ji osídlil Boží smluvní lid.

Znovu,  bezbožní  se  snažili  postavit  svou vlastní  „Zahradu“ – bábelskou věž.  Snažili  se
udělat  si  pro  sebe  jméno  –  vydefinovat  se a  určit  si  hranice  v  kontextu  svých  vlastních
vzbouřeneckých standardů – a zabránit tomu, aby byli  rozptýleni z jejich země (Gen 11:4). Ale
člověk si nemůže budovat Zahradu podle svého, podle svých vlastních podmínek. Bůh je Ten, který
definuje, a on je Ten jediný, kdo nám může dát bezpečí. To, co přineslo zkázu bábelským lidem,
byla právě jejich vlastní  snaha jí  zabránit.  Bůh zmátl  jejich jazyky – tolik  k „pojmenovávání“
čehokoliv! – a rozptýlil je z jejich země (Gen 11:8-9).

Zásadním a  velmi  zjevným kontrastem je  hned  další  kapitola,  která  zaznamenává  Boží
smlouvu s  Abramem,  ve  které  Bůh zaslibuje,  že  přivede  Abrama do  země a  učiní  jeho  jméno
velikým (Gen 12:1-2). Jako další záruku a připomínku své smlouvy Bůh změnil Abramovo jméno
na Abraham, podle jeho předurčeného poslání.  Bůh je Tím, kdo nás definuje: Jedině On sám nám
dává našeho jméno a „povolává v bytí to, co není“ (Ř 4:17 ČEP). Proto, když jsme pokřtěni do
Božího Jména (Mt 28:19), jsme  redefinováni jako Boží živý lid, v Kristu jsme svobodní od naší
smrti v Adamovi (Ř 5:12-6:23). Obřízka měla ve Starém zákoně stejnou funkci – právě to je důvod,
proč děti oficiálně přijímaly své jméno, když byly obřezány (sr. L 2:21). Bůh nás při spasení přináší
zpět do Edenu a dává nám nové jméno (Zj 2:17; sr. Iz 65:13-25).

Když Boží lid na cestě do Zaslíbené země začal být neposlušný, Bůh ho potrestal tím, že ho
donutil toulat se Pustinou, dokud nebyla vyhlazena celá generace těch, kdo byli neposlušní (Num
14:26-35). Poté Bůh obrátil,  zachránil  svůj lid z „pustoty kvílejících pustin“ (Dt 32:10 ČEP) a
přivedl ho do země oplývající mlékem a medem (což je, mimochodem, další důvtipný odkaz na
Eden: mléko je více výživnou formou vody, med se sbírá ze stromů). Boží poslušný lid nikdy nebyl
a není nomádský – místo toho ho charakterizuje stabilita a uplatňování nadvlády. Pravda, Bible nás
nazývá poutníky (Žd 11:13; 1. Pt 2:11), ale právě to je pointa: jsme poutníci, ne vagabundi. Poutník
má domov, má cíl. Při vykoupení nás Bůh zachraňuje z našich bloudění a shromažďuje nás do země
(Ž 107:1-9).  Rozptýlený lid bezdomovců nemůže mít  nadvládu. Když puritáni odešli  z Anglie,



nepotulovali se zemí; Bůh je přivedl do země a učinil je vládci – a ačkoliv základ, který postavili,
už se do velké míry rozpadl, i po 300 letech je stále výrazně s námi. (Co za 300 let řeknou lidé o
úspěších a výkonech dnešního mělkého, retreatistického evangelikalismu?)

 Lidé se stávají nomády jedině skrze neposlušnost (Dt 28:65). Jak Kletba působí v historii,
jak civilizace odpadá od Boha, nomádství se opět stává rozšířeným a divočiny přibývá. A, jak se
Kletba šíří,  voda vysychá. Od Pádu už půdu nezavlažují primárně prameny. Bůh nám místo toho
posílá vodu ve formě deště (je mnohem snažší vmžiku spustit či ukončit déšť než prameny a řeky).
Zadržení vody – proměna země ve vyprahlou pustinu – velmi úzce souvisí s Kletbou (Dt 29:21-27).
Kletba  je  popsána  i  tak,  že  neposlušný  lid  je  vyrván,  vykořeněn,  ze  země  (Dt  29:27),  což  je
kontrastem k tomu, když Bůh svůj lid zasazuje do země (Ex 15:17). Bůh ničí kořeny země a lidu
tím, že utíná přívod vody: období sucha je v Písmu považováno za velký (a účinný) prostředek
soudu nad národy. Když Bůh odřezává zemi od vody, mění ji tak v pravý opak Edenu.

Historie Sodomy a Gomory je v tomto smyslu jakousi zkrácenou a zhuštěnou historií světa.
Písmo o nich říká, že se kdysi svou krásou a hojností podobaly Zahradě Eden (Gen 13:10), ale
skrze  Boží  soud se  staly  „pustinou,  která  je  spálena  sírou  a  solí  –  není  oseta,  nedává  vzrůst,
nevzchází na ní žádná zeleň“ (Dt 29:23). Sodoma a Gomora byly v oblasti, která je dnes známá
jako Mrtvé moře – které je nazývané Mrtvým z velmi dobrého důvodu: nedokáže v něm nic žít.
Důsledkem Božího soudu nad touto zemí je, že 25 % vody Mrtvého moře tvoří nánosy různých
chemických látek (soli, uhličitanu draselného, hořčíku a dalších látek). S výjimkou místa, kde voda
do moře vtéká (a několika ojedinělých pramenů ) je celá oblast naprosto vyprahlá. Momentálně je
největším představitelným opakem Edenu;  je  obrazem světa  po  příchodu  Kletby:  Eden  se  stal
Pustinou.

Ale  to  není  všechno,  co  se  o  této  oblasti  dozvídáme.  V Ezechielově  vizi  obnoveného
Chrámu (který je také na hoře; Ez 40:2) vidíme, že Voda Života proudí od prahu na východ k
Mrtvému moři a uzdravuje jeho vody, což vede k tomu, že v něm je „velmi mnoho ryb“ a bujný,
bohatý růst rostlin (Ez 47:8-12). Nesmíme se na svět dívat očima, které vidí pouze Kletbu; musíme
se dívat očima víry, které osvěcuje Boží Slovo, aby viděly svět jako arénu Jeho triumfu. Historie
nekončí  Pustinou.  Historie  světa  bude historií  Sodomy v obrovském měřítku:  nejprve Zahrada,
půvabná a úrodná, kterou poté zkazil hřích a proměnil ji v Pustinu Smrti, aby nakonec byla Boží
milostí  obnovena ke své původní edenské hojnosti.  „Pustina i  bezvodá zem bude jásat;  [poušť]
Araba zaplesá a rozkvete jako růže“ (Iz 35:1).

Nuzní a chudí hledají vodu, ale žádná není.
Jejich jazyk je vyprahlý žízní.
Já, Hospodin, jim odpovím,
Já, Bůh Izraele, je neopustím.
Otevřu na holých návrších řeky
a uprostřed plání prameny;
proměním pustinu v jezero vod
a zemi bezvodou ve vodní zdroje.
Dám vyrůst v pustině cedru a akácii,
myrtoví a plané olivě,
v Arabě vysadím cypřiš
a jilm spolu se zimostrázem.
Aby viděli a poznali,
zvážili a společně pochopili,
že ruka Hospodinova to učinila a
Svatý Izraele to stvořil.
(Iz 41:17-20)

Právě tohle  je  tedy směr,  kterým se vyvíjí  historie  k  něčemu,  co  bychom mohli  nazvat
„první Vytržení“ – to, že Bůh postupně vytrhává ze země jednotlivé nevěřící I celé jejich nevěřící



společnosti, zatímco postupně dává zemi do vlastnictví svému lidu.
Samozřejmě, že nepopírám biblické učení, že Boží lid se jednoho dne setká se svým Pánem

ve vzduchu, a to při Jeho návratu (1. Te 4:17); moderní doktrína o „Vytržení“ je však příliš často
doktrínou  o  útěku  ze  světa,  která  křesťany  učí  toužit  po  útěku  ze  světa  a  jeho  problémů  a
nezaměřovat se na to, co nám Boží Slovo zaslibuje: na nadvládu. Jak běžné je slyšet křesťany, jak
tváří v tvář problémům říkají: „Rozhodně doufám, že brzy přijde Vytržení!“ spíše než: „Pojďme se
pokusit  to hned teď vyřešit!“ A nejhorší ze všeho je postoj zastávaný některými, který říká, že
veškerá práce, která se snaží zlepšit tento svět, je naprosto špatně, jelikož „zlepšování situace jen
oddálí  a  zpozdí  Druhý příchod!“  Velkou  část  moderního  vytrženectví  musíme  nazvat  tím,  čím
skutečně je: je nebezpečným bludem, který Boží lid učí, ať místo vítězství očekává porážku.

Faktem je, že velmi běžným evangelikálním pohledem na svět je, že „ďáblu patří země a
vše, co je na ní“ – že svět patří Satanovi a že křesťané mohou očekávat pouze a jedině porážku, až
dokud se Pán nevrátí. A právě to je přesně ta lež, které Satan chce, aby křesťané věřili. Jestliže si
Boží lid bude myslet, že ďábel vítězí, ďáblova práce se tak velmi usnadní. Co by mohl dělat, kdyby
křesťané přestali ustupovat a stahovat se, a začali postupovat proti němu? Jakub 4:7 nám říká, co by
udělal: utekl by od nás! Takže, proč od nás ďábel v tomto věku neutíká? Proč se křesťané chovají,
jako by byli vydáváni Satanovi a jeho služebníkům na milost? Proč křesťané nedobíjejí království
evangeliem, jako tomu bylo v minulosti?  Protože křesťané se nestaví proti ďáblu! A je to ještě
horší,  jejich  pastoři  a  vedoucí  jim  říkají,  ať  se  proti  němu  nestaví,  ale  ať  se  raději  stáhnou!
Křesťanští vedoucí převrátili Jakuba 4:7 vzhůru nohama – ve skutečnosti nepříteli spíše pomáhají a
starají  se  o  jeho  pohodlí –  v  důsledku  totiž  ďáblovi  říkají:  „Postav  se  Církvi  a  my  od  tebe
utečeme!“ A Satan je bere za slovo. Když křesťané tedy vidí, že prohrávají na všech frontách, berou
to jako „důkaz“ toho, že Bůh svému lidu neslíbil nadvládu. Ale to jediné, co to dokazuje, je, že
Jakub 4:7 je pravda, a to i naopak – jestliže se ďáblu nepostavíte, neuteče od vás.

Musíme  si  uvědomit  a  pamatovat,  že  Bůh  nevytrhne  křesťany  ze  světa,  aby  se  mohli
vyhnout  konfliktu  –  ti,  které  „vytrhuje“,  jsou  nekřesťané!  Pán  Ježíš  se  ve  skutečnosti  modlil,
abychom nebyli „vytrženi“: „Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého“ (J
17:15). A to je pravda, která se v Písmu objevuje znovu a znovu. Boží lid zdědí všechny věci;
bezbožní však budou vyděděni a vyhnáni ze země. „Neboť přímí se usídlí v zemi a bezúhonní v ní
zůstanou, ale ničemové budou ze země vyhlazeni a nevěrníci z ní budou vyrváni“ (Př 2:21-22).
„Spravedlivý  nikdy  nebude  vyrván,  ničema  však  v  zemi  nezůstane“  (Př  10:30).  Bůh  popsal
kenaánskou zemi jako „poskvrněnou“ ohavnými hříchy jejího pohanského obyvatelstva; řekl, že
země sama „své obyvatele vyvrhla“; a varoval svůj lid, ať nenapodobuje tyto pohanské ohavnosti,
„aby vás země také nevyvrhla“ (Lev 18:24-28; 20:22). Hospodin za použití stejného edenského
jazyka varuje laodicejskou církev před hříchem; hrozí: „Vyvrhnu tě ze svých úst“ (Zj 3:16). Kristus
ve svém podobenství o pšenici (zbožných) a pleveli (bezbožných) – a všimněte si edenských obrazů
a symbolů v i tom, jak volí své ilustrace – vyhlašuje, že nejprve shromáždí plevel, aby byl zničen;
pšenice je „vytržena“ později (Mt 13:30).

„Hříšníkův  majetek  bude uschován  pro  spravedlivého“  (Př  13:22).  Právě  to  je  základní
vzorec historie a toho, jak Bůh zachraňuje svůj lid a dává mu nadvládu. Právě tohle Bůh udělal s
Izraelci: zachránil je a přivedl je do již obydlené země, kde zdědili města, která již byla postavena
(Ž 105:43-45). Bůh opravdu žehná pohanům, v určitém smyslu – aby mohli uvádět ve skutek své
zatracení, zatímco budou budovat a shromažďovat dědictví pro zbožné (sr. Gen 15:16; Ex 4:21; Joz
11:19-20). Poté je Bůh rozbíjí a ničí a dává ovoce jejich práce svému lidu. Proto si nemusíme dělat
starosti kvůli tomu, že se ničemníkům daří – my jsme těmi, kdo zdědí zemi (Ž 37). Hebrejský výraz
pro spásu či záchranu je jaša – což znamená přivést na velké, rozlehlé, otevřené místo – a právě to
Bůh ve spáse dělá: dává nám svět a mění ho v Zahradu Eden.



On je Tím, kdo zvítězil nad svými démonickými nepřáteli a triumfoval nad
modláři dokonce ještě předtím, než se zjevil v těle – a to nad všemi pohany, kteří
se kdekoliv zřekli tradicí svých otců a falešného uctívání model a nyní vkládají
svou naději v Krista a svou oddanost a poddanství dávají Jemu. Právě to se děje
přímo  před  našima  očima,  tady  v  Egyptě;  a  tak  se  naplňuje  další  proroctví,
protože nikdy jindy nepřestali Egypťané ve svém falešném uctívání, kromě toho,
když Pán všeho a všech, jedouce jakoby na oblaku, sestoupil sem v těle a zmařil
bludy model a proměnil je v nic a získal pro sebe každého, a skrze sebe i Otci. On
je Ten,  kdo byl  ukřižován za svědectví  slunce a  měsíce;  a  Jeho smrt  přinesla
spasení všem lidem a bylo jí vykoupeno celé stvoření.

Svatý Atanáš, O vtělení [37]

7

OHNIVÝ OBLAK

 To, co bylo na Zahradě nejdůležitější – to, co z ní skutečně dělalo Zahradu – byla Boží
přítomnost s Jeho lidem. Abychom tuto skutečnost správně a dostatečně pochopili, naši studii v této
kapitole začneme se zjevením Boží přítomnosti smluvnímu lidu Izraele; poté se propracujeme zpět
k Edenu a vpřed k Církvi.

Bůh svému lidu zjevil svou přítomnost v Oblaku Slávy. Oblak fungoval jako jakýsi Boží
„karavan“ – Jeho ohnivý vůz,  kterým zjevoval svou přítomnost svému lidu.  Oblak sloužil  jako
průvodce Izraele, dával mu světlo ve tmě a stín v horku (Ex 13:21-22; Ž 105:39), zároveň i přinášel
soud  na  ničemy  (Ex  14:19-25).  Na  Sinaji  se  k  Oblaku  přidaly  hromy,  světlo,  oheň,  kouř  a
zemětřesení (Ex 19:16-20) a byl naplněn nespočetnými anděly (Dt 33:2; Ž 68:18). Oblak tedy nebyl
ničím  menším  než  zjevením  neviditelných  Nebes,  kde  je  Bůh  usazen  na  svém  trůnu  slávy  a
obklopen svým nebeským dvorem a radou (Ex 24:9-15; Iz 6:1-4) a odkud hovořil k Mojžíši (Ex
33:9; Ž 99:7).

Když byl dokončen Stánek setkávání, Oblak do něj vstoupil a naplnil ho Boží slávou (Ex
40:34-38; sr. 2. Le 5:13-14) a vyšlehl z něj oheň, který pohltil oběti (Lev 9:23-24). Prorok Ezechiel
vzhlédl skrze Oblak (Ez 1) a spatřil oheň, blesky a okřídlená stvoření, která létala pod „oblohou“ –
pod „dlažbou“ nebo „mořem skla“, které jsou okolo spodní části Božího trůnu (Ex 24:10; Zj 4:6) –
a okolo trůnu byla Sláva ve formě duhy (Ez 1:28; sr. 9:12-17; Zj 4:3; 10:1).

Hlas Páně
Ačkoliv  s  Oblakem  je  spojováno  mnoho  jevů  (většina  je  uvedena  v  Ž  18:7-16),  jeho

pravděpodobně nejvýznamnějším rysem je charakteristický, nezaměnitelný hluk či hlas: zmiňuje se
o něm prakticky každý záznam. Podle situace může znít jako vichr, hromy, valící se vody, křik,
trubka (či mnoho trubek), pochodující armáda, hřmění kol vozu napříč nebesy či mávání křídel (viz
již citované pasáže; také Ez 3:12-13; 10:1-5; 2. S 5:24; 2. Kr 7:5-7); a Ezechiel nám říká, že tento
zvuk ve skutečnosti způsobuje mávání křídel nesčetných andělů (Ez 1:24; 3:12-13). Podívejte se na
následující popis sedminásobného Hlasu z Oblaku:

Hlas Hospodinův nad vodami,
slavný Bůh zahřměl,
Hospodin nad mocnými vodami.
Hospodinův hlas je mocný,
Hospodinův hlas je nádherný.
Hospodinův hlas láme cedry,



Hospodin tříští libanonské cedry.
Působí, že Libanon poskakuje jako tele
a Sirjón jako mládě divokého tura.
Hospodinův hlas rozkřesává plameny ohně,
Hospodinův hlas působí, že se poušť svírá bolestí,
Hospodin k bolesti přivádí poušť Kádeš. [sr. Num 16:19-33]
Hospodinův hlas přivádí laně ku porodu
a obnažuje lesy.
A v Jeho Chrámu všichni říkají: Sláva!
(Ž 29:3-9)

Byl to právě tento Hlas – uširvoucí, zemí otřásající  rachot – co Adam a Eva slyšeli svého
posledního dne v Zahradě: „Pak uslyšeli Hlas Hospodina Boha, procházejícího se po Zahradě … a
ukryli se před tváří Hospodina Boha uprostřed stromoví Zahrady“ (Gen 3:8; tohle je důležitý text a
a podrobněji se mu budeme věnovat v jedné z následujících kapitol).

Stín Nejvyššího
Je  důležité  uvědomit  si,  že  Oblak  byl  teofanií,  viditelným  zjevením  přítomnosti  Boha

usazeného na trůně Jeho smluvnímu lidu. Faktem je, že Starý zákon často používá výraz Duch jako
synonymum pro slovo Oblak, a oběma připisuje stejné funkce (Neh 9:19-20; Iz 4:4-5; Jl 2:28-31;
Ag 2:5). Nejjasnější a nejvýmluvnější příklad tohoto spojení Boha a Oblaku vidíme, když Mojžíš
popisuje Boží záchranu Izraele v pustině jako orla,  který se  vznáší či  třepotá křídly nad svými
mladými (Dt 32:11). Jak se Bůh „třepotal“ nad Izraelem? Proč žalmista neustále hledá útočiště pod
Božími „křídly“ (např.: Ž 36:8; 57:2; 61:5; 91:4)? S jistotou můžeme říci, že Bůh sám nemá křídla.
Ale Jeho andělé ano – a zvláštní zjevení Boží spásné, soudící a chránící přítomnosti bylo v Oblaku
Slávy, ve kterém je „mnoho tisíc andělů“ (Ž 68:18 BK; sr. 2. Kr 6:17): „Přikryje tě svými perutěmi,
pod Jeho křídly máš útočiště … neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech
tvých cestách“ (Ž 91:4, 11).

A teď, to fascinující na Mojžíšově tvrzení v Deuteronomiu 32:11 – na Božím „třepotání“ se
nad Jeho lidem v Oblaku – je fakt, že Mojžíš toto slovo v celém Pentateuchu používá už jen jednou,
a to tehdy, když nám říká, že „země byla pustá a prázdná; … a Duch Boží se vznášel nad vodami“
(Gen 1:2).

To však není jediná paralela mezi těmito dvěma pasážemi. Mojžíš v Deuteronomiu 32:10
totiž popisuje pustou zemi, skrze kterou lid cestoval, jako pustotu – což je to samé slovo, které se v
Genesis  1:2  překládá  jako  pustá (a,  znovu,  tohle  jsou  jediná  dvě  místa,  kde  se  toto  slovo  v
Pentateuchu vyskytuje). To, co tedy Mojžíš říká – a rozhodně jde něco, co by jeho hebrejští čtenáři
určitě pochopili – je, že Boží záchrana Jeho lidu skrze Exodus byla zopakováním historie Stvoření:
Tím, že Bůh zachránil Izrael, z něj činil Nové stvoření. Tak jako na počátku, Duch-Oblak se vznášel
nad stvořením, přinášel světlo do temnoty (Gen 1:3; Ex 14:20; J 1:3-5),  a vedl do sabatového
odpočinku v Zaslíbené zemi, v Novém Edenu (Gen 2:2-3; sr. Dt 12:9-10 a Ž 95:11, kde je země
nazvána odpočinutím).

Proto, Boží znovustvoření Jeho lidu, aby ho uvedl do společenství se sebou na Svaté Hoře,
bylo dosvědčeno stejným zjevením Jeho stvořitelské přítomnosti, která byla přítomna při původním
Stvoření, kdy Duch slavně roztáhl svůj baldachýn nebes nad zemí. Jasná záře tohoto Oblakového
baldachýnu byla základem znamení duhy, které Noe viděl na Hoře Ararat a které ho ujišťovalo o
Boží věrnosti Jeho smlouvě (Gen 9:13-17). Sláva Božího Oblakového baldachýnu se klenula nad
horou; v Písmu se znovu a znovu objevuje jako znamení toho, že Bůh je se svými lidmi, nově je
tvoří, obnovuje dílo svých rukou do jeho původního edenského stavu a směřuje stvoření vpřed k
cíli, který On sám určil.

V Izajáši  4:4-5 vidíme základní zaslíbení spasení:  „Když Panovník smyje nečistotu dcer
sijónských a vypláchne krev Jeruzaléma z jeho středu  Duchem soudu a Duchem ohnivé očisty,
Hospodin stvoří nad každým sídlem hory Sijón a nad jejími  shromážděními [oficiální setkání za



účelem uctívání] oblak ve dne a kouř a zář plápolajícího ohně v noci; protože nad vší slávou bude
baldachýn.“  Tento  Oblakový  baldachýn  Boží  přítomnosti,  plný  andělských  křídel,  je  nazýván
skrýší, stánkem, zahalením, zakrytím (2. S 22:12; Ž 18:11; Pl 3:44; Ž 91:4). A právě to je důvod,
proč se k popsání pozice vyřezávaných cherubů, kteří byli nad Truhlou Smlouvy, používá slovo
zakrytí (Ex 25:20). Je proto důležité, že toto hebrejské slovo, je výrazem, který se překládá budky či
stánky, když Bůh přikazuje svému lidu, ať si postaví stánky z větví pokrytých listy, aby v nich
přebývali během Svátku stánků (Lev 23:34, 42-43); jak jsme viděli, tento svátek byl připomínkou
Edenu, symbolickým ztvárněním skutečnosti, že spása nás obnovuje k edenským požehnáním.

Zahrada Eden proto sloužila jako Stánek-Chrám, jako malá replika Božího většího Chrámu
a Paláce, ve kterém jsou Jeho trůnem „nebesa“, a „země“ je podnoží Jeho nohou (Gen 1:1; Iz 66:1)
– neviditelná nebesa společně s viditelným vesmírem tvoří Jeho velkolepý kosmický Chrám. Když
budeme pečlivě věnovat pozornost architektuře Stánku a Chrámu, zjistíme, že jejich vzorem byla
nejen Zahrada Eden, ale i Jeho původní nebeský Chrám: Oblakový baldachýn (sr. Žd 8:5; 9:11, 23-
24).

Povinností  a  zodpovědností  člověka  bylo  pod  ochranou  křídly  naplněného  Oblakového
baldachýnu naplňovat „kulturní mandát“,23 kterým je „ploďte a množte se a  naplňte zemi“ (Gen
1:28). Člověk měl v rámci poslušného napodobování svého Nebeského Otce přetvářet, chápat, a
vykládat svět a vládnout mu k Boží slávě – stručně řečeno, měl budovat Boží Město.24 

Prosté obnovení a návrat do Edenu nikdy nejsou a nemohou být celým smyslem a obsahem
spásy, tak jako nebylo Božím plánem pro Adama a jeho potomstvo, aby jen zůstali v Zahradě. Měli
jít do celého světa a dovést stvořený potenciál země do plného rozkvětu. Proto je dílo Druhého
Adama nejen obnovující (návrat do Edenu), ale i  dovršující a naplňující: Proměňuje svět v Nový
Jeruzalém.

Ráj: Obnovený a dovršený
Napříč historií  vykoupení  vidíme, že když Bůh povolával svůj lid  do obnoveného Ráje,

přiváděl ho do svého Města. Tuto pravdu vidíme v kontrastu vzpurných, autonomních25 stavitelů
města v Genesis 11 a Abrahama, který cestoval do Zaslíbené země, zatímco „očekával Město mající
základy, jehož Stavitelem a Tvůrcem je Bůh“ (Žd 11:10); a Písmo ujišťuje novosmluvní komunitu,
že „jsme přistoupili k hoře Sijónu a k Městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému“ (Žd 12:22).

V poslední vizi  Zjevení  je  Janovi  ukázáno naplnění  kulturního mandátu,  plné obnovení,
naplnění a dovršení Edenu: „V Duchu mne odnesl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté
město  Jeruzalém, jak  sestupuje z  nebe od Boha,  mající  Boží  slávu“ (Zj  21:10-11).  Tak jako u
Nejsvětější svatyně, délka, šířka a výška Města jsou stejné (Zj 21:16; 1. Kr 6:20): ve Městě není
žádný Chrám, jelikož Město samotné je vnitřní svatyní (sr. Ef 2:19-22); a zároveň „jeho svatyní je
Pán  Bůh  Všemohoucí  a  Beránek“  (Zj  21:22).  Město  září  oslnivou  Boží  slávou  a  dává  světlo
národům (Zj  21:11-27);  jeho hlavní  ulicí  proudí  Řeka Života  (Zj  22:1-2);  „i  nebude již  žádné
Kletby“ (Zj 22:3 Pavlík). Navíc, tuto vizi nemáme považovat zcela za budoucnost, jelikož Pán řekl
mnoho z těchto věcí o nás v tomto věku: „Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto Město ležící na
Hoře. … Ať vaše světlo září před lidmi …“ (Mt 5:14-16).

Edenská symbolika se objevuje a rozvíjí na mnoha dalších místech Nového zákona mnoha
dalšími způsoby, které zaznamenávají naplnění zaslíbení Nového stvoření v Kristu. Velmi jasnou
pasáží je v tomto ohledu samozřejmě Janův prolog (J 1:1-18), který začíná tam, kde Genesis: „Na
počátku...“ Vidíme stejné koncepty – Slovo, stvoření, život, světlo, které září do temnoty a přemáhá
ji; a Jan říká, že Kristus přebýval (doslova stánkoval) mezi námi a že „jsme spatřili Jeho slávu“ (J
1:14; sr. Ex 40:34). Janovou pointou zde bylo ukázat, že Ježíš Kristus je plným Zjevením Boží
přítomnosti s Jeho lidem (sr. Mt 1:23).

Na starozákonní symbolice a na starozákonních obrazech je však vystavěno celé Janovo

23 Pozn. př.: Synonymum ke smlouvě nadvlády či mandátu nadvlády.
24 Pozn. př.: Možný odkaz na Augustinovo dílo na téma uspořádání společnosti O Boží obci (De civitate Dei), 

přinejmenším v širším kontextu.
25 Pozn. př.: Slovo „autonomie“ se odvozuje od dvou řeckých slov: autos (znamenající „sám, vlastní, sebe“) a nomos 

(znamenající „zákon“). Chovat se autonomně znamená stát se sám sobě zákonem.



evangelium. Například: pasáž, která následuje po jeho prologu (J 1:19-2:11) obsahuje důvtipnou
sedmidenní  strukturu,  která  nám má  připomenout  původních  sedm dní  stvoření  (a  celou  řadu
dalších starozákonních paralel). Prvního dne se objevuje Jan Křtitel jako „hlas volajícího v pustině“
(J 1:23; sr. Gen 1:2-3). Příštího dne, když je Ježíš pokřtěn (křest je rekapitulací dvou starozákonních
událostí znovustvoření: Potopy [1. Pt 3:20-21] a překročení Rudého moře [1. Kor 10:1-2]), Duch
sestupuje s křídly, vznáší a třepotá se nad vodami Nového stvoření – přichází jako holubice, jako
okřídlený  posel,  který  oznámil  Noemovi  znovustvoření  světa  (1:32-33;  sr.  Gen  8:11).  Pasáž
pokračuje s dalšími obrazy stvoření a končí sedmého dne, když Ježíš navštěvuje svatbu a proměňuje
vodu (sr. Gen 1:2nn) ve víno – v nejlepší víno (J 2:1-11). Toto požehnání je přehojné, je ho více,
než je nutné (asi 568 litrů), což je předzvěstí zaslíbených požehnání Zahrady, která skrze Něj měla
přijít (Gen 49:10-12; Iz 25:6; Am 9:13-14; Jer 33:10-11). Těsně před tím, než to udělá, zmiňuje
hodinu své smrti – to, co požehnání přináší, je totiž Jeho prolitá krev, víno společenství:26 do Edenu
není možné vstoupit bez usmiřující oběti. A tak, Ježíš tímto zázrakem Sedmého dne „zjevil svou
slávu“ (J 2:11) – tak jako ji Bůh zjevil prvního sabatu Jeho dosazením na trůn v Oblaku.

Ale když Bůh seděl a odpočíval na svém trůnu, seděl jako Soudce, zkoumal Chrám svého
Stvoření; a když v něm poprvé našel ničemnost, vyčistil ho a vyhnal z něj přestupníky (Gen 3:24).
Podobně, další událost v Janově evangeliu nám ukazuje, jak Pán prozkoumal situaci v Chrámu a
přišel v soudu proti těm, kdo ho znesvěcovali (J 2:12-22). (O sabatu se objevujeme před Božím
trůnem soudu, aby nás Bůh zkoumal; a když jsme vyzkoušeni a obstojíme, vstupujeme do Jeho
odpočinutí  [Žd  3-4]).  Lidé  v  Chrámu  byli  tohoto  sabatu  vinní,  a  tak  je  Bůh  v  Kristu  vyhnal
hrozivým – a hlučným – zjevením soudu, které bylo obrazem prvního a posledního Pánova Dne
(viz níže,  Kapitola  15).  Poté prohlásil,  že  Jeho tělo – On sám osobně a  Jeho tělo Církev – je
skutečným Chrámem (J 2:18-22), jelikož fyzické vzkříšení Kristova těla je základem pro to, aby
Jeho lid byl Chrámem (Ef 1:20; 2:5-6, 19-22; 1. Kor 3:10-11, 16-17).

Jakožto Boží  Chrám je  Církev znovu vpuštěna do Edenu a  naplněna Božím Duchem a
slávou (Ex 40:34; Num 9:15; Jl 2:28-31; Sk 2:1-4, 16-21). Církev je Božím novým Chrámem-
Zahradou, je obnovena k původnímu mandátu, který Bůh člověku dal: mít nadvládu nad zemí a
rozšiřovat Zahradu, dokud nepokryje celý svět. Když nás Bůh znovu stvořil ke svému obrazu, dal
nám svou přítomnost. Usídlil se ve svém Chrámu a zaslíbil, že bude s námi při našem naplňování
Jeho příkazu až na konec světa (Mt 28:18-20). 

Řeka  svým proudem oblažuje  Boží  město,  svaté  příbytky  Nejvyššího.  Bůh je
uprostřed něj, nezhroutí se. Bůh mu přijde na pomoc hned za rozbřesku.
(Ž 46:5-6)

Všude tam, kde teče tato Řeka, budou žít  hejna živých stvoření. Bude tam žít
velmi  mnoho  ryb,  neboť  tam  proudí  tato  voda  a  uzdravuje  slanou  vodu  ve
sladkou; proto tam, kde prudí tato Řeka, všechno bude žít... A podél této Řeky
vyroste na jednom i druhém břehu všelijaké stromoví; jeho listí nebude vadnout a
jeho ovoce neopadá. Po všechny měsíce ponese ovoce, protože k němu proudí
voda ze svatyně. Jeho ovoce bude k jídlu a jeho listí k léčení.
(Ez 47:9-12)

26 Pozn. př.: Odkaz na Večeři Páně.



ČÁST III

EVANGELIUM KRÁLOVSTVÍ

Pak k Nebesům Nebes vystoupí
a vítězstvím, ve vzduchu triumfovat bude
nad nepřítelem svým i tvým; tam překvapí
hada, Knížete vzduchu, a povleče ho v řetězech
celou říší jeho a tam proklatého nechá ho;
pak do slávy vstoupí a chopí se znovu
trůnu svého na Boží pravici, vysoko vyvýšen
nade všechna jména v Nebesích.

John Milton, Ztracený ráj [12.451-58]

Náš Pán Ježíš Kristus, který na sebe vzal to, aby zemřel za všechny, roztáhl
své ruce,  a to ne někde dole na zemi,  ale dokonce v samotném vzduchu, aby
Spása zajištěná křížem mohla být ukázána všude a všem lidem: zničil ďábla, který
působil ve vzduchu, a posvětil tak naši cestu k Nebesům a všechny překážky z ní
odstranil. 

Svatý Atanáš, Dopisy [xxii]

8

PŘÍCHOD KRÁLOVSTVÍ

Adam byl stvořen jako král. Měl si podmanit zemi a panovat nad ní. Jeho kralování však
nebylo absolutní: Adam byl podřízený vládce, král (princ) pod Boží vládou. Byl králem jen proto,
že Bůh ho stvořil jako krále a nařídil mu vládnout. Božím plánem bylo, aby Jeho obraz vládl světu
pod Jeho zákonem a dohledem. Dokud byl Adam věrný svému poslání, byl schopný mít nadvládu
nad zemí.

Ale Adam byl nevěrný. Nestačilo mu být podřízeným vládcem, který je stvořený k Božímu
obrazu a uplatňuje Boží zákon na stvoření – chtěl autonomii. Chtěl být svým vlastním bohem, který
si určuje svůj vlastní zákon. Za tuto zločinnou vzpouru byl ze Zahrady vyhnán. Ale, jak jsme viděli
v předchozích kapitolách, tato událost nezměnila ani nezrušila Boží plán nadvlády skrze Jeho obraz.
Druhý Adam, Ježíš Kristus, přišel, aby splnil úkol, ve kterém První Adam selhal.

 Napříč Starým zákonem vidíme, že proroci se více a více upínali k času, kdy měl na trůně
usednou Boží ustanovený Král. Jeden ze žalmů, který novozákonní autoři citují nejvíce, ukazují, jak
Bůh Otec říká svému Synu, králi:

Požádej Mě a dám Ti národy do dědictví.
Tvým vlastnictvím budou i končiny země.
Roztlučeš je železnou holí
a jako hliněnou nádobu je roztříštíš.
(Ž 2:8-9) 



Proroci jasně ukazovali,  že přicházející král měl,  stejně jako Adam, vládnout nad celým
světem (nejen nad Izraelem):

Bude panovat od moře k moři,
od Řeky až do končin země.
Skloní se před Ním obyvatelé pouště
a Jeho nepřátelé budou lízat prach... 
Ano, budou se Mu klanět všichni králové,
všechny národy Mu budou sloužit.
(Ž 72:8-11)

Bůh ukázal Danieli přehled historie, ve kterém je tyčící se socha (představující čtyři říše
Babylonu, Médo-Persie, Řecka a Říma) zasažena a rozdrcena kamenem; a „ten kámen, jenž udeřil
do sochy, se stal velikou horou a zaplnil celou zemi“ (Da 2:35). Pointou tohoto vidění je obnova
Edenu pod nadvládou Krále, jak Daniel sám vysvětluje: „Za dnů oněch králů [tedy v době Římské
říše]  ale  Bůh  nebes  nastolí  Království,  jež  nebude  zničeno  navěky  ani  to  Království  nebude
přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky“
(Da 2:44). Kristus, Druhý Adam, splní úkol daný Prvnímu Adamovi, a tak způsobí, že Svatá Hora
poroste, až nakonec zahrne celý svět.

Vystoupení k trůnu
V pozdějším  vidění  Daniel  dokonce  předpověděl  korunovaci  a  usazení  Krista  na  trůn

jakožto zaslíbeného Krále:

V těch nočních viděních jsem přihlížel
a hle – s oblaky nebes
přicházel Synu Člověka podoben,
vystoupil až k Věkovitému
a před Něj směl předstoupit.
Byla Mu dána vláda
a Sláva i Království,
aby Ho všichni lidé, národy a jazyky uctívali.
Jeho vláda je vládou věčnou,
nepomíjivou,
a Jeho království
nebude nikdy zničeno.
(Da 7:13-14)

Běžně se dnes předpokládá,  že tento text popisuje Druhý příchod, a proto toto Kristovo
Království (často nazývané Milénium) začne až po Jeho Návratu. Samozřejmě, tato představa zcela
ignoruje  fakt,  že  Daniel  již  dříve  prorokoval,  že  Království  začne  ve  dnech  Římské  říše.  Ale
všimněte si, co přesně Daniel říká. Vidí Krista, jak vystupuje  vzhůru, ne jak sestupuje  dolů! Syn
člověka přichází k Věkovitému, nepřichází od Něj! Nesestupuje na oblacích na zem, ale vystupuje
na oblacích ke svému Otci! Daniel nehovořil o Druhém Kristově příchodu, ale spíše o vyvrcholení
Prvního příchodu, při kterém, poté, co Pán přinesl svou usmiřující oběť a porazil smrt a Satana,
vystoupil  na nebeských oblacích, aby se posadil  na svůj slavný trůn po pravici  svého Otce. Za
pozornost  stojí  také to,  že Daniel  použil  výraz  Syn člověka,  což je  výraz,  kterým se Ježíš  sám
nazýval. Zjevně bychom měli chápat, že  Syn člověka znamená prostě Syn Adama – jinými slovy,
Druhý Adam. Kristus přišel jako Syn Člověka, Druhý Člověk (1. Kor 15:47), aby splnil úkol, který
byl dán Prvnímu Člověku. Přišel, aby byl Králem.

Právě to je poselství, které evangelia opakují znovu a znovu. Matoušův záznam o Kristově



narození nám vypráví příběh o tom, že z východu přišli mágové, aby uctívali Krále, a o Herodově
žárlivém pokusu zničit Ho, jelikož Kristus byl konkurentem jeho nespravedlivé vlády. Místo toho
Kristus  uniká  a  tím,  kdo umírá,  je  Herodes  (Mt  2).  Matoušův  historický  záznam se  okamžitě
přesouvá o třicet let vpřed, aby zdůraznil jeho pointu:

V těch dnech přichází Jan Křtitel hlásající v judské pustině: „Čiňte pokání, neboť
se přiblížilo království Nebes.“
(Mt 3:1-2)

 
Matouš se pak obrací k Ježíšově službě a shrnuje pro nás Jeho základní poselství pro Izrael:

„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes“ (Mt 4:17). „A Ježíš procházel celou Galilejí,
učil v jejich synagogách, hlásal evangelium Království, uzdravoval každou nemoc a každou slabost
v lidu“ (Mt 4:23). Prosté nahlédnutí do konkordance ukáže, jak centrální pro Ježíšovu službu bylo
evangelium Království. A dobře si všimněte, že Království nebylo nějaké vzdálené milénium tisíce
let  v  budoucnosti  po  Druhém příchodu.  Ježíš  vyhlašoval:  „Naplnil  se  čas  a  přiblížilo  se  Boží
Království; čiňte pokání a věřte evangeliu“ (Mk 1:15). Ježíš jasně říkal Izraeli, ať činí pokání teď,
protože Království mělo  brzy přijít. Království  se přiblížilo. On sám ho přinášel, přímo jim před
očima (viz Mt 12:28; L 10:9-11; 17:21) a brzy měl vystoupit k Otci, aby usedl na trůn Království.
Právě proto svým učedníkům řekl:

Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří
Syna člověka přicházejícího se svým Královstvím.
(Mt 16:28)

Měl Ježíš pravdu, nebo se mýlil? Když se podíváme, co učí někteří moderní učitelé, Ježíš se
mýlil.  A nebylo  to  jen  nějaké  malé  přepočítání  se:  Ježíš  se  zmýlil  o  tisíce  let!  Můžeme  Mu
důvěřovat jako Pánu a Spasiteli, a přece zastávat názor, že se mýlil, nebo že Jeho proroctví nějak
vykolejilo? Ježíš  nebyl  jen člověk jako První Adam. Je Bůh a Pán nebes a země; a jestliže se
rozhodne přinést a ustanovit Království, může Ho něco zastavit? Dokonce ani ukřižování nebylo
překážkou nebo zvratem – bylo kriticky důležitým aspektem Jeho plánu. Právě proto řekl: „Dávám
svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo Mi ho nebere, ale Já jej dávám sám od sebe“ (J 10:17-18).
Musíme věřit tomu, co Ježíš řekl: to znamená, že během života těch, kdo Ho poslouchali, přišel se
svým Královstvím. A přesně právě to udělal; vše vyvrcholilo Jeho vystoupením na Jeho nebeský
trůn.

Ježíšův vstup do Jeruzaléma, jak říká Matouš, velmi jasně naplnil starozákonní proroctví o
ustanovení Království:

Velice jásej, dcero sijónská,
hlahol, dcero jeruzalémská!
Hle, přichází k tobě tvůj Král.
Je spravedlivý a spasení plný.
Pokorný, jede na oslu,
na hříběti, osličím mláděti.
Vyhladím vozy z Efrajima
a koně z Jeruzaléma,
válečné luky budou zničeny.
Vyhlásí pokoj národům
a Jeho vláda bude od moře k moři,
od Řeky až do končin země.
(Za 9:9-10; sr. Mt 21:5)



Apoštol Petr chápal, že významem Nanebevstoupení byla Kristova korunovace v nebesích.
Petr cituje proroctví krále Davida a říká:

Byl to prorok a věděl, že se mu Bůh přísahou zavázal, že na jeho trůn posadí
potomka  z  jeho  beder,  že  vzbudí  Krista  a  posadí  Ho  na  jeho  trůn;  viděl  do
budoucnosti  a  promluvil  o  Kristově  zmrtvýchvstání,  když  řekl,  že  Jeho  duše
nebyla  zanechána  v  podsvětí  a  Jeho  tělo  nevidělo  zkázu.  Tohoto  Ježíše  Bůh
vzkřísil  a my všichni jsme toho svědky. Když  byl tedy vyvýšen pravicí  Boží a
přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte i slyšíte.
Neboť David nevystoupil na nebesa, ale sám říká: ‚Řekl Pán mému Pánu: Seď po
Mé pravici,  dokud nepoložím Tvé nepřátele  za podnož Tvých nohou.‘  Ať tedy
všechen  dům Izraele  s  jistotou  ví,  že  Bůh  učinil  toho  Ježíše,  kterého  jste  vy
ukřižovali, i Pánem i Mesiášem.
(Sk 2:30-36; 30b podle BK, KJV atd.)

Je  kriticky  důležité  chápat,  jak  Bible  sama  vykládá  Kristův  trůn.  Podle  inspirovaného
apoštola  Petra  Davidovo  proroctví  o  Kristu  usazeném  na  trůně  nebylo  proroctví  o  nějakém
pozemském trůnu v Jeruzalémě (jak někteří dnes vytrvale tvrdí). David prorokoval o Kristově trůnu
v nebesích. Petr v den Letnic řekl svým posluchačům, že to, co David předpovídal, byla  nebeská
korunovace. Kristus už vládne světu ze svého trůnu v nebesích.

Apoštol Pavel souhlasí: píše, že Bůh Krista v Jeho Nanebevstoupení „posadil po své pravici
v nebesích, vysoko nad každou vládu i autoritu i mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je
jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. A všechno podřídil pod Jeho nohy“ (Ef 1:20-
22). A teď, jestliže Kristus je  už teď usazen vysoko nad  každou vládou a autoritou a mocností a
panstvem, jestliže všechno už teď leží pod Jeho nohama, proč někteří křesťané stále ještě čekají, až
započne Jeho Království? Bůh nás podle Pavla „vysvobodil  z pravomoci temnoty a přenesl do
království Syna své lásky“ (Ko 1:13). Bible říká, že Království už přišlo; někteří moderní teologové
říkají, že ne. Opravdu je tu otázka ohledně toho, komu bychom měli věřit?

Spoutání Satana
Původní zaslíbení evangelia bylo obsaženo v Boží kletbě nad hadem, že Sémě ženy rozdrtí

jeho hlavu (Gen 3:15). V souladu s touto pravdou, když Ježíš přišel,  okamžitě začal vítězit nad
Satanem a jeho démonickými legiemi; sám se s nimi utkal v boji a prakticky je vyhnal ze země,
společně s nemocemi a smrtí. Během Kristovy služby zuřila totální válka, přičemž Satan neustále
ztrácel půdu a utíkal se skrýt. Poté, co Ježíš viděl, jak Jeho učedníci úspěšně naplňují poslání, které
jim dal, radoval se: „Řekl jim: „Viděl jsem, jak Satan spadl s nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám
pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou silou Nepřítele, a naprosto nic vám neublíží“
(L 10:18-19). Svá vítězství nad démony vysvětloval tak, že svým posluchačům říkal, že „už k vám
přišlo Boží Království.“ Pokračoval: „Nebo jak může někdo vejít do domu siláka a uloupit jeho
majetek, jestliže siláka nejdříve nespoutá? A teprve pak vyloupí jeho dům“ (Mt 12:28-29). Právě to
je  to,  co Ježíš  v tomto světě dělal.  Spoutával Satana,  „siláka“,  aby mohl „vyloupit  jeho dům“,
„ukradnout“ lidi zpět od ďábla.

Kristova  smrt  a  vzkříšení  znamenaly  Satanovu  definitivní  porážku.  Apoštolové  znovu a
znovu ujišťovali první křesťany ohledně Kristova vítězství nad ďáblem. Pavel řekl, že Pán Ježíš
svým dokonaným dílem „odzbrojil  a  veřejně  odhalil  každou  mocnost  i  sílu  a  slavil  nad  nimi
vítězství“ (Ko 2:15 ČEP). Nový zákon nezpochybnitelně učí, že Kristus skrze to, že rozerval pouta
smrti zcela odzbrojil Satana, takže je naprosto bezmocný (Žd 2:14). Jan napsal, že „syn Boží se
zjevil, aby zmařil skutky ďáblovy“ (1. J 3:8). Znovu, musíme si uvědomit, že Písmo zde hovoří v
minulém čase. Tento fakt už byl naplněn a dokonán. Nejedná se o proroctví o Druhém příchodu, ale
o konstatování faktu o Kristově příchodu prvním. Kristus přišel, aby svázal a odzbrojil Satana, aby
ho učinil bezmocným, aby zničil jeho skutky, aby ustanovil svou vlastní vládu jako Král celého
světa, tak, jak Bůh zamýšlel od počátku. Kristus podle Bible skutečně naplnil to, proč přišel; Písmo



označuje Satana za poraženého nepřítele, za toho, který musí utéct, když se mu křesťané postaví, za
toho, který není schopný odporovat vítěznému náporu Kristovy armády. Brány jeho města jsou
odsouzené ke zkáze,  k  tomu,  aby se zřítily  pod neúprosnými a  neúnavnými útoky Církve (Mt
16:18).

Růst Království
V tuto chvíli někteří namítnou: „Jestliže je Ježíš Králem teď, proč nejsou všechny národy

obrácené na víru? Proč je ve světě tolik bezbožnosti? Proč není všechno dokonalé?“ Za prvé, nejde
tu o nějaké jestliže. Ježíš je Král a Jeho Království přišlo a je tady. Bible to jasně říká. Za druhé,
věci  před  Druhým  příchodem  nikdy  nebudou  „dokonalé“,  a  dokonce  i  milénium  popisované
některými populárními autory má daleko k dokonalosti (jejich je ve skutečnosti mnohem horší; oni
totiž učí, že národy se nikdy skutečně neobrátí, ale budou jen předstírat své obrácení, zatímco budou
čekat na svou příležitost se vzbouřit).

Za  třetí,  ačkoliv  Království  bylo  definitivně ustanoveno  v  dokonaném Kristově  díle,  je
progresivně ustanovováno napříč historií (dokud nebude finálně ustanoveno v Poslední den). Bible
nás na jednu stranu učí, že Ježíš Kristus už teď vládne národům železnou holí; že je už teď usazen
na trůnu se vší  mocí  nad  všemi  ostatními  vládci  na  nebesích  a  na zemi,  že  Mu patří  veškerá
pravomoc a autorita. Na druhou stranu nás Bible zároveň učí, že Království se rozvíjí postupně, že
je postupně mocnější a silnější. Ten samý dopis Efezským, který nám říká o Kristově absolutní
vládě nad stvořením (Ef 1:20-22) a ujišťuje nás, že vládneme s Ním (Ef 2:6), nám také přikazuje, ať
si oblečeme zbroj, abychom mohli bojovat proti ďáblu (Ef 6:10-17). Není tu žádný rozpor – jen dva
aspekty té samé reality. A právě fakt, že Ježíš už nyní vládne jako Král králů, je důvodem, proč
můžeme  mít  jistotu  ohledně  našeho  vítězství  v  našem boji  se  zlem.  Můžeme  už  teď prožívat
postupné vítězství,  jelikož  Ježíš  Kristus  svým životem,  smrtí,  vzkříšením a  nanebevstoupením
definitivně zvítězil nad Satanem.

Ježíš řekl dvě podobenství, kterými ilustroval růst Království. Matouš nám říká:

Předložil jim jiné podobenství: „Království Nebes je podobné zrnu hořčice, které
člověk vzal  a  zasel  na svém poli.  Je  sice menší  než všecka semena,  ale  když
vyroste,  je  větší  než ostatní  zahradní  byliny  a  je  z  něho strom,  takže  přilétají
nebeští ptáci a hnízdí v jeho větvích.“
Pověděl jim jiné podobenství: „Království Nebes je podobné kvasu, který žena
vzala a skryla do tří měřic mouky, dokud to všecko nezkvasilo.“
(Mt 13:31-33)

Království bylo ustanoveno, když přišel Kristus. Ale ještě nedošlo svého plného rozkvětu.
Tak jako hořčičný strom, začalo jako malé, ale postupně se rozroste do neobyčejné velikosti (tak
jako kámen, který Daniel viděl stát se horou a zaplnit celou zemi). Království poroste, bude stále
větší a bude se šířit všude, dokud poznání Boha nepokryje celou zemi tak, jako vody pokrývají
moře. Růst království bude rozsáhlý, extenzivní.

Ale Království poroste i  intenzivně. Tak jako kvas v chlebu, promění celý svět, a to stejně
jistě,  jako proměňuje  jednotlivé  životy.  Kristus  zasadil  do světa  své  evangelium,  Boží  moc ke
spasení. A, tak jako kvas, moc Království bude dále působit, „dokud všechno nezkvasí“.

Po  přečtení  tohoto  podobenství  se  můžete  divit,  jak  by  někdo  vůbec  mohl  popírat
eschatologii nadvlády. Jak je možné obejít sílu tohoto verše? Takto: kapitulant jednoduše vysvětlí,
že „kvas“  není Království, ale místo toho je obrazem toho, jak ďábel do Církve zasazuje své  zlé
hereze! Je to neuvěřitelné, ale snaží se své představy obhájit  tak zoufale,  že se klidně uchýlí  k
něčemu,  co  má nejblíže  ke  karetním trikům,  a  změní  zaslíbení  vítězství Království  v  zaslíbení
porážky Církve. Dobře si povšimněte, že je prokvašeno všechno; verš učí naprosté vítězství jedné
nebo druhé strany.

Takže, která strana podle Ježíše zvítězí? Na rozdíl od pesimistů, Ježíš neříká, že Království
je jako těsto, do kterého někdo propašovává ničivý, zlý kvas. Řekl, že Království samotné je jako



kvas. Království začalo jako malé, jeho růst byl často nenápadný a někdy prakticky neviditelný; a
přece, pokračuje v prokvašování a proměňování světa. Kde bylo křesťanství před 2000 lety? Čítalo
jen hrstku lidí, kteří byli vysláni, ať učedničí národy – malá skupinka, kterou čekalo pronásledování
jejími vlastními krajany a ozbrojený odpor nejmocnější říše v historii. Jakou šanci byste jim dali na
přežití?  A přece, Církev z tohoto konfliktu vyšla jako vítězná – s přehledem zvítězila o mnoho mil;
Řím a Jeruzalém ani neproběhly startem. Posledních dvacet století bylo svědkem pokroku, který
mohou popřít jen ti, kdo se snaží být slepí. Rozšířil se kvas Království všude? Samozřejmě, že ne;
zatím ne. Ale nakonec to tak bude. Bůh nás předurčil pro vítězství.

Byl jako ti,  které majitel poslal,  aby převzali plody vinice od hospodářů;
požadoval  totiž  ode všech lidí,  aby Mu odváděli,  co se náleží.  Ale Izrael  tím
pohrdl  a  neodevzdával,  co měl,  protože jeho vůle byla zvrácená,  ba,  dokonce
zabíjeli ty, kdo k nim byli posláni, a nestyděli se ani před Pánem vinice, ale i Jeho
samého zabili. Věru, když přišel a nenalezl v nich žádné ovoce, proklel je skrze
fíkovník  a  řekl  „Nikdy  více  neroď  se  z  tebe  ovoce  na  věky“  [Mt  21:19];  a
fíkovník byl mrtvý a bez ovoce, takže se i učedníci podivovali, že zašel.

 Tehdy  se  naplnilo,  co  bylo  řečeno  prorokem:  „Také  způsobím to,  aby
zahynul jim hlas radosti i hlas veselé, hlas ženicha i hlas nevěsty, vůně myrhy a
světlo  svíce,  a  celá  zem bude zničena“ [Jer  25:10].  Byla  jim vzata  a  zrušena
veškerá služba zákona, a už navěky zůstávají bez jediného svátku.

Svatý Atanáš, Dopisy [vi]

9

ODMÍTNUTÍ IZRAELE

Číst  Bibli  v  kontextu rámce Ráje může prohloubit  naše pochopení  i  těch nejznámějších
pasáží Písma. Najednou chápeme, proč například Žalm 80 a Izajáš 5 popisují Boží smluvní lid jako
„Hospodinovu vinici“. Jak jsme viděli, šlo o připomínku původního společenství člověka s Bohem
v Zahradě.  Jednalo se o připomínku toho, že když Bůh zachraňuje svůj lid,  ustanovuje je jako
obnovenou Zahradu (nebo Vinici), a proto bibličtí autoři k popisu spásy a jejích různých aspektů
znovu a znovu používali obrazy a symboliku sázení, stromů, vinné révy a ovoce (dobře známým
příkladem je Jan 15). Také je však důležité si uvědomit, že obraz Zahrady může být použit i v
kontextu odpadlictví a Kletby, jelikož úplně první porušení smlouvy se odehrálo v Zahradě. Bůh dal
Adamovi poslání kultivovat a střežit  Jeho „vinici“;  místo toho se Adam vzbouřil  proti  Majiteli
pozemků, a tak byl proklet a vyhnán a ztratil své dědictví. Tento dvojí obraz vinice jako místa
požehnání a kletby je v Bibli důležitým konceptem a stal se kontextem jednoho z nejúdernějších
Ježíšových podobenství, kterým je příběh o zlých vinařích (Žalm 80 a Izajáš 5 jsou pasážemi, které
bychom měly číst společně s ním):

Poslyšte  jiné  podobenství:  Byl  jeden  člověk,  hospodář,  který  vysadil  vinici,
obehnal  ji  zdí,  vykopal  v  ní  lis  a  vystavěl  věž;  pak  ji  pronajal  vinařům  a
odcestoval. Když se přiblížil čas úrody, poslal své otroky k vinařům, aby převzali
jeho úrodu. Ale vinaři jeho otroky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího
ukamenovali. Znovu poslal jiné otroky, bylo jich ještě více než těch prvních, ale
učinili jim totéž. Naposled k nim poslal svého syna a řekl: „Zastydí se před mým



synem.“ Když však vinaři uviděli syna, řekli si: ‚To je dědic. Pojďte, zabijme ho a
zmocněme se jeho dědictví!‘ I chytili ho, vyhodili ven z vinice a zabili.
(Mt 21:33-39)

Bůh ve své milosti posílal Izraeli během celé jeho historie proroky – a s těmito Božími muži
bylo  vždy  nakládáno  zle.  „Byli  ukamenováni,  rozřezáni  pilou,  pokoušeni,  zemřeli  rozsekáni
mečem, toulali  se v ovčích rounech, v kozích kůžích,  trpěli  nedostatkem, zakoušeli  útisk a zlé
jednání (svět jich nebyl hoden), bloudili po pustinách, horách, jeskyních a roklinách země“ (Žd
11:37-38). Faktem je, že Izrael neustále odmítal Boží Slovo a zacházel špatně s Božími proroky, a
to úplně od počátku. Štěpán právem obvinil židovské vůdce (těsně předtím, než zavraždili i jeho
samotného): „Vy tvrdošíjní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému; jak
vaši otcové, tak i vy! Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli
příchod Spravedlivého; vy jste se nyní stali Jeho zrádci a vrahy“ (Sk 7:51-52).

Ničemné chování Izraele vůči Božím prorokům dosáhlo svého vrcholu ve vraždě Božího
Syna, jak Ježíš předpověděl ve svém podobenství. Když ho dořekl, zeptal se svých posluchačů:
„Když tedy přijde pán vinice, co učiní oněm vinařům?“

Řekli Mu: „Ty zlé zle zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou
úrodu odevzdávat v určených časech.“ Ježíš jim řekl: „Copak jste nikdy nečetli v
Písmech: ‚Kámen, který stavitelé po prozkoumání zavrhli, se stal hlavou úhlu. Od
Pána se to stalo a je to podivuhodné v našich očích‘? Proto vám pravím, že vám
bude Boží Království odňato a bude dáno národu, který přináší jeho úrodu.“
(Mt 21:40-43)

Židé vyřkli svůj vlastní rozsudek prokletí. Vskutku, vinice jim měla být odebrána; Pán měl
brzy přijít a zničit je a dát vinici poslušným dělníkům, kteří Mu budou přinášet ovoce, které chtěl.
Království  brzy mělo být vzato Židům a dáno novému „národu“.  Kdo měl být tímto národem?
Definitivní odpověď nám dává apoštol Petr (poté, co cituje stejný starozákonní text, který použil
Ježíš), když píše Církvi: „Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k
Božímu  vlastnictví,  abyste  rozhlásili  mocné  skutky‘  Toho,  jenž  vás  povolal  ze  tmy  do  svého
podivuhodného světla. Vy, kdysi ‚Ne-lid‘, jste nyní lid Boží; vy, kdysi ‚Ne-slitovaní‘, jste však nyní
došli slitování“ (1. Pt 2:9-10). Velmi jasně hovoří fakt, že Bůh zde používá totožný jazyk, jako když
hovořil ke smluvnímu lidu Izraele na Hoře Sinaji: „Budete Mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi
národy ... budete Mým královstvím kněží a svatým národem“ (Ex 19:5-6). Petr říká, že to, co bylo
kdysi pravdou o Izraeli, je nyní a navěky pravdou o Církvi.

Neplodný fíkovník
Izrael  byl  zahradou,  vinicí  ve  vzpouře  proti  svému  vlastníkovi;  nebo,  když  změníme

metaforu, byl stromem bez ovoce, jak řekl Ježíš v jiném podobenství:

Kdosi  měl  na své vinici  zasazený fíkovník.  I  přišel  na  něm hledat  ovoce,  ale
nenalezl.  Řekl  vinaři:  „Hle,  po  tři  léta  přicházím  a  hledám  ovoce  v  tomto
fíkovníku, a nenalézám. Vytni jej tedy! Proč kazí i tu zem?“ On mu odpověděl:
„Pane, ponech ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím, neponese-li snad ovoce
příště; jestliže ne, vytneš jej.“
(L 13:6-9)

Ježíš, Pán Vinice, strávil tři roky své služby tím, že cestoval po Izraeli a hledal ovoce. Teď
však přišel čas Izrael „vytnout“. Jan Křtitel Židy varoval dokonce i předtím, než Ježíš začal svou
službu, že vinici Izraele dochází čas: 



Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání. A nedomnívejte se, že si můžete říkat:
„Náš otec je Abraham.“ Neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit
děti z těchto kamenů. Sekera je už přiložena ke kořeni stromů; každý strom, který
nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. 
(Mt 3:8-10)

Právě tohle bylo problémem Izraele. Ačkoliv Židé přivítali Ježíše v Jeruzalémě máváním
palmovými ratolestmi, jelikož si uvědomovali, že Jeho příchod znamená obnovu Edenu (Mt 21:8-
9),  tyto větve neměly ovoce. Je zajímavé, že stejná pasáž pokračuje, aby nám ukázala, co se stalo
poté, co Ježíš Jeruzalém opustil. Když se do něj opět vracel, všiml si fíkovníku – a když na něm
hledal ovoce, žádné nenašel. Proto tento fíkovník proklel se slovy: „Ať se z tebe již nikdy ovoce
neurodí!“ A fíkovník ihned uschl (Mt 21:18-19). To samé se mělo stát Izraeli, který byl nekajícný a
nenesl ovoce.

Poslední generace
Problém byl samozřejmě především na straně vůdců Izraele, slepých vůdců slepých, kteří

vedli  celý  národ  do  jámy  (Mt  15:14).  Ježíš  proto  svá  hněvivá  veřejná  odsouzení  směřoval
především proti nim (sr. Mt 23). A přece, celé odsouzení vztáhl i na lid jako celek, jak vidíme ze
závěrečných slov Jeho posledního veřejného kázání:

„Běda  vám,  učitelé  Zákona  a  farizeové,  pokrytci,  protože  stavíte  náhrobky
prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom žili ve dnech
svých otců, neměli bychom s nimi na prolévání krve proroků podíl.‘ Tak svědčíte
sami proti sobě, že jste synové těch, kteří proroky zavraždili. I vy naplňte míru
svých otců! Hadi, plemeno zmijí! Jak uniknete trestu Gehenny? Hle, proto Já k
vám posílám proroky a moudré muže i učitele Zákona; některé z nich zabijete a
ukřižujete, některé z nich budete bičovat ve svých synagogách a pronásledovat od
města k městu, aby na vás padla všechna spravedlivá krev vylévaná na zemi, od
krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste
zavraždili mezi svatyní a oltářem. Amen, pravím vám, to všechno přijde na toto
pokolení.“
(Mt 23:29-36)

Hříchy Izraele, jeho vzpoury a odpadnutí,  se shromažďovaly po staletí,  až přetekly. Bod
krize přišel s příchodem Syna. To, že Ho Izrael odmítl, zpečetilo jeho osud, a proto byl odmítnut
Bohem. Generace, která ukřižovala Pána a pronásledovala Jeho apoštoly, byla skutečně „poslední
generací“. Izrael jako smluvní lid měl být zničen, jednou provždy a neodvolatelně. Izraelci dostali
poslední varování. O několik let později, krátce předtím, než na Izrael v roce 70 sestoupil naprostý
holokaust,  apoštol  Pavel  napsal,  že  „Židé  ...  zabili  Pána  Ježíše  i  své  proroky  a  také  nás
pronásledovali;  Bohu se líbit  nechtějí  a  vůči  všem lidem jsou nepřátelští.  Brání  nám mluvit  k
pohanům, aby byli spaseni, čímž stále doplňují své hříchy; ale přišel na ně hněv až do krajnosti“ (1.
Te 2:14-16).

Izrael  jako národ se stal  odpadlou,  duchovní cizoložnicí,  která  se vzbouřila  proti  svému
Manželovi (sr. Ez 16). Děsivá slova Židům 6:4-8 se otevřeně a doslovně týkala smluvního národa,
který ztratil své dědické právo:

Neboť ty, kteří byli jednou osvíceni, okusili nebeského daru a stali se účastníky
Ducha Svatého, okusili dobrého Božího slova i moci budoucího věku, a odpadli,
je  nemožné znovu obnovovat  ku pokání,  neboť si  opět  křižují  Syna Božího a
vystavují Ho veřejnému posměchu. Vždyť zem, která pije déšť, jenž na ni často
přichází, a plodí užitečnou bylinu těm, pro něž je také obdělávána, dostává od
Boha požehnání. Když však nese trní a bodláky, je neužitečná a blízká prokletí;



jejím koncem je spálení. 

Stejný zástup, který vítal Ježíše v Jeruzalémě provoláváním Hosanna, už za necelý týden
volal po Jeho krvi. Jako u všech otroků, jejich přístup byl velmi nestálý a vrtkavý; ale nakonec by
se dal shrnout jiným z Ježíšových podobenství: „Nechceme, aby nad námi tento člověk kraloval!“
(L 19:14). Velekněží ukázali víru a přesvědčení národa, když vehementně popírali Kristovo panství
a místo toho přísežně prohlašovali „Nemáme krále, jen císaře!“ (J 19:15).

Smluvní lid tedy zdědil Kletbu. Když Syn Majitele vstupoval na svou vinici, mávali Mu
svými větvemi, a tak se zdálo, že ho vítají na Jeho oprávněném majetku; když však přišel blíže a
větve zkontroloval, nenašel na nich žádné ovoce – jen listí. V souladu se vzorem, který jsme viděli
v naší studii Zahrady Eden, Izrael dozrával na to, aby byl odsouzen, vyděděn a vyvržen z Vinice.

Izraelce však varovaly nejen příklady Edenu, Potopy, Bábelu a další historické soudy. Bůh
skrze Mojžíše konkrétně řekl, že jestliže odpadnou od skutečné víry, dopadne na ně Kletba. Je tedy
na místě připomenout si varování z Deuteronomia 28, kde Bůh vyhrožuje ztrátou rodiny a majetku,
zpustošením skrze nespočet ran a nemocí, utrpením války, útlakem ze strany vítězných pohanských
národů, obrácením se ke kanibalismu kvůli hladomoru, prodáním do otroctví a rozptýlením po celé
tváři země:

I stane se, že tak jako nad vámi Hospodin jásal, když vám prokazoval dobro a
rozmnožoval vás, tak bude nad vámi Hospodin jásat, když vás bude hubit a když
vás bude vyhlazovat a budete vyrváni ze země, do které jdeš,  abys ji  obsadil.
Hospodin tě rozptýlí mezi všechny národy z jednoho konce země až na druhý a
budeš  tam sloužit  jiným bohům,  které  jsi  neznal  ty  ani  tvoji  otcové,  dřevu  a
kameni. Mezi těmi národy se neusadíš a nebude tam místo odpočinku pro tvou
nohu, ale Hospodin ti tam dá třesoucí se srdce, hasnoucí oči a zoufalou duši.
Tvůj život bude držet na vlásku. Budeš se lekat v noci i ve dne a nebudeš si jistý
vlastním životem. Ráno řekneš: „Kéž by tak byl večer!“ A večer řekneš: „Kéž by
tak bylo ráno!“ – pro strach svého srdce, kterým se budeš bát, a kvůli tomu, co tvé
oko uvidí.
(Dt 28:63-67)

Jelikož Izrael  se odmítnutím Krista  dopustil  nejvyššího aktu porušení  smlouvy,  byl  sám
odmítnut  Bohem. Hrozivé kletby,  které  vyhlašovali  proroci,  Mojžíš  i  Ježíš  sám, se naplnily  ve
strašlivém zničení Jeruzaléma, zpustošením Chrámu a vyhlazením smluvního národa v roce 70.
(Viz  Dodatek  B  pro  Josephův  záznam  o  této  události;  srovnejte  ho  s  kletbami  uvedenými  v
Deuteronomiu 28.) Jak Bůh slíbil,  Království bylo ustanoveno při Kristově příchodu. Ale místo
toho, aby Království starý Izrael přijalo a začlenilo do své struktury, rozdrtilo ho na prach. Boží
nový Chrám, Církev, byl ustanoven, zatímco starý Chrám byl stržen a proměněn v suť.

A když se Ten, který promlouval k Mojžíšovi, Slovo Otcovo, zjevil na konci
světa, vydal také tento příkaz: „Když vás budou pronásledovat v jednom městě,
prchněte  do  jiného“  [Mt  10:23];  a  krátce  poté  říká  „Když  pak  uvidíte
‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém
– kdo čteš, rozuměj – tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; kdo je na
střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu; a kdo je na poli, ať se nevrací,
aby si vzal plášť“ [Mt 24:15-18]. A protože Svatí tyto věci věděli, zachovali se
podle nich.

Svatý Atanáš, Obhajoba jeho útěku [11]



10

VELKÉ SOUŽENÍ

Jeden ze základních principů pro správné pochopení poselství Bible je to, že Písmo vykládá
Písmo. Bible je Boží svaté, neomylné, bezchybné Slovo. Je naší nejvyšší autoritou. To znamená, že
nemůžeme hledat autoritativní výklad toho, co Písmo říká, nikde mimo Bibli samotnou. Znamená to
také to, že Bibli nesmíme vykládat, jako by spadla z nebe ve dvacátém století. Nový zákon byl
napsán v prvním století, a proto se musíme snažit ho pochopit v kontextu jeho čtenářů v prvním
století.  Když  Jan  například  nazval  Ježíše  „Beránkem  Božím“,  ani  on  ani  jeho  posluchači  si
nepředstavili nic, co by se v čemkoliv podobalo tomu, co by si mohl představit průměrný moderní
člověk, kdyby někde na ulici slyšel, že je někdo nazván „beránkem“. Jan rozhodně neměl na mysli,
že  by  Ježíš  byl  sladký,  přítulný,  pěkný  nebo  roztomilý.  Faktem je,  že  Jan  vůbec  nehovořil  o
Ježíšově osobnosti. Mínil tím, že Ježíš byl bezhříšnou Obětí za celý svět. Jak to víme? Protože nám
to říká Bible.

Právě tohle je metoda, kterou musíme použít při řešení každého problému při výkladu Bible
– včetně prorockých pasáží. To znamená, že když čteme kapitolu Ezechiele, naší první reakcí nesmí
být zběsile prohledávat stránky New York Times a hledat v nich vodítka ohledně jejího významu.
Noviny nejsou něčím, co by vykládalo Písmo. Noviny by pro nás proto neměly rozhodovat o tom,
kdy se mají naplnit konkrétní prorocké události. Písmo vykládá Písmo.

Toto pokolení
Ježíš v Matouši 24 (a Markovi 13 a Lukáši 21) hovořil  ke svým učedníkům o „velkém

soužení“, které mělo přijít na Jeruzalém. V posledních asi 100 letech se dostalo do módy tvrdit, že
hovořil o konci „věku Církve“ a o čase svého Druhého příchodu. Ale opravdu mluvil o tomhle?
Měli bychom si pozorně povšimnout, že Ježíš sám řekl, kdy (zhruba) mělo Soužení přijít, a tak při
pečlivém zkoumání biblického textu nenechal prostor pro pochyby. Řekl:

Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení,27 dokud se toto všechno
nestane.
(Mt 24:34)

To znamená, že všechno, o čem Ježíš hovořil v této pasáži, přinejmenším alespoň do verše
34, se  odehrálo  předtím,  než  pominula  generace,  která  tehdy  žila.  „Počkejte  chvilku,“  říkáte.
„Všechno? Svědectví národům, Soužení, příchod Krista na oblacích, padání hvězd... všechno?“ Ano
– a, mimochodem, tento fakt je velmi dobrým testem toho, jak jste věrní principu, kterým jsme
začali  tuto  kapitolu.  Řekli  jsme,  že  Písmo  vykládá  Písmo;  a  vy  jste  přikývli  hlavou,  zívli  a
pomysleli  si:  „Jasně,  to  všechno vím.  Chápu to.  Kdy přijdou ty  atomové výbuchy a  zabijácké
včely?“ Pán Ježíš prohlásil,  že „toto pokolení“ – lidé, kteří  tehdy žili – nepomine dříve, než se
stanou všechny věci, které prorokoval. Otázkou je: Věříte Mu?

Někteří  se  snažili  vyhnout  se  síle  tohoto  textu  tím,  že  řekli,  že  slovo  pokolení zde  ve
skutečnosti znamená  rasu, že Ježíš zde prostě říká, že židovská rasa nevymře, dokud se všechny
tyto věci nestanou.28 Je to ale pravda? Chci vás vyzvat: Vytáhněte si svou konkordanci a najděte si
všechna místa, kde se v Novém zákoně objevuje slovo pokolení (v řečtině  genea) a podívejte se,
jestli  vůbec  někde v  nějakém  jiném  kontextu  znamená  „rasa“.  Tady  jsou  všechny  odkazy  v

27 Pozn. př.: Pokolení je synonymem slova generace. Tuto skutečnost jasněji (?) odrážejí anglické překlady, které bez 
výjimky používají slovo „generation“ (generace).

28 Pozn. př.: Tento přístup má i řadu dalších problémů – mimo jiné i to, že už označení Židů za oddělenou, nezávislou 
rasu má blíže k nacismu než k Bibli.



evangeliích:  Matouš 1:17; 11:16; 12:39, 41, 42, 45; 16:4; 17:17; 23:36; 24:34; Marek 8:12, 38;
9:19; 13:30; Lukáš 1:48, 50; 7:31; 9:41; 11:29, 30, 31, 32, 50, 51; 16:8; 17:25; 21:32. Ani jedno z
těchto míst nehovoří o celé židovské rase napříč tisíciletími;  všechna dané slovo používají v jeho
normálním  smyslu  všech  těch,  kdo  jsou  v  danou  dobu  naživu.  Vždy  odkazuje  na  současníky.
(Faktem  je,  že  ti,  kdo  říkají,  že  zde  označuje  „rasu“,  většinou  tuto  skutečnost  uznávají,  ale
vysvětlují, že toto slovo náhle  mění svůj význam, když ho Ježíš používá v Matouši 24! Nad tak
zjevným bludem se můžeme pousmát, ale měli bychom si zároveň uvědomit, že se jedná o něco
velmi vážného. Zabýváme se tu Slovem živého Boha.)

Závěrem tedy je – předtím, než se vůbec začneme zabývat pasáží jako takovou – to, že
události prorokované v Matouši 24 se odehrály v životě generace, která tehdy žila. Byla to právě
tato generace, kterou Ježíš nazval „zlou a cizoložnou“ (Mt 12:39, 45; 16:4; 17:17); byla to  tato
„poslední generace“, která ukřižovala Pána; a byla to  tato generace, o které Ježíš řekl, že na ni
přijde trest za „všechnu spravedlivou krev prolitou na zemi“ (Mt 23:35).

Toto všechno
„Amen, pravím vám, to všechno přijde na toto pokolení. Jeruzaléme, Jeruzaléme,
který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl
shromáždit  tvé  děti,  tak  jako  slepice  shromažďuje  svá  kuřata  pod  křídla,  ale
nechtěli jste. Hle, váš dům se vám zanechává pustý!“
(Mt 23:36-38)

Ježíšovo kázání v Matouši 23 připravuje půdu pro Jeho učení v Matouši 24. Ježíš  jasně
hovořil  o  blížícím  se  soudu  nad  Izraelem  za  to,  že  odmítl  Slovo  Boží  a  definitivně  odpadl
odmítnutím  Božího  Syna.  Učedníci  byli  Jeho  proroctvím  zkázy  nad  stávající  generací  a
„opuštěním“ židovského „domu“ (Chrámu) tak rozrušeni,  že když s Ním byli  sami,  nemohli  si
pomoct a požádali Ho o vysvětlení.

Ježíš vyšel z Chrámu a odcházel. Tu přistoupili Jeho učedníci, aby Mu ukázali na
chrámové stavby. Ale On jim na to řekl: „Vidíte to všechno? Amen, pravím vám,
jistě  zde  nezůstane  kámen  na  kameni,  který  nebude  stržen.“  Když  seděl  na
Olivové hoře, v soukromí k Němu přistoupili učedníci a říkali: „Řekni nám, kdy
to bude a jaké bude znamení Tvého příchodu a skonání věku?“
(Mt 24:1-3)

A znovu, musíme si pečlivě všimnout, že Ježíš nehovořil o něčem, co se mělo stát o tisíce let
později, o nějakém budoucím Chrámu. To, o čem kázal, bylo „to[to] všechno“, a říkal, že „jistě zde
nezůstane kámen na kameni“. Tento fakt je ještě jasnější, když se podíváme do paralelních pasáží:

Když vycházel z Chrámu, řekl Mu jeden z Jeho učedníků: „Učiteli, pohleď, jaké
kameny a jaké stavby!“ Ježíš Mu řekl: „Hledíš na  tyto veliké stavby? Jistě  zde
nezůstane kámen na kameni, který by nebyl stržen.“
(Mk 13:1-2)

Když někteří  mluvili  o Chrámu, že je vyzdoben krásnými kameny a obětními
dary, řekl:  „Přijdou dny, ve kterých  z toho, co vidíte, zde nezůstane kámen na
kameni, který nebude stržen.“
(L 21:5-6)

Jediný možný výklad Ježíšových slov, které zde On sám dovolí, proto je to, že hovořil o
zničení Chrámu, který tehdy stál v Jeruzalémě, zničení budov, na které se v té době historie dívali
učedníci. Chrám, o kterém Ježíš hovořil, byl zničen římskými armádami při dobytí Jeruzaléma v
roce 70.  To je  jediný možný výklad Ježíšova proroctví  v  této kapitole.  Velké Soužení  skončilo



zničením Chrámu v roce 70. I v případě (nepravděpodobného) postavení dalšího Chrámu někdy v
budoucnu o něm Ježíšova slova v Matouši 24, Markovi 13 a Lukáši 21 nic neříkají. Ježíš hovořil
pouze a jedině o Chrámu své generace. Tvrzení, že má na mysli nějaký jiný chrám, nemá žádný
biblický základ.  Ježíš  potvrdil  obavy svých učedníků: nádherný jeruzalémský Chrám bude v té
generaci zničen; její dům jí bude zanechán pustý.

Učedníci si uvědomovali důležitost této skutečnosti. Chápali, že Kristův příchod v soudu,
aby zničil  Chrám,  bude znamenat  naprostý  rozklad  Izraele  jakožto  smluvního národa.  Bude to
znamením, že Bůh se rozvedl s Izraelem, že odešel z jeho středu, vzal mu Království a dal ho
jinému národu (Mt 21:43). Bude to znamení konce věku a příchod zcela nového období světové
historie  –  Nového  světového  řádu  Ježíše  Krista.  Od  počátku  stvoření  až  do  roku  70  byl  svět
uspořádaný okolo jedné centrální Svatyně, jednoho jediného Božího Domu. Nyní, v novosmluvním
řádu, jsou svatyně ustanoveny všude, kde existuje skutečné uctívání, kde se vysluhují svátosti a kde
se zjevuje Kristova jedinečná Přítomnost. Ježíš už dříve ve své službě prohlásil: „Přichází hodina,
kdy se nebudete klanět Otci ani na této hoře ani v Jeruzalémě. … Ale přichází hodina, a již je zde,
kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v Duchu a pravdě“ (J 4:21-23). Teď vyjasňoval, že tento nový
věk měl být trvale ustanoven na popelu věku starého. Učedníci se naléhavě zeptali: „Kdy to bude a
jaké bude znamení Tvého příchodu a skonání věku?“

Někteří se snažili zde vidět dvě nebo tři zcela oddělené otázky, tak, aby se učedníci nejprve
ptali  na  zničení  Chrámu  a  pak na  znamení  konce  světa.  To  je  jen  stěží  uvěřitelné.  Důraz
bezprostředního kontextu (Ježíšovo poslední kázání) se zaměřuje na osud této generace. Učedníci v
ohromení a zděšení ukazovali na krásy Chrámu, jako by chtěli protestovat, že něco tak krásného
nesmí  být  zničeno;  a  byli  umlčeni  právě  Ježíšovým kategorickým prohlášením,  že tam nebude
zanechán kámen na kameni. Není tu nic, co by naznačovalo, že náhle změnili téma a začali se ptát
na konec materiálního vesmíru. (Překlad „konec světa“ v překladu krále Jakuba29 je matoucí, jelikož
význam anglického slova svět se v několika posledních staletích změnil.30 Řecké slovo, které zde
vidíme, není cosmos [svět], ale aion, který znamená epocha či věk.) Učedníkům zde šlo o jednu věc,
jejich  otázky se týkaly jedné záležitosti:  faktu, že jejich  vlastní  generace  bude svědkem konce
předkřesťanské éry a příchodu nového věku zaslibovaného proroky. To jediné, co chtěli vědět, bylo,
kdy tato chvíle přijde a jaká znamení mají vyhlížet, aby na ni byli plně připraveni.

Znamení konce
Ježíš  odpověděl  tak,  že  učedníkům dal  ne  jedno,  ale  sedm znamení  konce.  (Musíme  si

pamatovat, že „konec“ v této pasáži  není konec světa, ale  konec věku, konec Chrámu, obětního
systému, smluvního národa Izraele a posledních zbytků předkřesťanské éry).  Stojí  za pozornost
povšimnout si, že tento seznam se postupně rozvíjí: zdá se, že znamení jsou stále konkrétnější a
zřetelnější,  dokud  nedojdeme  k  poslední,  bezprostřední  předzvěsti  konce.  Seznam  začíná
konkrétními  událostmi, které  se  objeví  jen  jako  „počátek  porodních  bolestí“  (Mt  24:8).  Ježíš
varoval, že samy o sobě nemají být chápány jako znamení blízkého konce; proto učedníci mají být
na pozoru, aby se při nich nenechali svést (Mt 24:4). Mezi tyto „počáteční“ události, kterými se
vyznačovalo období mezi Kristovým vzkříšením a zničením Chrámu v roce 70, patřili:

1. Falešní mesiáši. „Neboť mnozí přijdou v Mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem 
Kristus‘ a svedou mnohé“ (Mt 24:5).

2.  Války.  „Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti.  Dejte si  pozor,  
neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. Povstane totiž 
národ proti národu a království proti království“ (Mt 24:6-7a).

3. Přírodní katastrofy. „Budou hladomory a zemětřesení na různých místech. Ale 
to všechno bude počátek porodních bolestí“ (Mt 24:7b-8). 

29 Pozn. př.: Či v BK nebo B21.
30 Pozn. př.: Např. v Ef 3:21, kde čteme „po všecka pokolení věčnosti věků!“ (ČSP) či „po všecka pokolení na věky 

věků“ (ČEP), překlad krále Jakuba (KJV) uvádí „world without end“, tedy doslova „svět bez konce“.



Kdyby Ježíš křesťany nevaroval, že tyto události jsou jen obecnou tendencí charakterizující
poslední generaci, ne jasným znamením konce, kterákoliv z nich mohla způsobit, že by si křesťané
připadali, že konec musí přijít každou chvílí. Další dvě znamení, ačkoliv stále charakterizují období
jako takové, zároveň už ukazují na to, že konec věku je blízko:

4.  Pronásledování.  „Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet; a
všechny národy vás budou nenávidět pro Mé jméno“ (Mt 24:9).
5.  Odpadnutí.  „A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu, budou se navzájem
zrazovat a jeden druhého nenávidět. Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé
svedou. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo
vytrvá do konce, bude zachráněn“ (Mt 24:10-13).

Poslední  dvě  věci  na  tomto  seznamu jsou  mnohem konkrétnější  a  rozpoznatelnější  než
předchozí  znamení.  Měly  být  posledními,  definitivními  znameními  konce  –  jedna  měla  být
naplněním delšího procesu, druhá rozhodující událostí:

6.  Celosvětová  evangelizace.  „Toto  evangelium Království  bude  vyhlášeno  po
celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec“ (Mt 24:14).

Na první pohled se to zdá neuvěřitelné. Je možné, že evangelium bylo kázáno celému světu
během jediné generace od vyřčení těchto slov? Svědectví Písma hovoří jasně. Nejen, že se to stát
mohlo,  ale  opravdu  se  to  stalo.  Důkaz?  Několik  let  před  zničením  Jeruzaléma  Pavel  napsal
křesťanům v Kolosách o „evangeliu, jež k vám přišlo, a po celém světě přináší ovoce a roste“ (Ko
1:5-6), a vybízel je, ať se neodchylují „od naděje evangelia, které jste slyšeli, které bylo hlásáno v
celém stvoření pod nebem“ (Ko 1:23). Církvi v Římě Pavel oznámil, že „se zvěst o vaší víře šíří po
celém světě“ (Ř 1:8), jelikož hlas kazatelů evangelia „pronikl do celé země, do nejzazších končin
obydleného světa  jejich výroky“ (Ř 10:18).  Podle bezchybného Božího Slova bylo evangelium
skutečně kázáno celému světu, a to rozhodně předtím, než byl Jeruzalém v roce 70 zničen. Toto
kriticky důležité znamení konce světa se naplnilo, jak Ježíš řekl. Vše, co zbývá, je sedmé, poslední
znamení; a všichni křesťané, kteří byli v Jeruzalémě nebo blízko něj, měli přikázáno ve chvíli, kdy
se tato událost stane, okamžitě utíkat:

7.  Ohavnost zpustošení.  „Když pak uvidíte ‚ohavnost zpustošení‘, o níž mluvil
prorok Daniel,  jak stojí  na svatém místě – kdo čte,  ať rozumí – tehdy ti,  kdo
budou v Judsku, ať utíkají do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal
věci ze svého domu. A kdo bude na poli, ať se nevrací zpátky, aby si vzal svůj
plášť“ (Mt 24:15-18).

Starozákonní text, na který Kristus odkazuje, je v Danieli 9:26-27 a prorokuje o tom, že
přijdou armády, aby zničily Jeruzalém a Chrám: „Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který
přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení … Tehdy na
křídle  ohavností bude  pustošící,  dokud se rozhodnutá zkáza nevylije na  pustošenou.“ Hebrejské
slovo pro ohavnost se napříč starým zákonem používá k označení model a špinavých, modlářských
praktik, zvláště pak nepřátel Izraele (viz např. Dt 29:16; 1. Kr 11:5, 7; 2. Kr 23:13; 2. Le 15:8; Iz
66:3; Jer 4:1; 7:30; 13:27; 32:34; Ez 5:11; 7:20; 11:18, 21; 20:7-8, 30). Význam této pasáže v
Danieli a v Matouši vyjasňuje paralelní pasáž v Lukáši:

Když uvidíte, že Jeruzalém je obkličován vojsky, tehdy vězte, že se přiblížilo jeho
zpustošení. Pak ti, kdo jsou v Judsku, ať utíkají do hor, a ti, kdo jsou v jeho středu,
ať vyjdou, a kteří jsou na venkově, ať do něho nevcházejí, protože toto jsou dny
trestu, aby se naplnilo všechno, co je napsáno.
(L 21:20-22)



„Ohavnost zpustošení“ proto označuje ozbrojenou invazi do Jeruzaléma. V době židovských
válek byl Jeruzalém obklíčen pohanskými armádami několikrát. Ale zdá se, že konkrétní situace,
kterou Ježíš nazývá „ohavnost zpustošení“, označuje událost, kdy na Jeruzalém zaútočili Edómci
(Idumejci), odvěcí nepřátelé Izraele. Několikrát v historii Izraele se stalo, že když na něj útočili jeho
pohanští nepřátele, Edómci vtrhli do Jeruzaléma, aby město plenili a pustošili, a tak velmi přidali k
bídě Izraele (2. Le 20:2; 28:17; Ž 137:7; Ez 35:5-15; Am 1:9, 11; Abd 1:10-16).

Edómci  zůstali  věrni  své  „tradici“,  a  tak  při  Velkém Soužení  znovu  zaútočili.  Jednoho
večera  v  roce  68  Edómci  obklíčili  Svaté  město  20  000  vojáky.  Zatímco  rozbili  svůj  tábor  za
hradbami,  Josephus napsal:  „Té noci  vypukla obrovská bouře,  s  tou nejvyšší  zuřivostí  a  velmi
silnými  vichry  a  těmi  největšími  záplavami  deště,  s  neustálými  blesky,  hrozivým  hřměním  a
ohromnými otřesy a duněním země, jako při zemětřesení. Tyto věci byly zjeveným znamením, že se
na lidi valí zkáza, když byl celý svět uvržen do takového zmatku; a každý chápal, že tyto divy jsou
předzvěstí nějakých obrovských pohrom, které jsou na cestě.“

Tohle byla poslední příležitost uprchnout z odsouzeného a ztraceného Jeruzaléma. Každý,
kdo si přál utéct, to musel udělat okamžitě a bez meškání. Edómci vtrhli do města a šli přímo do
Chrámu, kde zmasakrovali  8500 lidí  tím, že jim podřezali  hrdla.  Zatímco Chrám přetékal krví,
Edómci se jako šílenci hnali ulicemi, drancovali domy a vraždili každého, koho našli, a to včetně
velekněze.  Podle historika Josepha tato událost značila „počátek zkázy města … od tohoto dne
můžeme počítat stržení jeho hradeb a jeho zničení.“

Soužení
Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo
v zimě nebo v sobotu. Neboť tehdy bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku
světa až do nynějška, a nikdy již nenastane.
(Mt 24:19-21)

Lukášův záznam nám říká další podrobnosti: 

Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliká tíseň na zemi a hněv
proti tomuto lidu. Padnou ostřím meče a jako zajatci budou odvedeni mezi všecky
národy, a po Jeruzalému budou šlapat národy, dokud se nenaplní jejich čas.
(L 21:23-24)

Jak nám ukazuje Matouš, Velké Soužení se nemělo odehrát na  konci historie, ale v jejím
průběhu, jelikož nic podobného „nenastalo od počátku světa až do nynějška, a nikdy již nenastane.“
Proto svědectví o Soužení odkazuje pouze na zničení Chrámu v Kristově generaci (L. P. 70). Není
možné ho nacpat do nějakého výkladového schématu „dvojího naplnění“; Velké Soužení roku 70
bylo naprosto jedinečnou událostí, která se nikdy nezopakuje.

 Josephus nám jako očitý svědek nechal záznam o hrůzách těch let, a zvláště pak posledních
dní Jeruzaléma. Byla do doba, kdy „dny byly naplněné proléváním krve a noci strachem“; kdy bylo
„běžné vidět města naplněná mrtvými těly“; kdy Židé panikařili,  a tak se navzájem zabíjeli bez
rozdílu; kdy otcové se slzami v očích masakrovali celé své rodiny, aby zabránili tomu, aby je z
rukou Římanů stihlo ještě něco horšího; kdy uprostřed strašlivého hladomoru matky zabíjely, pekly
a jedly své vlastní děti (sr. Dt 28:53); kdy celá země „byla zcela naplněna ohněm a krví“; kdy jezera
a moře zrudly krví a všude v nich plavala mrtvá těla, která pokrývala břehy a nafukovala se na
slunci a hnila a rozpadala se; kdy římští vojáci brali do zajetí ty, kdo se snažili utéct, a ukřižovávali
je – a to 500 lidí denně.

„Ať je ukřižován“ Ať je ukřižován!  Jeho krev na nás a na naše děti!“ volali odpadlíci o
čtyřicet let dříve (Mt 27:22-25); a když byl konec, při obléhání Jeruzaléma bylo zabito více než
milion Židů; skoro celý další milion z nich byl prodán do otroctví po celé říši; celé Judsko leželo v
doutnajících  ruinách,  prakticky  zcela  bez  obyvatel.  Dny  odplaty  přišly  s  hrůznou,  nelítostnou



prudkostí. Svaté město porušilo svou smlouvu s Bohem a stalo se babylonskou nevěstkou; a teď
bylo pustinou, „příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů a vězením každého nečistého a
nenáviděného ptáka“ (Zj 18:2).

Jestliže nevstal, ale je stále mrtvý, jak to, že obrací na útěk a potírá a poráží
falešné  bohy,  o  kterých si  nevěřící  myslí,  že  žijí,  a  zlé  duchy,  které  uctívají?
Protože tam, kde zaznívá Kristovo jméno, je ničeno modlářství a jsou odhalovány
podvody  a  lži  zlých  duchů;  vskutku,  žádný  takový  duch  nemůže  vydržet  to
Jméno, ale při jeho zvuku se obrací na útěk. To je dílo Toho, který žije, který není
mrtvý; a, především, je to dílo Boží.

Svatý Atanáš, O vtělení [30]

11

PŘÍCHOD NA OBLACÍCH

Viděli jsme, že Kristova promluva na Olivové hoře, která je pro nás zaznamenaná v Matouši
24, Markovi 13 a Lukáši 21, se zabývá „koncem“ – ne však koncem světa, ale koncem Jeruzaléma a
Chrámu;  hovoří  výhradně  o  „posledních  dnech“  starosmluvní  éry.  Když  Ježíš  řekl,  že  „toto
pokolení“ uvidí „toto všechno“, jasně hovořil o svých současnících. „Velké Soužení“ se odehrálo
během  strašlivého  času  utrpení,  války,  hladomoru  a  masového  vyvražďování,  který  vyústil
zničením Chrámu v roce 70. To, co se zdá jako problém tohoto výkladu, spočívá ve slovech, která
Ježíš říká dále:

Ihned po soužení oněch dnů se zatmí slunce a měsíc nebude vydávat svou zář,
hvězdy  budou  padat  z  nebe  a  mocnosti  nebes  se  zatřesou.  Potom  se  ukáže
znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země.
A uvidí  Syna člověka přicházejícího  na  nebeských  oblacích  s  mocí  a  velikou
slávou.  A pošle  své  anděly  s  mohutným zvukem polnice  a  ti  shromáždí  jeho
vyvolené ze čtyř větrů, od jednoho nejzazšího konce nebes až k jejich druhému
nejzazšímu konci.
(Mt 24:29-31)

Zdá se,  že Ježíš  říká,  že okamžitě  po Soužení  přijde Druhý příchod.  Došlo k Druhému
příchodu v roce 70? Minuli jsme ho? Za prvé, pojďme si hned na začátku vyjasnit jednu věc: není
způsob,  jak  obejít  Ježíšovo  slovo  ihned.  Znamená  ihned.  Když  tedy  vezmeme  na  vědomí,  že
Soužení se odehrálo během generace, která byla v době Ježíšových slov naživu, musíme se nějak
vyrovnat s jasným učením Písma, že ať už Ježíš v těchto verších hovoří o čemkoliv, stalo se to
okamžitě poté. Jinými slovy, tyto verše popisují, co se mělo stát  na konci Soužení – co bylo jeho
vyvrcholením.

Abychom  pochopili  význam  Ježíšových  vyjádření  v  této  pasáži,  potřebujeme  rozumět
Starému zákonu mnohem více, než jak mu většina lidí dnes rozumí. Ježíš hovořil k posluchačům,
kteří  byli  velmi  dobře  seznámeni  i  s  těmi  nejmenšími  podrobnostmi  starozákonní  literatury.
Nespočetněkrát ve svých životech slyšeli čtení a výklad Starého zákona, znali zpaměti celé dlouhé
starozákonní  pasáže.  Jejich  kulturu,  prostředí  a  slovník  od  nejnižšího  věku  formovaly  biblické
obrazy a vyjádření, a to po celé generace. Rozdíl mezi jejich a naším pohledem může ilustrovat



skutečnost, že ačkoliv pro vás byla většina diskuze ohledně tématu Ráje v této knize velmi nová,
pro učedníky by to byla stará vesta.

Faktem je, že když Ježíš hovořil ke svým učedníkům o pádu Jeruzaléma,  použil prorocký
slovník.  Jednalo  se  o  „jazyk“  proroctví,  který  by  ti,  kdo  znali  Starý  zákon,  okamžitě  poznali
(některé prvky už jsme probrali v naší studii na téma Zahrady). Když Ježíš předpovídal naprostý
konec starosmluvního systému – který byl v určitém smyslu koncem celého světa – hovořil o něm
stejně,  jako  by  o  něm  hovořil  kterýkoliv  ze  starozákonních  proroků:  mocným  a  cloumajícím
jazykem smluvního soudu. Nyní se tedy zaměříme na jednotlivé prvky tohoto proroctví a podíváme
se, jak jejich předchozí použití starozákonními proroky určuje jejich význam v kontextu Ježíšovy
promluvy o pádu Jeruzaléma. Pamatujte, že nejvyšším a konečným standardem pravdy je Bible a
jedině Bible.

Slunce, měsíc a hvězdy
Ježíš řekl,  že na konci Soužení se zhroutí vesmír: světlo slunce a měsíce bude uhašeno,

budou padat hvězdy, mocnosti nebes se otřesou. Základem pro tento symbolismus je Genesis 1:14-
16,  kde  se  o  slunci,  měsíci  a  hvězdách  („mocnosti  nebes“)  hovoří  jako  o  „znameních“,  která
„vládnou“ světu. Tato nebeská světla později v Písmu označují pozemské autority a vlády; a když
Bůh vyhrožuje, že proti nim přijde v soudu, používá k popisu tohoto soudu stejnou terminologii
hroutícího se vesmíru. Když Izajáš prorokoval o dobytí Babylóna Médy v roce 539 př. Kr., napsal: 

Hle, den Hospodinův přichází,
krutý, se zuřivostí a s planoucím hněvem,
aby učinil tuto zemi hroznou pustinou
a vyhladil z ní hříšníky.
Neboť hvězdy nebes ani jejich souhvězdí
se nezatřpytí svým světlem,
slunce bude vycházet temné
a měsíc nezazáří svým světlem.
(Iz 13:9-10)

Je podstatné a důležité, že Izajáš později prorokuje pád Edómu jazykem konce a rozpadu
stvoření:

Veškerý nebeský zástup se rozloží
a nebesa se svinou jako kniha.
Všechen jejich zástup bude padat,
jako padá listí z révy
nebo jako padavka z fíkovníku.
(Iz 34:4)

Izajášův současník, prorok Ámos, předpověděl zkázu Samaří (722 př. Kr.) velmi podobným
způsobem:

„I stane se v onen den,“ je výrok Panovníka Hospodina, „že skloním slunce v
poledne a způsobím na zemi tmu za jasného dne.“
(Am 8:9)

Další  příklad  vidíme  u  proroka  Ezechiele,  který  předpovídá  zničení  Egypta.  Bůh  skrze
Ezechiele řekl toto:

„Až tě uhasím,
zakryji nebesa a hvězdy na nich nechám potemnět.



Slunce, to zakryji oblakem,
a měsíc nebude svítit svým světlem.
Všechna světla svítící na nebesích
nad tebou nechám potemnět
a uvedu temnotu na tvou zemi,“
je výrok Panovníka Hospodina.
(Ez 32:7-8)

Je  třeba  zdůraznit,  že  žádná z  těchto  událostí  se  neodehrála  doslovně.  Božím záměrem
nebylo, aby někdo tyto výroky chápal v doslovném smyslu.  Básnicky se však tyto věci skutečně
staly: těmto ničemným národům skutečně „zhaslo světlo“. Jedná se prostě o obrazný jazyk, což by
nás vůbec nemohlo nepřekvapit, kdybychom lépe znali Bibli a lépe vnímali její literární charakter. 

Ježíš tedy v Matouši 24 používá prorockou terminologii, kterou by Jeho učedníci museli
okamžitě rozpoznat, a říká, že světlo Izraele bude uhašeno – smluvní národ přestane existovat. Až
Soužení skončí, starý Izrael bude pryč.

Znamení Syna člověka
Většina moderních překladů v Matouši 24:30 zní nějak takhle: „Tehdy se na nebi objeví

znamení Syna člověka...“ Jedná se o nesprávný překlad, který se nezakládá na řeckém textu, ale na
pomýlených  předpokladech  překladatelů  o  smyslu  této  pasáže  (že  je  řeč  o  Druhém příchodu).
Doslovný překlad řečtiny ve skutečnosti říká:

Potom se ukáže znamení Syna člověka v nebesích...

Jak vidíte, správný překlad nám ukazuje dva důležité rozdíly: za prvé, místo, o kterém je
řeč, jsou nebesa,31 ne jen nebe ve smyslu oblohy; za druhé, to, co je v nebesích, není znamení, ale
Syn člověka.32 Pointou je prostě to, že tento velký soud nad Izraelem, zničení Jeruzaléma a Chrámu,
bude znamením, že Ježíš Kristus je na trůně v nebesích na Otcově pravici, vládne nad všemi národy
a přináší svou mstu na své nepřátele. Bohem ustanovené kataklyzma roku 70 zjevilo, že Kristus
vzal Království Izraeli a dal ho Církvi; zpustošení starého Chrámu bylo posledním znamením, že
Bůh ho opustil a teď přebývá v novém Chrámu, v Církvi. Tohle všechno byly aspekty Prvního
Kristova příchodu, kriticky důležité části díla, které vykonal skrze svou smrt, vzkříšení a vystoupení
na nebeský trůn. Právě proto Bible hovoří o vylití Ducha Svatého na Církev a o zničení Izraele jako
o  té samé události,  jelikož byly velmi úzce teologicky propojené.  Prorok Jóel předpovídal den
Letnic a zničení Jeruzaléma jedním dechem:

I stane se potom:
Vyleji svého Ducha na každé tělo.
Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat,
vaši starci budou mít sny,
vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
Rovněž na otroky a otrokyně
vyleji v oněch dnech svého Ducha.
Způsobím, že budou na nebesích i na zemi divné úkazy:

31 Pozn. př: Řečtina zde používá výraz οὐρανῷ (ouranō), který se v Novém zákoně objevuje na dalších 37 místech. Na
33 z nich zcela neoddiskutovatelně označuje nebesa; třikrát se objevuje v méně jasných pasážích knihy Zjevení, a 
tak může potenciálně označovat nebesa nebo nebe; zbylý jeden výskyt je ve Sk 2:19 (kde může také označovat 
nebesa či nebe) a autor se mu více věnuje v Kapitole 13. V Matouši se objevuje na dalších 8 místech a všude 
označuje nebesa.

32 Pozn. př.: Stojí za povšimnutí, že tuto verzi volí drtivá většina českých překladů – ČSP („Potom se ukáže znamení 
Syna člověka na nebi“), ČEP („Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi“), BK („A tehdyť se ukáže znamení 
Syna člověka na nebi“), Petrů („Potom se objeví znamení Syna člověka na nebi“), Žilka („Tehdy se zjeví znamení 
Syna člověka na nebi“). 



krev a oheň a sloupy dýmu.
Slunce se zastře tmou a měsíc krví,
dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno,
bude zachráněn.
Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě
budou ti, kdo vyvázli,
jak řekl Hospodin,
spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.
(Jl 3:1-5)

Jak  uvidíme  v  Kapitole  13,  Petrův  inspirovaný výklad  tohoto  textu  ve  Skutcích  2  nám
ukazuje fakt, že Jóel hovoří o období od původního vylití Ducha do zničení Jeruzaléma, od Letnic
do masakru, od Pentekostu po holokaust. Teď postačí, když si povšimneme, že je v této pasáži
použit  stejný  jazyk  soudu.  Běžný  laciný  výklad,  že  „sloupy  dýmu“  jsou  atomové  hřiby  z
nukleárních výbuchů, je radikálním překrucováním textu a naprostým nepochopením biblického
prorockého jazyka. Říct, že sloup ohně a kouře v Exodu byl důsledkem atomového výbuchu dává
zhruba stejný smysl.

Nebeské oblaky
To nás příhodně vede k dalšímu prvku Ježíšova proroctví o zničení Jeruzaléma: „a tehdy se

budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích
s mocí a velikou slávou.“ Slovo kmeny zde v první řadě odkazuje na kmeny izraelské země; a „bití v
prsa“, tedy truchlení, má pravděpodobně dva významy. Za prvé, jedná se o truchlení nad jejich
utrpením a ztrátou země; za druhé, v důsledku se jedná o truchlení při pokání z jejich hříchů, když
jsou odvráceny od svého odpadlictví (viz Kapitola 14).

Ale jak je možné, že Izraelci měli vidět Krista přicházet na oblacích? Ti, kdo četli Kapitoly 7
a  8  této  knihy,  by  neměli  mít  problém  tuto  otázku  zodpovědět.  Za  prvé,  Bůh  napříč  Starým
zákonem znovu a znovu přichází „na oblacích“ při spáse svého lidu a při ničení svých nepřátel: „Z
oblaků si činíš vůz, vznášíš se na perutích větru“ (Ž 104:3). Když Izajáš prorokoval o Božím soudu
nad Egyptem,  napsal:  „Hle,  Hospodin  jede  na rychlém oblaku a přichází  do Egypta.  Egyptské
modly se před Ním roztřesou“ (Iz 19:1). Prorok Nahum mluvil podobně o Božím zničení Ninive:
„Jeho cesta je ve vichřici a bouři, oblaka jsou prachem Jeho nohou“ (Nah 1:3). Boží „příchod na
nebeských oblacích“ je prakticky běžným biblickým symbolem Jeho přítomnosti, soudu a spásy.

Ještě důležitější je však fakt, že Ježíš odkazuje na konkrétní událost související se zničením
Jeruzaléma a koncem Staré smlouvy. Znovu o ní hovořil při svém soudu, když se Ho velekněz
zeptal, jestli je Kristus. Ježíš mu odpověděl: 

JÁ JSEM. A spatříte Syna člověka sedícího po pravici Moci a přicházejícího s
nebeskými oblaky.
(Mk 14:62; sr. Mt 26:64)

Ježíš zjevně a samozřejmě neodkazoval na událost v tisíce let vzdálené budoucnosti. Mluvil
o něčem, co měli ve svém životě vidět Jeho současníci – „toto pokolení“. Bible nám říká, kdy
přesně Ježíš přišel s nebeskými oblaky:

Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim Ho vzal z očí.
(Sk 1:9)

Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se po
pravici Boží.
(Mk 16:19)



Už  v  Kapitole  8  jsme  se  zabývali  tím,  že  to  byla  právě  tato  událost,  Kristovo
Nanebevstoupení na pravici Boží, kterou Daniel předpovídal:

V těch nočních viděních jsem přihlížel
a hle – s oblaky nebes
přicházel Synu Člověka podoben,
vystoupil až k Věkovitému
a před Něj směl předstoupit.
Byla Mu dána vláda
a Sláva i Království,
aby Ho všichni lidé, národy a jazyky uctívali.
Jeho vláda je vládou věčnou,
nepomíjivou,
a Jeho království
nebude nikdy zničeno.
(Da 7:13-14)

Zničení Jeruzaléma bylo znamením, že Syn člověka, Druhý Adam, je v nebesích, vládne
světu a nakládá s ním podle svých vlastních záměrů. Při svém nanebevstoupení přišel na oblacích
nebes, aby od svého Otce přijal Království; zničení Jeruzaléma bylo zjevením této skutečnosti. Ježíš
tedy v Matouši 24 neprorokoval, že v roce 70 doslova přijde na oblacích (ačkoliv  obrazně to tak
bylo). Jeho doslovný „příchod na oblacích“ v naplnění Daniele 7 se odehrál o 40 let dříve. Ale v
roce 70 kmeny Izraele spatřily zničení národa, které bylo důsledkem toho, že Kristus vystoupil na
nebeský trůn, aby Mu bylo dáno Jeho Království.

Shromáždění vyvolených
A nakonec,  výsledkem zničení  Jeruzaléma bude  to,  že  Kristus  pošle  své  „anděly“,  aby

shromáždili vyvolené. Není tohle vytržení? Ne. Slovo andělé znamená prostě poslové (sr. Jk 2:25),33

a to bez ohledu na to, jestli je jejich původ nebeský nebo pozemský; to, co určuje, jestli je řeč o
nebeských stvořeních, je  kontext. Tento výraz často označuje kazatele evangelia (viz Mt 11:10; L
7:24;  9:52;  Zj  1-3).  V tomto  kontextu  máme všechny  důvody předpokládat,  že  Ježíš  hovoří  o
celosvětové evangelizaci a obrácení národů, které budou následovat po zničení Izraele.

 V tomto ohledu je velmi důležité i Kristovo použití slova shromáždit. Jedná se o sloveso,
které doslova znamená  synagogovat;  významem je,  že zároveň se zničením Chrámu a koncem
starosmluvního systému Pán posílá své posly, aby shromáždili Jeho vyvolený lid do Jeho Nové
Synagogy. Ježíš ve skutečnosti citoval z Mojžíše, který zaslíbil: „I kdyby byli tvoji zapuzení na
konci nebes, také odtamtud tě Hospodin, tvůj Bůh,  synagoguje, i odtamtud tě dovede“ (Dt 30:4;
Septuaginta).  Ani jeden z těchto textů nemá nic do činění s Vytržením; oba hovoří o obnově a
ustanovení Božího Domu a organizovaného shromáždění Jeho smluvního lidu. Tato skutečnost je
ještě jasnější, když si uvědomíme, co Ježíš řekl přímo před touto promluvou:

Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě
posláni, kolikrát jsem chtěl  synagogovat tvé děti, tak jako slepice shromažďuje
svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům se vám zanechává pustý!
(Mt 23:37-38)

Jelikož Jeruzalém odpadl a odmítl být synagogován pod Kristem, jeho Chrám bude zničen a
bude zformována Nová Synagoga a nový Chrám: Církev. Nový Chrám byl samozřejmě stvořen v
den Letnic, kdy přišel Duch, aby přebýval v Církvi. Ale skutečnost existence nového Chrámu se
zjevně ukázala až ve chvíli, kdy bylo strženo lešení Starého Chrámu a starosmluvního systému.

33 Pozn. př.: Obě pasáže, Mt 24:31 i Jk 2:25, používají totožné řecké slovo ἀγγέλους, angelous, tak jako např. L 9:52.



Křesťanské kongregace se okamžitě začaly nazývat „synagogami“ (právě tohle slovo je použito v
Jakubovi 2:2), zatímco židovská shromáždění nazývaly „synagogami Satana“ (Zj 2:9; 3:9). Zároveň
však žily v očekávání Dne soudu nad Jeruzalémem a Starým Chrámem, který měl zjevit, že Církev
je skutečným Chrámem a Synagogou Boží. Jelikož starosmluvní systém byl „zastaralý“ a „blízko
zániku“ (Žd 8:13), autor listu Židům čtenáře vybízel, ať mají naději a „nezanedbávají své společné
synagogování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzují se, a to tím více, čím více vidí, že se ten
Den přibližuje“ (Žd 10:25; sr. 2. Te 2:1-2).

Starozákonní  zaslíbení,  že  Bůh  „zesynagoguje“  svůj  lid,  ukazuje  na  jednu  zásadní
novozákonní změnu. Místo toho, aby Ježíš použil jednoduchou formu tohoto slova, používá u něj
řeckou  předponu  epi-.  Jedná  se  o  oblíbené  a  časté  novosmluvní  vyjádření,  které  zdůrazňuje a
zesiluje původní slovo. To, co Ježíš tedy říká, je, že zničení Chrámu v roce 70 zjeví, že On sám
přišel  na oblacích,  aby přijal  své Království;  a  zjeví  Jeho Církev celému světu jako skutečnou
super-Synagogu ve vší plnosti.

Prostým faktem je, jak jsem řekl, že už mezi nimi není žádný král ani prorok
ani  Jeruzalém ani  oběť  ani  vidění;  a  přece,  celá  země je  plná  poznání  Boha:
pohané opouštějí ateismus a nacházejí útočiště u Boha Abrahamova skrze Slovo,
našeho Pána Ježíše Krista.

Svatý Atanáš, O vtělení [40]
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VZESTUP ANTIKRISTA

Z Ježíšových slov v Matouši 24 je zjevné, že jednou ze stupňujících se charakteristik věku
před zničením Izraele mělo být odpadlictví v křesťanské Církvi. Tuto skutečnost už jsme zmiňovali
dříve; podrobnější studie nám nyní pomůže lépe pochopit řadu souvisejících novozákonních otázek
– otázek, které lidé často chápou špatně.

O apoštolském období se často přemýšlí jako o době explozivní evangelizace a růstu Církve,
jako o jakémsi „zlatém věku“, kdy se každý den děly ohromující zázraky. Tato běžná představa je
ve své podstatě správná; jejím problémem však je do očí bijící vynechání jedné skutečnosti. Máme
tendenci zanedbávat realitu, že raná Církev byla dějištěm nejdramatičtějšího bujení kacířství v celé
světové historii.

Velké odpadnutí
Církev začalo infiltrovat kacířství poměrně brzy v jejím vývoji. Skutky 15 zaznamenávají

setkání prvního církevního koncilu, který byl svolán, aby vynesl autoritativní rozhodnutí v otázce
ospravedlnění vírou (někteří učitelé obhajovali falešné učení, že aby člověk mohl být ospravedlněn,
musí dodržovat ceremoniální zákony Starého zákona). Tím tento problém však nezmizel; o několik
let později se s ním Pavel musel vypořádávat znovu, a to ve svém dopise církvím v Galácii. Jak jim
Pavel řekl, tento doktrinální blud nebyl ničím malým, ale měl vliv na jejich spásu jako takovou:
bylo to „jiné evangelium“, naprosté překroucení a převrácení pravdy, které se rovnalo odmítnutí
Ježíše Krista samotného. Pavel používá některá z nejsilnějších a nejprudších vyjádření, která od něj
vidíme, a vyhlašuje nad „falešnými bratry“, kteří toto kacířství učili, prokletí (viz Ga 1:6-9; 2:5, 11-
21; 3:1-3; 5:1-12).

Pavel také předvídal, že sbory v Malé Asii nakazí kacířství. Nechal si zavolat efezské starší



a vyzýval je, ať „dávají pozor na sebe a na celé stádo“, jelikož „vím, že po mém odchodu k vám
vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit
převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou“ (Sk 20:28-30). Tak, jak Pavel předvídal, falešné
učení se v těchto sborech stalo problémem obrovských rozměrů. V době psaní knihy Zjevení už
některé z nich byly skoro zničené skrze šíření kacířských učení a následného odpadlictví (Zj 2:2, 6,
14-16, 20-24; 3:1-4, 15-18).

Ale  problém  kacířství  se  neomezoval  pouze  na  nějakou  konkrétní  geografickou  nebo
kulturní oblast.  Kacířství bylo široce rozšířené, a tak se odpor vůči němu postupem času stával
narůstajícím důrazem apoštolského vedení, učení a pastýřského dohledu. Někteří kacíři učili,  že
konečné Vzkříšení už nastalo (2. Tim 2:18), zatímco jiní tvrdili, že vzkříšení je nemožné (1. Kor
15:12); někteří učili zvláštní učení, které zdůrazňovalo asketismus a uctívání andělů (Ko 2:8, 18-23;
1.  Tim 4:1-3),  zatímco jiní  obhajovali  všechny možné druhy nemorálnosti  a vzpoury ve jménu
„svobody“ (2. Pt 2:1-3, 10-22; Ju 1:4, 8, 10-13, 16). Apoštolové znovu a znovu přísně varují před
tolerováním falešných učitelů a „falešných apoštolů“ (Ř 16:17-18; 2. Kor 11:3-4, 12-15; Fp 3:18-
19;  1.  Tim  1:3-7;  2.  Tim  4:2-5),  kteří  způsobovali  obrovská  odchýlení  od  víry;  vidíme,  že
odpadlictví v tomto období postupně přibývalo (1. Tim 1:19-20; 6:20-21; 2. Tim 2:16-18; 3:1-9, 13;
4:10, 14-16). Jeden z posledních dopisů v Novém zákoně, kniha Židům, byl napsán celé křesťanské
komunitě na samotném okraji hromadného opuštění křesťanství. Křesťanská Církev první generace
byla charakterizována nejen vírou a zázraky, ale i množící se a narůstající bezzákoností, vzpourou a
herezí uvnitř křesťanské komunity samotné – tak, jak Ježíš předpověděl v Matouši 24.

Antikrist
Církev měla pro toto odpadnutí specifický výraz. Nazvala ho antikrist. Mnoho populárních

spisovatelů o tomto výrazu spekulovalo, ale obvykle se vůbec nezaměřili na jeho použití v Písmu.
Za prvé, uvědomte si skutečnost, která bez pochyby některé lidi zcela šokuje: slovo „antikrist“ se
nikdy neobjevuje v knize Zjevení. Ani jednou. A přece, křesťanští učitelé tento výraz běžně používají
jako synonymum pro „Šelmu“ ve Zjevení 13. Samozřejmě, nemůže být pochyb o tom, že Šelma je
kristovým nepřítelem, a tak je v nějakém smyslu protikristovská; mou pointou však je, že výraz
antikrist je používán velmi konkrétním způsobem a ve své podstatě naprosto nesouvisí s postavou,
která je známá jako „Šelma“ a „666“.

Dalším bludem je učit,  že „Antikrist“ je konkrétní jednotlivec; s tímto omylem souvisí i
představa, že je jím někdo, kdo se objeví, až se bude blížit konec světa. Obě tyto představy, stejně
jako první, jasně odporují učení Nového zákona.

Skutečností je, že jediná místa, kde se objevuje výraz antikrist, jsou v následujících verších
dopisů apoštola Jana:

Dítky, je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přichází antikrist, tak se nyní již
objevilo mnoho antikristů; podle toho poznáváme, že je poslední hodina.
Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, zůstali by s námi. Ale to se stalo,
aby vyšlo najevo, že nejsou všichni z nás. …
Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který
popírá Otce i Syna. Každý, kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna,
má i Otce. Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí.
(1. J 2:18-19, 22-23, 26)

Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha; neboť do
světa  vyšlo  mnoho  falešných  proroků.  Podle  toho  poznávejte  Ducha  Božího:
Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha.
A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je
ten duch antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a který již nyní je ve světě. Vy,
dítky, jste z Boha a přemohli jste je, neboť Ten, který je ve vás, je větší než ten,
který je ve světě.



Oni jsou ze světa, proto mluví věci ze světa a svět jim naslouchá.
My jsme z Boha; kdo zná Boha, naslouchá nám, kdo není z Boha, nenaslouchá
nám. Podle toho poznáváme Ducha pravdy a ducha bludu.
(1. J 4:1-6)

Neboť do světa vyšli mnozí svůdci, kteří nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího
v těle; každý takový člověk je svůdce a antikrist. Dávejte si pozor, abyste nepřišli
o to, na čem jsme pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Každý, kdo zachází
dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i
Otce i Syna.
Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho
nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.
(2. J 1:7-11)

Výše citované texty jsou výčtem všech biblických pasáží, které zmiňují slovo  antikrist, a
můžeme z nich tedy vyvodit několik důležitých závěrů:

Za prvé, křesťané [v době Nového zákona] už byli varováni ohledně příchodu antikrista (1. J
2:18; 4:3).

Za  druhé,  nebyl  pouze  jeden,  ale  „mnoho antikristů“  (1.  J  2:18).  Výraz  antikrist proto
nemůže být označením pro pouze jednoho jednotlivce.

Za třetí, antikrist v době Janova psaní již působil: „nyní již se objevilo mnoho antikristů“ (1.
J 2:18); „Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí“ (1. J 2:26); „slyšeli jste, že přichází, a již
nyní je ve světě“ (1. J 4:3); „Neboť do světa vyšli mnozí svůdci … každý takový člověk je svůdce a
antikrist“ (2. J 1:7). Samozřejmě, jestliže antikrist byl přítomen již v prvním století, nebyl a nemohl
být nějakou postavou, která se objeví na konci světa.

Za čtvrté, antikrist byl  systémem nevíry, zvláště pak kacířství, které popíralo osobu a dílo
Ježíše Krista. Ačkoliv antikristové zjevně tvrdili, že patří Otci, učili, že Ježíš nebyl Kristus (1. J
2:22); společně s falešnými proroky (1. J 4:1) popírali Inkarnaci (1. J 4:3; 2. J 1:7, 9); a odmítali
apoštolské učení (1. J 4:6).

Za páté, antikristové byli členy křesťanské Církve, ale odpadli (1. J 2:19). Teď se však tito
odpadlíci snažili svést ostatní křesťany, aby tak odvrátili Církev jako takovou od Ježíše Krista (1. J
2:26; 4:1; 2. J 1:7, 10).

Když tohle vše spojíme, vidíme, že antikrist je popisem pro systém odpadlictví i jednotlivé
odpadlíky.  Jinými  slovy,  antikrist  byl  naplněním  Ježíšova  proroctví,  že  přijde  čas  velkého
odpadlictví, kdy se mnozí „budou navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. Také povstanou
mnozí lživí proroci a mnohé svedou“ (Mt 24:10-11). Jak řekl Jan, křesťané byli varováni ohledně
příchodu antikrista; a, opravdu, povstalo „mnoho antikristů“. Na nějakou dobu věřili evangeliu, ale
později víru opustili a začali se snažit svést druhé – buď začínali nové sekty nebo, pravděpodobněji,
snažili se zatáhnout křesťany do judaismu, tedy do falešného náboženství, které tvrdilo, že uctívá
Otce,  ale  zapíralo Syna.  Když doktrínu antikrista  pochopíme,  dokonale souhlasí  s  tím,  co nám
zbytek Nového zákona říká o době „poslední generace“.

Jedním z antikristů, kteří sužovali ranou církev, byl Cerinthus, vůdce judaistické sekty v
prvním století. Církevní Otcové ho nazývají „arci-heretikem“ a označují ho za jednoho z „falešných
apoštolů“, kteří se stavěli proti Pavlovi; Cerinthus byl Židem, který se připojil k Církvi a začal
odvádět křesťany od ortodoxní víry.  Učil,  že svět stvořilo nějaké menší božstvo,  ne pravý Bůh
(společně s gnostiky tvrdil, že Bůh je příliš „duchovní“, než aby se zabýval materiální realitou).
Tohle logicky znamenalo i popírání Inkarnace, jelikož Bůh by určitě nepřijal fyzické tělo a skutečně
lidskou osobnost.  A Cerinthus  byl  konzistentní:  prohlašoval,  že  Ježíš  byl  jen  obyčejný člověk,
nenarodil se z panny; že „Kristus“ (nebeský duch) sestoupil na člověka Ježíše při Jeho křtu (a tak
Mu umožnil konat zázraky), ale pak Ho při ukřižování znovu opustil.  Cerinthus také obhajoval
učení o ospravedlnění ze skutků – především pak to, že aby byl člověk spasen, je naprosto nutné
dodržovat ceremoniální ustanovení Staré smlouvy.



Navíc,  Cerinthus  byl  pravděpodobně  prvním,  kdo  učil,  že  Druhý  příchod  ustanoví
doslovnou tisíciletou vládu Krista v Jeruzalémě. Ačkoliv toto učení odporovalo apoštolskému učení
o Království, Cerinthus tvrdil, že mu toto učení zjevil anděl (podobně jako Joseph Smith, antikrist
19. století, který sám později tvrdil, že obdržel andělské zjevení).34

Skuteční  apoštolové  se  proti  cerinthiánskému  kacířství  tvrdě  postavili.  Pavel  církve
napomínal: „Ale i kdybychom vám my nebo sám anděl z nebe zvěstoval v evangeliu něco jiného
než to,  co jsme vám zvěstovali,  budiž proklet!“  (Ga 1:8),  a  ve stejném dopise i  dále  vyvracel
zákonická kacířství zastávaná Cerinthem. Tradice říká, že když apoštol Jan psal své evangelium a
dopisy, měl v mysli právě Cerintha. (Také říká, že když Jan vstoupil do veřejných lázní, uviděl
tohoto antikrista přímo před sebou. Apoštol se okamžitě otočil a vyběhl ven s křikem: „Utíkejme!
Co když celá budova spadne; však je v ní Cerinthus, nepřítel pravdy!“)

Když se vrátíme k Janovým výrokům o duchu antikrista,  měli  bychom si  všimnout,  že
zdůrazňuje ještě jednu velmi důležitou skutečnost: jak Ježíš předpověděl v Matouši 24, příchod
antikrista byl znamením „Konce“: „Dítky, je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přichází antikrist,
tak se nyní již objevilo mnoho antikristů; podle toho poznáváme, že je poslední hodina“ (1. J 2:18).
Spojení, které lidé mají mezi antikristem a „posledními dny“ je tedy správné; ale to, co jim často
uniká,  je fakt, že Bible vyjádření  poslední dny a podobné výrazy používá  ne k označení konce
fyzického světa, ale posledních dnů izraelského národa, „posledních dnů“, které skončily zničením
Chrámu v roce 70. Tohle bude pro mnohé jistě překvapením; musíme však přijmout jasné učení
Písma.  Když  novozákonní  autoři  hovořili  o  čase  před  pádem  Jeruzaléma,  ve  kterém  žili,
nepochybně používali jazyk „časů konce“. Jak jsme viděli, apoštol Jan o této skutečnosti řekl dvě
věci: za prvé, že antikrist už přišel; a, za druhé, že přítomnost antikrista byla důkazem, že on a jeho
čtenáři  žijí  v  „poslední  hodině“.  Pavel  v  jednom  ze  svých  dřívějších  dopisů  musel  opravit
pomýlenou představu ohledně soudu přicházejícího na Izrael. Falešní učitelé děsili věřící, že na ně
už přišel den soudu. Pavel křesťanům připomněl, co jim vysvětlil už dříve:

Ať  vás  nikdo  žádným  způsobem  nesvede,  protože  nenastane,  dokud  napřed
nepřijde odpadnutí...
(2. Te 2:3)

Avšak na konci věku, když své dopisy psal Jan, bylo Velké odpadnutí – duch antikrista,
kterého Pán předpověděl – už realitou.

Juda,  který  napsal  jednu z  nejposlednějších  novozákonních  knih,  nenechává prostor  pro
žádné pochybnosti. Přichází s důraznými odsouzeními heretiků, kteří vtrhli do Církve a snažili se
odtáhnout křesťany od ortodoxní víry (Ju 1:1-16), a připomíná svým čtenářům, že právě před tímto
nebezpečím byli varováni:

Vy však, milovaní,  pamatujte na slova předpověděná od apoštolů našeho Pána
Ježíše Krista. Říkali vám: ‚Na konci času budou posměvači, kteří budou žít podle
svých vlastních  bezbožných žádostí.‘  To jsou ti,  kteří  vytvářejí  rozdělení,  lidé
duševní, kteří nemají Ducha.
(Ju 1:17-19)

Juda zcela jasně chápe tato varování před „posměvači“ jako něco, co se týká kacířů jeho
vlastní doby – to znamená, že jeho vlastní doba byla „konec času“. Tak jako Jan, i on věděl, že
rychlé přibývání falešných bratří je znamením Konce. Antikrist přišel – a teď byla Poslední hodina.

34 Pozn. př.: Zakladatel mormonismu.



Kdy lidé začali opouštět uctívání model, jestli ne tehdy, když mezi ně přišlo
samotné Slovo Boží? Kdy ustalo věštění  a  stalo se  nesmyslným mezi  Řeky i
všude jinde, kromě toho, když se na zemi zjevil sám Spasitel? Kdy začali ti, které
básníci nazývají bohy a hrdiny, být považováni za pouhé smrtelníky, než tehdy,
když Pán vzal smrti její kořist a zachoval v neporušitelnosti tělo, které na sebe
vzal, a vzkřísil ho z mrtvých? Nebo kdy začalo být pohrdáno klamy a šílenstvím
démonů, kromě toho, když Slovo, Moc Boží, Pán všech těchto věcí, kvůli slabosti
lidstva  ráčilo  snížit  se  a  zjevit  se  na  zemi?  Kdy  začala  být  zavrhována  a
pošlapávána praxe i  teorie magie,  jestli  ne při  zjevení Božského Slova lidem?
Jedním slovem, kdy se moudrost Řeků stala bláznovstvím, než tehdy, když se na
zemi zjevila skutečná Moudrost Boží? Za starých časů celý svět a každé místo
byly sváděny uctíváním model a lidé si mysleli, že modly jsou jedinými bohy,
kteří existují. Teď však lidé po celém světě opouštějí strach z model a nalézají
útočiště u Krista; a skrze to, že Ho uctívají jako Boha, skrze Něj poznávají i Otce,
kterého dříve neznali.

Svatý Atanáš, O vtělení [46]

13

POSLEDNÍ DNY

Jak jsme viděli už v předchozí kapitole, období, o kterém Bible hovoří jako o „posledních
dnech“ (nebo „posledních časech“ nebo „poslední hodině“), je období mezi Kristovým narozením a
zničením Jeruzaléma. Raná Církev žila na konci starého věku a počátku nového. Celé toto období
musíme považovat za čas Kristova Prvního příchodu. Starý i  Nový zákon předkládají zaslíbené
zničení Jeruzaléma jako aspekt Kristova díla, který je úzce spojený s Jeho dílem vykoupení. Jeho
život, smrt, vzkříšení, nanebevstoupení, vylití Ducha a soud nad Jeruzalémem jsou všechno části
Jeho jediného díla přinesení Jeho Království a stvoření Jeho nového Chrámu (viz například to, jak
Kristovu usmiřující oběť a zničení Chrámu spojuje Daniel 9:24-27).

Pojďme se teď zaměřit na to, jak výše zmiňovaná vyjádření o konci věku používá Bible
sama. Pavel v 1. Timoteovi 4:1-3 varuje:

Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce
se bludných duchů a učení démonů, těch,  kteří  v pokrytectví mluví lež a mají
vypálené znamení na vlastním svědomí. Zabraňují lidem ženit se a nařizují jim
zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a
poznali pravdu. 

Hovořil zde Pavel o „posledních dobách“, které měly nastat o tisíce let později? Proč by měl
varovat Timotea ohledně událostí, kterých se Timoteus a Timoteovy pra-pravnoučata a padesát nebo
více generací potomků neměli dožít? Faktem ale je, že Pavel Timoteovi říká: „Budeš-li bratrům
předkládat  tyto  věci,  budeš  dobrý  služebník  Krista  Ježíše“  (1.  Tim  4:6).  Členové  Timoteovy
kongregace potřebovali vědět o tom, co se stane v „posledních dnech“, protože je tyto události měly
osobně ovlivnit.  Především pak potřebovali ujištění, že přicházející odpadnutí je součástí celého
sledu událostí, které mají vést ke konci starého řádu a plnému ustanovení Kristova Království. Jak
vidíme z pasáží, jako je Koloským 2:18-23, „nauky démonů“, před kterými Pavel varoval, byly
přítomnou realitou prvního století. „Poslední doby“ už se odehrávaly kolem nich. To je něco, co
dost jasně vidíme z Pavlovy pozdější zprávy Timoteovi:



Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí,
chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí,
bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní,
lehkomyslní, nadutí,  milující rozkoš spíše než milující Boha. Budou mít vnější
formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej. K nim patří
ti,  kteří  vnikají  do domů a  podmaňují  si  lehkověrné  ženy,  které  jsou obtížené
hříchy a hnané rozličnými žádostmi, které se stále učí, a nikdy nemohou přijít k
poznání pravdy. Jako se Jannés a Jambrés postavili proti Mojžíšovi, tak se i tito
lidé stavějí proti pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, neosvědčení ve víře.
(2. Tim 3:1-8)

Ty věci, o kterých Pavel říkal, že se budou dít „v posledních dnech“, se děly v době, kdy
psal,  a  tak Timotea prostě  varoval,  co má očekávat,  jak se věk bude blížit  ke svému vrcholu.
Antikrist začínal vystrkovat svou hlavu.

Tuto perspektivu s Pavlem sdíleli i ostatní novozákonní autoři. List Židům začíná tím, že
říká, že Bůh „k nám na konci těchto dnů nám promluvil ve svém Synu“ (Žd 1:2); autor pokračuje a
ukazuje, že „nyní je zjeven jednou při dokonání věků ke zrušení hříchu skrze svou oběť“ (Žd 9:26).
Petr napsal, že Kristus „byl předem poznán před založením světa a byl na konci časů zjeven pro
vás, kteří skrze Něho věříte v Boha“ (1. Pt 1:20-21). Svědectví apoštolů je nezpochybnitelně jasné:
když Kristus přišel, „poslední dny“ přišly s Ním. Přišel, aby přinesl nový věk Božího Království.
Starý věk končil a byl zcela ukončen, když Bůh zničil Chrám.

Od Pentekostu k holokaustu
V den Pentekostu, tedy Letnic, když byl vylit Duch a komunita křesťanů hovořila jinými

jazyky, Petr vyhlásil biblický výklad celé události:

Ale toto je to, co je řečeno skrze proroka Jóela: „I stane se v posledních dnech,“
praví Bůh, „že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery
budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny. I
na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vyleji ze svého Ducha, a budou
prorokovat. A dám divy na nebesích nahoře a znamení dole na zemi, krev a oheň a
sloupy dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev, než přijde Pánův den,
veliký  a  skvělý.  I  stane  se,  že  každý,  kdo  bude  vzývat  Pánovo  jméno,  bude
zachráněn.“
(Sk 2:16-21)

Už jsme viděli, jak se „krev a oheň a sloupy dýmu“ a znamení slunce a měsíce naplnily při
zničení Jeruzaléma (viz Kapitola 11). Nyní je kriticky důležité si povšimnout, co přesně zde Petr
říká: že přišly poslední dny. Na rozdíl od některých moderních výkladů tohoto textu, Petr neřekl, že
zázraky Letnic jsou  jako to, co Jóel prorokoval, nebo že jsou jakýmsi „přednaplněním“ Jóelova
proroctví; řekl, že se jedná o  jeho naplnění:  „Ale  toto je to,  co je řečeno skrze proroka Jóela.“
Poslední dny byly tady: Duch byl vylit, Boží lid prorokoval a hovořil v jazycích, Jeruzalém měl být
brzy zničen ohněm. Starobylá proroctví se naplňovala a toto pokolení nepomine, dokud se „toto
všechno“ nestane. Petr proto vybízel své posluchače: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“
(Sk 2:40).

V tomto kontextu bychom si měli povšimnout eschatologické důležitosti daru jazyků. Svatý
Pavel v 1. Korintským 14:21-22 ukázal, že zázrak jazyků byl naplněním Izajášova proroctví proti
vzpurnému Izraeli. Jelikož smluvní lid odmítal Jeho jasné zjevení, Bůh ho varoval, že Jeho proroci
k němu budou hovořit cizími jazyky, a to právě proto, aby nevěřícímu Izraeli v posledních dnech
dal poslední svědectví o přicházejícím soudu:



Ano, žvatlavou řečí a cizím jazykem bude mluvit k tomuto lidu. ...
a tak půjdou, upadnou dozadu, polámou se,
budou chyceni a zajati.
Proto slyšte Hospodinovo slovo, posměvači
vládnoucí tomuto lidu, který je v Jeruzalémě. 
Protože jste řekli: „Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí
a s podsvětím jsme udělali ujednání;
i když bude procházet valící se bič,
nepřijde na nás,
protože jsme učinili lež svým útočištěm
a v klamu jsme se ukryli.“
Proto toto praví Panovník Hospodin:
„Hle, Já kladu jako základ na Sijónu kámen,
vyzkoušený kámen, drahocenný, úhelný základ, pevně založený.
Kdo věří, nebude spěchat. 
Učiním právo mírou
a spravedlnost závažím.
Krupobití smete lživé útočiště
a úkryt zaplaví vody.
A bude zrušena vaše smlouva se smrtí
a vaše ujednání s podsvětím neobstojí.
Když bude procházet valící se bič,
zůstanete mu k pošlapání. 
Kdykoli bude procházet, zmocní se vás:
vždyť bude procházet ráno co ráno, ve dne i v noci.
Bude to čirá hrůza, jen porozumět té zprávě.“
(Iz 28:11-19)

Zázrak  Letnic  byl  pro  Izraelce  šokujícím  poselstvím.  Věděli,  co  znamená.  Byl  Božím
znamením, že Úhelný Kámen přišel a že Ho Izrael odmítl ke svému vlastnímu zatracení (Mt 21:42-
44; 1. Pt 2:6-8). Byl znamením soudu a zavržení, signálem toho, že jeruzalémští odpadlíci „půjdou,
upadnou dozadu, polámou se, budou chyceni a zajati.“ Přišly Poslední dny Izraele: starý věk končil
a Jeruzalém měl být smeten novou Potopou, aby tak uvolnil cestu Božímu Novému stvoření. Jak
řekl Pavel, jazyky byly „znamením ne pro věřící, nýbrž pro nevěřící“ (1. Kor 14:22) – znamením
pro nevěřící Židy o tom, že se blíží jejich zkáza.

Raná  Církev  vyhlížela  příchod  nového  věku.  Věděla,  že  s  viditelným  koncem
starosmluvního systému bude Církev zjevena jako nový, skutečný Chrám; a že dílo, které Kristus
přišel vykonat, bude dokončeno. Jednalo se o důležitý aspekt vykoupení; a první generace křesťanů
vyhlížela, že tato událost nastane  v její vlastní době. Během této doby čekání a těžkých zkoušek
apoštol Petr tyto křesťany ujišťoval, že jsou „mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně, která je
připravena, aby byla zjevena v posledním čase“ (1. Pt 1:5). Stáli na samotném prahu nového světa.

Očekávání Konce
Apoštolové a křesťané první generace věděli,  že žijí  v posledních dnech starosmluvního

věku.  Úzkostlivě  a  nedočkavě  vyhlíželi  jeho  naplnění  a  plné  ustanovení  nové  éry.  Jak  doba
postupovala a „znamení konce“ přibývala a zesilovala, Církev viděla, že Den soudu se rychle blíží;
v blízké budoucnosti se hrozivě tyčila krize, kdy je Kristus měl zachránit „z tohoto přítomného
zlého věku“ (Ga 1:4). Výroky apoštolů jsou plné očekávání a jistého vědomí, že tato významná
událost je velmi blízko. Meč Božího hněvu byl napřažený nad Jeruzalémem, připravený každou
chvílí udeřit. Ale křesťané se neměli bát, jelikož přicházející hněv neměl za cíl je, ale nepřátele
evangelia.  Pavel  vybízel  Tesalonické,  ať „očekávají  z  nebes  [Božího]  Syna,  kterého probudil  z
mrtvých, Ježíše, Který nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu“ (1. Te 1:10). Pavel jako ozvěna



Ježíšových slov v Matouši 23-24 zdůrazňuje bezprostředně hrozící soud, který měl přijít na „Židy,
kteří zabili Pána Ježíše i své proroky a také nás pronásledovali; Bohu se líbit nechtějí a vůči všem
lidem jsou nepřátelští.  Brání  nám mluvit  k pohanům, aby byli  spaseni,  čímž stále doplňují  své
hříchy; ale přišel na ně hněv až do krajnosti“ (1. Te 2:14-16). Křesťané byli předem varováni, a
proto byli připraveni, avšak nevěřící Izrael čekalo nepříjemné překvapení:

O časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. Vždyť sami přesně
víte,  že Pánův den přijde jako zloděj v noci.  Když lidé budou říkat:  ‚Pokoj a
bezpečí‘, tehdy na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu, a
jistě  neuniknou.  Vy však,  bratři,  nejste  ve  tmě,  aby vás  ten  den přepadl  jako
zloděj.  Neboť vy všichni  jste synové světla a synové dne.  … Neboť Bůh nás
nepostavil k hněvu, nýbrž k získání spasení skrze našeho Pána Ježíše Krista.
(1. Te 5:1-5, 9)

Pavel tuto skutečnost dále vysvětluje ve svém druhém dopise té samé církvi:

U Boha je spravedlivé, aby těm, kteří vás sužují, odplatil soužením, a vám, kteří
jste  v  soužení,  úlevou  spolu  s  námi,  až  se  zjeví  z  nebe  Pán  Ježíš  se  svými
mocnými anděly a v plameni ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha, a ty,
kteří  nejsou  poslušni  evangelia  našeho  Pána  Ježíše.  Ti  ponesou  trest,  věčnou
zkázu v odloučení od Pánovy tváře a od slávy jeho síly, když přijde, aby v onen
den byl oslaven ve svých svatých a aby se stal předmětem obdivu ve všech těch,
kdo uvěřili, neboť naše svědectví došlo u vás víry.
(2. Te 1:6-10)

Pavel  zcela  zjevně  nehovoří  o  Kristově  finálním  příchodu  na  konci  světa,  jelikož
přicházející „soužení“ a „odplata“ měly přijít na ty, kdo pronásledovali tesalonické křesťany první
generace církve. Přicházející den soudu nebyl něčím, co by bylo vzdálené tisíce let. Byl blízko – tak
blízko, že ho vlastníma očima viděli na obzoru. Většina „znamení konce“ již byla ve světě vidět, a
inspirovaní apoštolové proto povzbuzovali Církev, ať očekává, že Konec přijde každou chvílí. Pavel
vybízel křesťany v Římě, ať vytrvají ve zbožném životě, slovy: „Víte také, jaký je čas, že už nastala
hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je naše záchrana blíže, než když jsme uvěřili. Noc
pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla“ (Ř 13:11-12). Tak,
jako  byl  starý  věk  charakterizovaný  hříchem,  zoufalstvím a  otročením Satanu,  nový věk  měla
charakterizovat spravedlnost a celosvětová vláda Království. Proto období „posledních dní“ bylo
časem, kdy bylo na zemi ustanovováno Království nebes, kdy „Svatá Hora“ začala svůj dynamický
růst a všechny národy začaly proudit do náruče křesťanské víry, jak předpověděli proroci (viz Iz
2:2-4; Mi 4:1-4). V dnešním světě samozřejmě stále je mnoho bezbožnosti. Ale křesťanství už od
dnů  rané  Církve  postupně  a  vytrvale  vyhrává  bitvy;  a  jak  křesťané  pokračují  ve  své  válce  s
nepřítelem, jednou přijde čas, kdy svatým bude patřit Království (Da 7:22, 27).

Právě proto mohl Pavel utěšovat věřící tím, že je ujišťoval, že „Pán je blízko“ (Fp 4:5).
Vskutku, heslem rané Církve (1. Kor 16:22) bylo  Maranatha! Pán přichází! Autor listu Židům
varoval ty, kdo se pokoušeli „stáhnout se zpět“ k odpadlickému judaismu, že odpadlictví na ně
přinese „jakési hrozné očekávání soudu a žár ohně, který bude stravovat odpůrce“ (Žd 10:27).

Neboť známe Toho, kdo řekl:  ‚Mně náleží pomsta,  já odplatím.‘ A opět:  ‚Pán
bude soudit svůj lid.‘ Je hrozné upadnout do rukou živého Boha. … Je vám totiž
třeba  vytrvalosti,  abyste  vykonali  Boží  vůli  a  obdrželi  zaslíbení.  ‚Neboť  ještě
velmi,  velmi  krátký  čas,  a  Ten,  který  má  přijít,  přijde  a  nebude  otálet;  můj
spravedlivý bude žít  z  víry,  ale  kdyby ustoupil,  nebude v něm mít  moje duše
zalíbení.‘ My však nejsme ti, kdo ustupují k záhubě, nýbrž lidé víry k zachování
duše.



(Žd 10:30-31; 36-39)

Ostatní novozákonní autoři se vyjadřovali podobně. Poté, co Jakub varoval bohaté nevěřící,
kteří utlačovali křesťany, před utrpeními a bídou, které na mě měly přijít shůry, a obžaloval je, že si
podvodně „shromáždili poklad ku posledním dnům“ (Jk 5:1-6), povzbudil trpící křesťany:

Buďte tedy trpěliví, bratři,  až do Pánova příchodu. Hle, rolník očekává vzácný
plod země, trpělivě na něj čeká, až se mu dostane podzimního a jarního deště.
Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil. 
Nenaříkejte,  bratři,  jeden na druhého,  abyste  nebyli  souzeni.  Hle,  soudce stojí
přede dveřmi!
(Jk 5:7-9)

Apoštol Petr také varoval Církev, že „konec všeho se přiblížil“ (1. Pt 4:7), a povzbuzoval
křesťany, ať žijí v každodenním očekávání soudu, který měl přijít v jejich generaci:

Milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se
vám dálo něco divného, ale když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se,
abyste se stejně radovali a jásali i při zjevení Jeho slávy. … Neboť je čas, aby
soud začal od domu Božího. Tedy jestliže nejprve od nás, jaký bude konec těch,
kteří jsou neposlušni Božího evangelia?
(1. Pt 4:12-13, 17)

Ranní  křesťané  museli  přestát  tvrdé  pronásledování  z  rukou  odpadlého  Izraele  a  zradu
antikristů z jejich vlastních řad, kteří se snažili svést Církev a udělat z ní judaistickou sektu. Ale
toto období strašlivého soužení a utrpení pracovalo pro požehnání a posvěcení křesťanů (Ř 8:28-
39); a mezitím narůstal a přibýval Boží hněv proti jejich pronásledovatelům. A pak konečně přišel
Konec a Boží hněv byl vylit. Ti, kdo přinášeli Církvi soužení, byli uvrženi do největšího Utrpení
všech dob. Největší nepřítel Církve byl zničen a už nikdy neměl ohrožovat její konečné vítězství.

Předměty uctívání byly různé a bylo jich bezpočtu; každé místo mělo svou
vlastní modlu; a takzvaný bůh jednoho místa nejen nemohl přejít jinam, aby tam
přesvědčil lidi, ať ho uctívají, ale byl jen stěží ctěn i svými. Rozhodně ne! Nikdo
neuctíval boha svého souseda, ale každý člověk měl svou vlastní modlu a myslel
si, že ta je pánem všeho. Ale teď je uctíván Kristus sám, jakožto Jediný a všude
stejný mezi všemi národy všude; a to, co slabost model nedokázala, jmenovitě
přesvědčit i ty, kdo jí žili blízko, vykonal. Přesvědčil nejen ty, kdo byli blízko, ale
doslova celý svět, aby uctíval jednoho a toho samého Pána a skrze Něj Otce.

Svatý Atanáš, O vtělení [46]

14

OBNOVA IZRAELE

Starý Izrael byl exkomunikován, odříznut od smlouvy spravedlivým Božím soudem. To na
první pohled představuje vážný problém: A co Boží zaslíbení Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi? Bůh



přísahal,  že  bude Bohem Abrahamova  sémě a  že  smlouva bude s  Abrahamovým semenem „z
generace na generaci za smlouvu věčnou“ (Gen 17:7). Jestliže spása přišla od Židů k pohanům, co
to říká o Boží věrnosti Jeho slovu? Je v biblickém proroctví ještě nějaké místo pro etnický Izrael?

Tyto otázky v Písmu nejpříměji zodpovídá apoštol Pavel v Římanům 11.

Odmítnutí Izraele není naprosté
Pavel poukazuje na fakt, že Bůh nikdy zcela neodmítl etnický Izrael. Konec konců, Pavel

sám byl „Izraelec, potomek Abrahamův, z kmene Benjamínova“ (Ř 11:1). A Pavel zdaleka není
jediným příkladem. Poukazuje, že ve skutečnosti je zcela v souladu s historií Izraele, že je v něm
jen několik skutečných věřících, kteří se drží biblické víry. Jako příklad cituje příběh Elijáše (1. Kr
19),  který  si  Bohu stěžoval,  že  je  jediným zbývajícím věrným Izraelcem.  Bůh Elijáše  pokáral
prohlášením, že si pro sebe v Izraeli nechal sedm tisíc věrných, mužů, kteří nesklonili své koleno
před Baalem. Pavel  podobně říká:  „Tak i  v nynějším čase zůstal  ostatek lidu podle vyvolení  z
milosti“ (Ř 11:5). Bůh se ve své svrchované milosti rozhodl, že některé Izraelce zachrání, ačkoliv
Izrael  jako  celek  odsoudil,  takže  „Oč  Izrael  usiluje,  toho nedosáhl,  ale  dosáhli  toho  vyvolení.
Ostatní byli zatvrzeni“ ve své nevíře, tak jako bezbožný egyptský faraon (Ř 11:7; sr. 9:14-18). Pro
většinu  etnického Izraele  platilo,  že  „Bůh jim dal  ducha otupělosti,  oči,  aby neviděli,  uši,  aby
neslyšeli,  až  do  dnešního dne“  (Ř 11:8;  sr.  Sk  28:25-28).  Na ty,  kdo byli  exkomunikováni  ze
smlouvy, přijdou kletby Starého zákona: „Ať se jim jejich stůl stane léčkou a pastí, kamenem úrazu
a  odplatou.  Ať  se  jejich  oči  zatmějí,  aby  neviděli,  a  jejich  záda  sehni  navždy“  (Ř  11:9-10).
Nicméně, Bůh stále měl v etnickém Izraeli své vyvolené. A ti byli spaseni, tak jako Pavel. Boží
odmítnutí Izraele nebylo naprosté.

Odmítnutí Izraele není konečné 
Nejen, že je pravda,  že v Izraeli  bude vždy věrná  menšina,  ale Boží Slovo také učí,  že

jednoho dne bude spasena  většina etnického Izraele. Lid Izraele jako celek se obrátí zpět k víře
svých otců a uzná Ježíše Krista jako Pána a Spasitele. Pavel říká, že pád Izraelců do odpadlictví
není trvalý. Protože tak, jako jejich exkomunikace vedla ke spáse pohanů, spása pohanů jednoho
dne povede k obnově Izraele: „Jejich proviněním se dostalo záchrany pohanům, aby to vzbudilo
žárlivost  Izraele.  Jestliže  jejich  provinění  znamená  bohatství  pro  svět  a  jejich  ztráta  znamená
bohatství  pro  pohany,  oč  více  bude  znamenat  jejich  plnost!  … Neboť  jestliže  jejich  zavržení
znamenalo smíření světa, co jiného bude znamenat jejich přijetí než život z mrtvých?“35 (Ř 11:11-
15).

Pořadí událostí tedy podle všeho je následující:

1. Židovské odpadnutí vedlo ke spáse pohanů;
2. Spása pohanů jednoho dne přinese obnovu etnického Izraele; a, nakonec,
3. Obnova Izraele způsobí ještě mnohem větší probuzení mezi pohany, které (ve
srovnání  ve  vším,  co  bylo  dříve)  bude  ještě  mnohem větším „bohatstvím“  (Ř
11:12), jako „život z mrtvých“ (Ř 11:15).36

Olivový strom
Bůh  měl  od  počátku  vždy  jeden  svůj  smluvní  lid.  Novozákonní  Církev  je  prostě

pokračováním skutečného „Izraele Božího“ (Ga 6:16) poté, co byl falešný Izrael vyťat.37 Pavel tuto
skutečnost  ilustruje:  věřící  pohané byli  „naroubováni“  na  kmen  Božího lidu,  zatímco  izraelské
větve byly vylomeny.

35 Pozn. př.: Podle NASB. Toto spojení používá i BK a všechny anglické překlady (RV, NKJV, NIV, KJV, ESV, YLT); 
viz také Petrů.

36 Pozn. př.: Či „vzkříšení“, jak říkají některé jiné české překlady – „vzkříšení“ je biblickým obrazem pro obnovu 
národa či náboženské probuzení např. v Oz 6:1-3.

37 Pozn. př.: Tuto realitu ilustruje mimo jiné i to, že Štěpán nazývá lid na poušti slovem ἐκκλησίᾳ, ekklēsia, což je 
nejběžnější NZ výraz pro Církev (Mt 18:17; Sk 9:31; 1. Kor 1:2; atd. atd.).



Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na
jejich místo a stal  ses účastníkem kořene i  tučnosti  olivy,  nevynášej se nad ty
větve!  Jestliže  se  vynášíš,  nezapomeň,  že ty  neneseš  kořen,  nýbrž kořen  tebe.
Řekneš tedy: „Větve byly vylomeny, abych já byl naroubován.“ Dobře. Nevěrou
byly  vylomeny,  ty  však  stojíš  vírou.  Nepovyšuj  se,  ale  boj  se!  Jestliže  Bůh
neušetřil přirozených větví, ani tebe nijak neušetří. Považ tedy dobrotu i přísnost
Boží:  přísnost  k těm, kteří  padli,  avšak dobrotu Boží  k tobě,  budeš-li  se Jeho
dobroty držet; jinak budeš vyťat i ty.
(Ř 11:17-22)

Ti, kdo jsou nevěřící a neposlušní vůči smlouvě, jsou vyťati, bez ohledu na jejich předchozí
pozici  nebo genetické dědictví,  zatímco ti,  kdo věří,  jsou naroubováni.  To je  důležité  varování
všem, kdo vyznávají křesťanské náboženství, ať pokračují ve víře. Židé, kteří opustili svého Pána,
si nemohli nárokovat Boží požehnání a přízeň; a, jak poukazuje Pavel, to samé platí pro křesťany z
pohanů. Bůh vyžaduje poslušnost a vytrvalost – Kalvínovými slovy, život trvalého pokání. „Hleďte,
bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha, a proto
se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká Dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem
hříchu.  Vždyť jsme se stali  účastníky Krista,  pokud ten původ jistoty zachováme pevný až do
konce“ (Žd 3:12-14).

Ale odmítnutí Izraele nemá být a nebude poslední kapitolou jeho historie. Ačkoliv Izrael
jako celek byl exkomunikován pro svou nevíru,  nakonec přijde jeho obnova do smlouvy skrze
pokání a víru: „A oni, nezůstanou-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc je znovu
naroubovat. Jestliže tys byl vyťat z olivy od přírody plané a proti přírodě naroubován na olivu
ušlechtilou, tím spíše  budou na svou vlastní olivu  naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří“ (Ř
11:23-24). Pozorně si všimněte, že tento text neříká jen to, že Bůh může obnovit „přirozený“ Izrael,
ale že to udělá. Tento fakt zdůrazňují i následující verše:

Nechci  totiž,  bratři,  abyste  nevěděli  o tomto tajemství  – abyste nebyli  moudří
sami u sebe – že část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanů. Bude
však zachráněn celý Izrael, jak je napsáno: „Ze Siónu přijde Vysvoboditel, odvrátí
od Jákoba bezbožnosti; a to bude má smlouva s nimi, až odejmu jejich hříchy.“
(Ř 11:25-27)

Jak jsme viděli výše, Bůh zatvrdil izraelský lid v jeho nevíře (Ř 11:7-10). Ale toto zatvrzení
je jen dočasné, jelikož Izrael jako celek se obrátí ke svému Pánu, jak Pavel píše jinde:

Avšak jejich myšlení bylo zatvrzeno. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré
smlouvy  tentýž  závoj  neodkrytý,  protože  pomíjí  jen  v  Kristu.  Ale  až  dodnes,
kdykoli  se předčítá  Mojžíš,  leží  závoj  na jejich srdci.  Kdykoli  se však člověk
obrátí k Pánu, je závoj odstraněn.
(2. Kor 3:14-16)

Zatvrzení a odmítnutí Izraele v rámci Božího soudu nebude trvat věčně. Tento závoj bude
jednoho dne zdvižen a židovský lid jako takový se obrátí zpět na pravou víru. Ale Izrael se nevrátí,
dokud nevejde plnost pohanů – jinými slovy, dokud nebudou pohané jako celek obráceni ke Kristu
(srovnejte použití slova „plnost“ v Ř 11:12 a 25). A tak, po obrácení obrovského množství pohanů
bude spasen celý Izrael, jako naplnění Božích zaslíbení Jeho starobylému lidu. Ačkoliv Izrael byl
nevěrný, Bůh zůstává věrný své smlouvě. Izrael je teď nepřítelem evangelia,  ale Bůh ho přece
miluje kvůli jeho otcům. Výsady, které mu dal, mu nejsou odebrány a upřeny navěky; díky Božím
zaslíbením je  smluvní  povolání  Izraele  v  konečném smyslu  neodvolatelné  (Ř 11:28-29).  Pavel
opakuje  základní  lekci:  „Jako  vy  jste  kdysi  neposlouchali  Boha,  nyní  však  se  vám  dostalo
milosrdenství  pro  jejich  neposlušnost,  tak  i  oni  nyní  upadli  v  neposlušnost  pro  milosrdenství



prokázané vám, aby také došli milosrdenství. Bůh totiž všechny uzavřel pod neposlušnost, aby se
nade všemi slitoval“ (Ř 11:30-32).

Shrnutí
Naše  studie  Římanům 11 byla  nevyhnutelně  stručná.  Ti,  kdo mají  zájem o  podrobnější

rozebrání  této  kapitoly,  by  si  měli  prostudovat  komentáře  autorů,  jako  jsou  Robert  Haldane,
Matthew  Henry,  Charles  Hodge  a  John  Murray,  a  rozsáhlou  exegezi  v  důležité  knize  Iana
Murrayho, Naděje puritánů (The Puritan Hope). Z našeho krátkého zkoumání textu se však jasně
vynořily následující skutečnosti.

1.  Celý pohanský svět bude obrácen na víru v Ježíše Krista. Do smlouvy bude vstupovat
obrovské množství pohanů, dokud obrácení pohanů nedosáhne „plnosti“ (což je výraz pro úplnost
či celost, Ř 11:25).

2.  Etnický Izrael bude obrácen na víru v Ježíše Krista. Ačkoliv vždy byli,  jsou a budou
nějací  Hebrejové,  kteří  se  stávají  křesťany,  židovský  lid  jako  celek  bude obrácen  po obrácení
pohanů (Ř 11:11-12, 15, 23-27). To znamená, že klíčem k obrácení Izraele je  předchozí naplnění
Velkého poslání (Mt 28:19-20), tedy spása národů.

3. Ne každý jednotlivý pohan či Žid bude obrácen. Obrácení Izraele i pohanů bude podobné
odmítnutí Izraele. Ačkoliv Izrael jako celek byl odseknut od smlouvy, někteří Židé pokračovali v
pravé víře (Ř 11:1-7). Právě tak, až budou pohané i Izrael obráceni  jako celek, neznamená to ani
nevyžaduje, aby se každý nejposlednější jednotlivec v těchto skupinách stal křesťanem. Vždycky
budou existovat výjimky. Ale tak jako drtivá většina Židů odmítla Krista, když přišel, stejně bude
drtivá většina Židů a pohanů naroubována na kmen Božího věrného lidu.

4.  Obrácení Židů i pohanů přijde v tomto věku, a to skrze běžné prostředky evangelizace .
Nepíše se zde nic o žádné kataklyzmatické události – jako je Druhý příchod – která by vedla k
masovým obrácením. Rozsáhlé obrácení světa přijde skrze kázání evangelia národům; faktem je, že
tato  pasáž  sama  kategoricky  odmítá  jakékoliv  jiné  prostředky  obrácení  (Ř  10:14-17).
Zakomponování  Druhého  příchodu  do  této  pasáže,  o  které  se  snaží  někteří  autoři,  je  zcela
spekulativní a matoucí. Celý kontext požaduje, aby se obrácení světa odehrálo v rámci normálního
pokračování procesů, které už probíhají, jak jasně ukazuje prosté čtení veršů 11-32. Jak řekl Charles
Spurgeon:  „Já  sám věřím,  že  Král  Ježíš  bude vládnout  a  že  modly  budou zcela  opuštěny;  ale
očekávám, že stejná moc, která jednou obrátila svět vzhůru nohama, to bude dělat i nadále. Duch
Svatý by nikdy nedopustil, aby Jeho svatému jménu bylo připsáno, že nebyl schopný obrátit na víru
celý svět.“

5.  Motivací pro obrácení Izraele bude žárlivost. Židé uvidí, že všechny pohanské národy
okolo nich se spokojeně radují ze smluvních požehnání, která byla zaslíbena dávnému Božímu lidu;
uvidí, že Boží milosrdenství se rozpíná po celém světě; a tak začnou žárlit (Ř 11:11, 31; sr. 10:19).
Znovu, nebude se jednat o výsledek nějaké kataklyzmatické události (jako třeba Vytržení), ale o
pokračování  procesu, který probíhal už v Pavlově době (Ř 11:14). Židé (jako Pavel sám) už se
začínali obracet na víru skrze tuto svatou žárlivost, a Pavel proto doufal,  že stejným způsobem
obnoví i další. Zároveň však ukazuje na den v budoucnosti, kdy se tak stane v mnohem větší míře a
Židé jakožto národ se vrátí k víře.

6.  Obrácení  Židé každého věku patří  do Církve Ježíše  Krista;  nejsou nějakou speciální
skupinou. V realitě neexistuje nic jako „židovský křesťan“ o nic více, než existují biblické kategorie
„indičtí křesťané“, „irští křesťané“, „čínští křesťané“ nebo „američtí křesťané“. Jediný způsob, jak
mohou pohané být spaseni, je to, že jsou naroubováni do jediné „olivy“ věrného smluvního lidu (Ř
11:17-22). A jediný způsob, jak může Žid být spasen, je to, že se stane členem Božího lidu (Ř
11:23-24). Není zde žádný rozdíl. Kristus svým dokonaným dílem „oboje učinil jedním“ (Ef 2:14).
Věřící Židé a pohané byli spojeni „v jedno tělo“, v Církev (Ef 2:16). Je jen jedna spása a jedna
Církev, ve které se všichni věřící, bez ohledu na svůj etnický původ, stávají Božími dětmi a dědici
zaslíbení,  která Bůh dal Abrahamovi (Ga 3:26-29). Vytvoření speciálního rozlišení mezi Židy a
pohany v jednom Kristově těle je tedy v důsledku popřením evangelia.38 

38 Pozn. př.: Viz Ga 2:11-16.



7.  Izrael nebude obnoven jako Království (Mt 21:43; 1.  Pt  2:9).  Bible  zaslibuje obnovu
Izraele jako  lidu, ne však nutně jako  státu; nic nevyžaduje, aby tyto dvě věci šly ruku v ruce. I
pokud však budeme předpokládat, že v době, kdy budou Židé obráceni, bude stále ještě existovat
stát  Izrael,  bude  pak prostě  jedním křesťanským národem mezi  mnoha,  bez  jakékoliv  zvláštní
pozice. Lidé z etnického Izraele budou součástí smluvního stromu života, ale Palestina už nebude
mít žádný náboženský význam. Celý svět se stane Božím Královstvím, přičemž všechny národy
budou v tomto Království mít stejné postavení.  

Onoho dne bude Izrael  jako třetí  s  Egyptem a s Asýrií  – požehnání uprostřed
země,  jíž  Hospodin  zástupů  požehnal  slovy:  „Požehnaný  Můj  lid  Egypt,  dílo
Mých rukou Asýrie a Mé dědictví Izrael!“
(Iz 19:24-25)

8. Obrácení Izraele povede k éře ještě většího požehnání pro celý svět. Smluvní zaslíbení se
naplní ještě větším a jedinečnějším způsobem, bohatství Ducha zaplaví svět ještě hojněji, a to tak
moc, že ve srovnání s předchozím stavem světa toto požehnání bude jako život z mrtvých (Ř 11:12,
15). Právě tehdy biblická zaslíbení pozemských požehnání Království dosáhnou svého největšího a
nejúplnějšího naplnění. Boží Svatá Hora bude zahrnovat celý svět a „země bude naplněna poznáním
Hospodina, tak jako vody pokrývají moře“ (Iz 11:9).

Kdo  tedy  je  tímto  Kristem  a  jak  velký  je  Ten,  kdo  svým  jménem  a
přítomností zastiňuje a maří veškeré zlo na všech stranách, kdo jako jediný je dost
silný, aby zvítězil nad vším a nade všemi a aby naplnil celý svět svým učením?
Ať nám to řeknou Řekové, kteří se Mu bez sebemenší známky hanby vysmívají.
Jestliže je jen člověk, jak je možné, že jediný muž se ukázal jako silnější než
všichni ti, které oni sami považují za bohy, a svou vlastní silou ukázal, že nejsou
vůbec nic? Jestli Ho nazývají mágem, jak je to možné, že tento mág ničí veškerou
magii místo toho, aby ji posiloval? Kdyby porazil jen některé mágy nebo ukázal,
že je silnější než jen jeden z nich, měli by právo si myslet, že vynikl nad zbytek
pouze svým větším umem. Ale skutečností je, že Jeho kříž veškerou magii zcela
vymýtil a zničil i její samotné jméno.

Svatý Atanáš, O vtělení [48]

15

PÁNŮV DEN

Jednou  z  největších  výkladových  chyb,  kterých  se  studenti  Bible  dopouštějí,  je,  že
předpokládají,  že  Bible  nemůže používat  stejné vyjádření,  jako například „Příchod“,  v  různých
smyslech. Velká část této knihy se zaměřuje právě na vyvrácení tohoto zásadního omylu. Jak jsme
viděli, Bůh v Písmu „přišel na oblacích“ v mnoha situacích, a terminologie hroutícího se vesmíru se
používá k popsání řady různých historických událostí. Jakmile to však pochopíme, zdá se, že čelíme
jinému problému: Co Kristův Druhý příchod? Jelikož je zjevné, že mnoho proroctví odkazuje na
zničení  Jeruzaléma v roce 70,  jak si  můžeme být  jistí,  že  nějaké proroctví  hovoří  o  budoucím
doslovném návratu Ježíše Krista?



Je  několik  způsobů,  jak  je  možné k  této  otázce  přistoupit.  Jednou plodnou  metodou  je
zaměřit se na běžný biblický výraz pro „Soudný den“: Pánův Den.39 A teď, nepochopte mě špatně –
netvrdím, že „Pánův den“ označuje pouze konec světa a Poslední soud. Ani v nejmenším. Nicméně,
dobré pochopení tohoto biblického konceptu nám poskytne výkladový klíč a metodu, jak dojít k
přesnému, biblickému pochopení Druhého příchodu.

První biblické použití výrazu Pánův či Hospodinův den, je u proroka Ámose, a to ve velmi
zvláštním výroku. Ámos promlouvá ke vzpurným Izraelcům, kteří měli být brzo zničeni Asyřany, a
říká: „Běda těm, kdo dychtí po Hospodinově dni! Nač je vám Hospodinův den? Bude temnotou, a
ne světlem...“ (Am 5:19). Je důležité si hned na začátku uvědomit, že toto vyjádření nebylo nikdy
dříve použito, alespoň ne v Písmu. Zdá se však, že v Izraeli osmého století před Kristem se jednalo
o dost běžný, známý koncept. Ámos nezpochybňoval jeho platnost: „Pánův den“ opravdu přicházel.
To, co se Ámos snažil opravit, byla bludná očekávání, která Izraelci měli ohledně toho, co pro ně
bude znamenat.

Pro začátek je třeba si uvědomit jednu zajímavou a důležitou skutečnost. Vidíme, že Ámos
zde  prostě  přejímá  již  známý,  rozšířený  a  do  velké  míry  rozvinutý  teologický  koncept.  Toto
vyjádření jako takové (zjevně) nepřišlo z přímého zjevení, ale proroci ho i přes to nesporně přijali
jako část svého slovníku. To nám ukazuje, že tento výraz se musí zakládat na nějakém biblickém
konceptu, který byl v Izraeli tak dobře známý, že se prakticky spontánně začal označovat ničím
nezpochybňovaným výrazem Pánův den. Jak tohle můžeme vysvětlit? Naše odpověď na tuto otázku
nám přinese některé překvapivé závěry v celé řadě oblastí. Navíc, poskytne nám pevná biblická
data ohledně Kristova Druhého příchodu – posledního Dne soudu.

Soudný den v Edenu
Biblická  symbolika  Pánova  Dne,  Dne  soudu,  začíná  (jak  bychom  měli  přirozeně

předpokládat) v Genesis. Hned na počátku záznamu o stvoření se dozvídáme, že Bůh stvořil světlo
a nazval ho Den (Gen 1:2-5). Musíme si uvědomit, co se právě v tu chvíli stalo. Jak jsme viděli v
Kapitole 7, Bůh se vznášel nad stvořením, oděný ve slavném světle Oblaku, zářil jako původní
Světlo (sr.  Gen 1:4-5).  To znamená,  že když  stvořil světlo,  bylo jakýmsi  zrcadlovým odrazem,
jakýmsi Jeho „klonem“. Od počátku se tedy učíme spojovat Den a Světlo s Bohem. Tato základní
asociace se dále rozvíjí a pokračuje i po zbytek týdne stvoření, jakožto první ze dvou konceptů,
které jsou důležité pro naše pochopení biblického konceptu Dne: Den je Božím obrazem. Světlo dne
je připomínkou Božího zářícího, nepřístupného Světla (1. Tim 6:16). Z tohoto důvodu se světlo a
úsvit dne v Bibli používají jako symboly Boha a Jeho příchodu (Ž 84:12; Iz 30:26; 60:1; Mal 3:20;
L 1:78-79; Ef 5:14; 2. Pt 1:19; Zj 1:16).

Druhým konceptem je to, že Den je časem, kdy Bůh soudně hodnotí svá stvoření, kdy soudí
všechny věci. Mojžíš zde zaznamenává sedm skutků vidění (hodnocení) a vyhlášení: „Bůh viděl, že
to  bylo  dobré“  (Gen  1:4,  10,  12,  18,  21,  25),  které  vrcholí  sedmým  vyhlášením:  „Bůh  viděl
všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré“ (Gen 1:31). Tento výrok uvádí shrnutí a závěr: 

A tak dokonána jsou nebesa a země, i všecko vojsko jejich. A dokonal Bůh dne
sedmého dílo své, kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého,
kteréž  byl  dělal.  I  požehnal  Bůh  dni  sedmému  a  posvětil  ho;  nebo  v  něm
odpočinul40 Bůh ode všeho díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo. Tiť

39 Pozn. př.: Či „Hospodinův den“. Tak jako český výraz Hospodin je zástupným vyjádřením pro Boží smluvní jméno 

zjevené Mojžíšovi v Exodu 3:14, vyjádřené čtyřmi písmen y ְיהָֹוה (YHVH či JHVH), angličtina používá výraz 
LORD, tedy PÁN, který vychází z toho, že Septuaginta (řecký překlad SZ citovaný NZ autory) později používala 
řecký výraz κύριος, kurios, tedy Pán. Zároveň si potřebujeme uvědomit, že náš výraz Hospodin pochází ze 
staroslověnského gospodъ, pán. Tato realita je zásadní nejen v tom, že Kristus je nazýván Pánem (a je pro Něj tedy 
používán starozákonní řecký výraz pro Boha, Hospodina), ale i zde, kde tedy vidíme, že Pánův den a Hospodinův 
den jsou synonyma.

40 Pozn. př.: Vzhledem k tomu, že právě Boží odpočinutí je argumentem za den odpočinku v Desateru v Ex 20:11, je 
trochu překvapující, že tuto realitu v češtině odrážejí jen BK a B21. V angličtině ji vystihují prakticky všechny 
překlady (NASB, NIV, ESV, KJV, NKJV, HCSB, ASV, RV, atd.).



jsou rodové nebes a země, (když stvořena jsou v den, v němž učinil Hospodin
Bůh zemi i nebe).
(Gen 2:1-4 BK)

Boží „odpočinutí“ sedmého dne je důležitou součástí soudného aspektu Dne, jelikož hovoří
o Božím usazení na trůnu v nebesích, kdy zkoumá a soudí své stvoření ze svého trůnu v Oblaku
Slávy. Faktem je, že Písmo o Jeho sezení na trůně často hovoří jako o „spočinutí“ (1. Le 28:2; Ž
132:7-8, 13-14; Iz 11:10; 66:1).

Proto, když přemýšlíme o Dni, máme první řadě myslet na Boží světlo ve světě; a za druhé,
máme myslet na Boží soud nad světem. Jinými slovy, úplně první „Pánův den“ byl také úplně první
Den. Je pro nás snažší všechno tohle vidět, když čteme Genesis 1 ve světle dalších Písem, ale také
bychom měli pamatovat, že tato pravda byla v textu implicitní od samého počátku.

Existuje ještě jedna další raná pasáž v Genesis, která nám napomáhá k pochopení obsahu
„Pánova  dne“.  Již  v  dřívější  kapitole  jsme  viděli,  že  když  Adam  a  Eva  zhřešili,  slyšeli
charakteristický zvuk Oblaku slávy, jak si jako expresní vlak proráží cestu Zahradou: hromující
Hospodinův Hlas hřmějící máváním andělských křídel. Doslovný překlad tohoto verše zní:

A uslyšeli Hlas Hospodina Boha pronikající Zahradou jako Duch Dne, a člověk a
jeho žena se ukryli před přítomností Hospodina Boha mezi stromy Zahrady.
(Gen 3:8)

Jinými slovy, Adam a Eva slyšeli zvuk, který vydává Oblak, když Bůh přichází jako „Duch
Dne“,  tedy  když  přichází  tak  jako  na  Počátku,  jako  Soud.  Připouštím,  že  tento  výklad  textu
nesporně znamená konec pro ten starý pietisticky-evangelikální evergreen „Do Zahrady“ (už tento
fakt sám o sobě znamená, že tento výklad je obzvláště přitažlivý). Bůh si nevycházel na podvečerní
procházky  Zahradou,  ať  už  sentimentální  rozjímání  evangelikálních  básničkářů  třetí  cenové
kategorie  tvrdí  cokoliv.  Když  na  Adama  a  Evu  přišel  Soud,  přišel  ve  formě  Oblaku  slávy:  s
oslepujícím světlem, spalujícím žárem a ohlušujícím rachotem – jako Duch Dne.

Písmo nám tedy Pánův Den vykresluje  v kontextu Oblaku slávy:  „Neboť blízko je  Den,
blízko je Den Hospodinův;  Den Oblaku, čas [zkázy] pronárodů“ (Ez 30:3 ČEP; sr. Jl 2:1-2; Sof
1:14-15). Tam, kde je Oblak, tam je Hospodinův Den, kdy Bůh zjevuje svůj soud.

To znamená kvantový skok kupředu v našem chápání Pánova Dne. Nejedná se pouze o
odkaz na konec světa – místo toho ho musíme chápat stejně, jako řadu dalších konceptů v Písmu:
definitivně,  progresivně a finálně.  Definitivní Den se odehrál na počátku,  v první den (přesněji
bychom mohli říct, že celý týden byl definitivním Dnem v sedmi fázích). Ale také vidíme, že Den je
zjevován  progresivně,  postupně,  v Božích historických soudech. Ve  finálním,  konečném smyslu
přijde Poslední Den, když Bůh vynese svůj poslední soud nad všemi věcmi.

Den Oblaku
Ve chvíli, kdy si uvědomíme souvislost mezi Oblakem a Pánovým Dnem – to, že Pánův Den

je Oblak slávy přicházející v soudu, a že Oblak je Pánovým Dnem v akci – začne nám do sebe
zapadat mnoho biblických konceptů. Izraelci například zažili Pánův Den na pobřeží Rudého moře,
kdy sestoupil Oblak (Ex 13:21-22) a postavil se mezi ně a Egypťany. Pro smluvní lid byl Oblak
Světlem a spásou, ale pro Egypťany byl Temnotou (Ex 14:19-20) a přinesl jim naprostou zkázu (Ex
14:24-25). Příchod Oblaku byl příchodem Pána jako „Ducha Dne“ v soudu. A soud, tak jako Oblak,
má dva  aspekty;  obhajobu,  ospravedlnění  a  ochranu věrných na  jedné  straně  a  zničení  Božích
nepřátel na straně druhé. Bůh v soudu přináší spásu i hněv, temnotu i světlo. Právě to měl Ámos na
mysli, když promlouval k odpadlému smluvnímu lidu jeho doby, který očekával, že Příchod Pánova
Dne ho ochrání před jeho nepřáteli.  Problémem bylo, jak poukazoval Ámos, že Boží  lid se stal
Božím nepřítelem: 

  



Běda těm, kdo dychtí po Hospodinově dni! Nač je vám Hospodinův den? Bude
temnotou, a ne světlem! Jako když člověk utíká před lvem a potká ho medvěd,
vejde do domu, položí svou ruku na stěnu a uštkne ho had. Cožpak Hospodinův
den nebude temnotou, a ne světlem, tmou, ve které není záře?
(Am 5:18-20)

Bibličtí  proroci  viděli  naplnění  Pánova Dne ve všech Božích historických,  vykupujících
soudech proti neposlušným národům: byl jím „den navštívení“ či „den zúčtování“ s Judskem, kdy
budou ničemové vyhlazeni a spravedliví zachráněni a požehnáni (Iz 2-5; Jl 1-3); pro Babylon to byl
den destrukce,  ohně a  zhroucení  vesmíru  (Iz  13:6-13);  také to  byl  den,  kdy Edóm stihla  Boží
pomsta  ve  formě  krvavých  jatek,  ohně  a  síry  a  zpustošení,  zatímco  Boží  lid  byl  bezpečně
„shromážděn“ k Němu (Iz 34); den, kdy Boží mocný meč pil do sytosti krev Egypťanů (Jer 46);
vskutku, „Hospodinův den je blízko pro všechny národy“ (Abd 1:15). Když tyto pasáže postavíme
bok po boku, společně s texty, jako jsou Sofonjáš 1 a Žalm 18, pozoruhodně jasně se ukáže, že
prorocké  vyjádření  Pánův  Den znamená  Soud –  soud  vedoucí  ke  zničení  ničemů  a  spáse
spravedlivých.

Právě proto se používá k označení  Prvního příchodu Spasitele.  Bůh ve svém posledním
starozákonním zjevení řekl: „Hle, pošlu vám proroka Elijáše, dříve než přijde Hospodinův Den,
velký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych nepřišel a nestihl zemi
kletbou“ (Mal 3:23-24). Anděl Gabriel (L 1:17) i Pán Ježíš (Mt 11:14) tento verš citují jako něco, co
se naplnilo ve službě Jana Křtitele. Jan měl být v „Elijášově Duchu a moci“ nástrojem obnovující
služby návratu vzpurných dětí Izraele ke zbožnosti jejich otců, měl obrátit „neposlušné k smýšlení
spravedlivých a přichystat Pánu připravený lid“ (L 1:17). Ale jestliže se lidé neodvrátí od svého
odpadlictví  předtím,  „než  přijde  Hospodinův  Den,  velký  a  hrozný“,  Bůh  varuje,  že  „přijde  a
postihne zemi  klatbou.“ Toto slovo  klatba (či  kletba41) bylo v Písmu technickým výrazem, který
označoval konkrétní předměty a dokonce celá města, které byly Bohu tak odporné, že musely být
„dány do klatby“, aby byly zcela zničeny ohněm z Božího oltáře – měly Mu být obětovány jako
„celopal“ (sr. Dt 13:17). A právě přesně to se stalo v prvním století. „Elijáš“ přišel, ale lidé nečinili
pokání; když tedy přišel Pánův Den, celá země byla dána do klatby, zcela zasvěcena zkáze.

Poslední Pánův den
Jelikož všechny odkazy na „Pánův Den“ nemůžeme chápat jako stejnou událost, křesťany to

snadno může poplést. Jak můžeme poznat, o jakém Dni daná biblická pasáž hovoří? Neznamená to
naprostou  arbitrárnost  výkladu? Ani v nejmenším.  Tak jako se vším ostatním v Písmu,  přesný
význam závisí na kontextu.  Pánův Den v sobě  vždy nese obecný koncept Boha přicházejícího v
soudu a spasení; ale jeho přesný význam musíme rozsuzovat podle zkoumání většího kontextu.

 Proto se vracíme k otázce, kterou jsme začali tuto kapitolu: Jak si můžeme být jisti, že
jakýkoliv odkaz na „Pánův den“, „soud“ nebo Kristův „příchod“ hovoří o konci světa a Kristově
Druhém příchodu? Jelikož terminologie hroutícího se vesmíru je použita i v případě soudu v roce
70 a kvůli nesmírné teologické důležitosti tohoto soudu někteří přišli s tvrzením, že se při zničení
Jeruzaléma musely naplnit všechny eschatologické události a že se tehdy odehrál i Druhý příchod.
Podle tohoto výkladu (který bychom mohli nazvat  post-všechnoismus) teď žijeme v nekončícím
období limba, kdy nezbývá naplnění vůbec žádných proroctví. Svět bude prostě pokračovat dál a
dál a dál a dál, až dokud...?

Je takový výklad legitimní? Měli bychom si uvědomit, alespoň v rychlosti, že Církev napříč
věky  tento  pohled  nikdy  nedovolila.  Všechna  vyznání  vyhlašovala  budoucí Kristův  příchod,
vzkříšení všech lidí a jejich soud za základní, fundamentální, nezpochybnitelné články křesťanské
víry. Závěr Atanášova vyznání (jednoho ze tří univerzálních vyznání víry) zdůrazňuje důležitost
těchto pravd:

41 Pozn. př.: Septuaginta tento výraz překládá „anathema“, což je výraz, který Pavel používá v Ga 1:8-9.



Vystoupil  na  nebesa,  sedí  po  pravici  Boha  Otce  Všemohoucího,  odkud  přijde
soudit živé i mrtvé.
Při Jeho příchodu všichni lidé vstanou se svými těly a vydají účet ze svých skutků.
A ti, kdo konali dobro, půjdou do věčného života, ti, kdo konali zlo, do věčného
ohně.
Taková je obecná víra. Kdo ji pevně a věrně nezastává, nemůže být spasen.

 
Toto základní přesvědčení obecné Církve je pevně ukotvené v Písmu. Ačkoliv v historii bylo

mnoho „Pánových Dnů“, Bible nás ujišťuje, že existuje „Poslední Den“, který má přijít, Poslední
Soud, kdy budou vyřízeny všechny účty a spravedliví i nespravedliví obdrží svou věčnou odměnu.
Pokaždé, když Ježíš používal výraz „Poslední Den“, vždy ho spojil s jednou další událostí:

„Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale vůli Toho, který Mne
poslal. A toto je vůle Toho, který Mne poslal, abych neztratil nic z toho, co Mi dal,
ale vzkřísil to v poslední den. Neboť toto je vůle Mého Otce, aby každý, kdo vidí
Syna a věří v Něho, měl život věčný; a Já ho vzkřísím v poslední den.“
(J 6:38-40)

„Nikdo nemůže přijít ke Mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který Mne poslal; a Já
ho vzkřísím v poslední den.“
(J 6:44)

„Kdo jí Mé tělo a pije Mou krev, má život věčný a Já ho vzkřísím v poslední den.“
(J 6:54)

Vzkříšení  je  proto  událostí,  která  je  neoddělitelně  spojená  s  událostmi  Posledního  Dne:
posledního Dne, kdy soud Ducha v Oblaku bude naprosto všeobjímající a úplný, kdy bude nad
veškerým stvořením vynesen Boží poslední a konečný verdikt.  Právě to je ten Den, kdy budou
vzkříšeni  mrtví:  „Ti,  kdo  činili  dobře,  budou  vzkříšeni  k  životu,  a  ti,  kdo  jednali  zle,  budou
vzkříšeni k odsouzení“ (J 5:29).

Vzkříšení je klíčem k výkladu. Jelikož Ježíš spojuje s Posledním Dnem Vzkříšení, můžeme
ho použít jako jakousi „kontrolu“ při zkoumání eschatologických pasáží. Ačkoliv motiv Pánova
Dne/hroutícího  se  vesmíru  se  objevuje  napříč  biblickými  texty  o  soudu,  rozlišující  známkou
Posledního Dne je to, že budou vzkříšeni mrtví. Vzkříšení všech lidí je ze své samotné podstaty
neopakovatelné.  Nejedná  se  o  pokračující,  opakující  se  motiv,  ale  spíše  o  součást  poslední
eschatologické události. Proto: obecně, tam, kde Bible zmiňuje Vzkříšení, hovoří o Posledním Dni –
o posledním Soudu, konečném Pánově Dni.42

42 Pozn. př.: Jak jsme viděli už v Kapitole 14, tato skutečnost platí obecně, ale existují i místa, kde je podobným 
jazykem označováno národní obrození či návrat z vyhnanství, proto je zde třeba zdůraznit důležitost práce s 
kontextem. Pokud jde o rozsáhlejší práce, které se věnují vyvrácení učení o tom, že se veškeré biblické proroctví 
naplnilo v roce 70 (nazývaného hyper-preterismus, někdy i plný preterismus, konzistentní preterismus, realizovaná 
eschatologie nebo kovenantní eschatologie), viz: Kenneth L. Gentry, Jr. Have We Missed the Second Coming? A 
Critique of the Hyper-Preterist Error (Victorious Hope Publishing, 2016) a He Shall Have Dominion: A 
Postmillennial Eschatology (Apologetics Group Media, 3. vyd, 2009; v češtině: Bude Mu patřit vláda: 
Postmileniální eschatologie – v přípravě), dodatek „The Hyper-preterist Error“; Joel McDurmon, We Shall All Be 
Changed: A Critique of Full (Hyper) Preterism And a Defense of a Future Bodily Resurrection of the Saints 
(American Vision Press, 2012; zdarma k dispozici zde: https://store.americanvision.org/products/we-shall-all-be-
changed); Sam F. Frost, Why I Left Full Preterism (American Vision Press, 2012)

https://store.americanvision.org/products/we-shall-all-be-changed
https://store.americanvision.org/products/we-shall-all-be-changed


Smrt  se  stala  podobná  tyranu,  který  byl  zcela  pokořen  a  poražen
právoplatným monarchou;  má svázané ruce  a  nohy,  a  tak  se  mu kolemjdoucí
posmívají, bijí a všelijak jinak ho zneužívají, už se nebojí jeho krutosti a hněvu,
protože  král  ho  jednou  provždy  porazil.  Právě  tak  byla  Spasitelem  na  kříži
poražena a označkována smrt jako to, čím skutečně je. Má svázané ruce i nohy,
všichni, kdo jsou v Kristu, ji pošlapávají, když ji míjejí, a jako Jeho svědci se jí
vysmívají, pohrdají jí a říkají „Ach, Smrti, kde je tvé vítězství? Ach, hrobe, kde je
tvůj osten?“

Svatý Atanáš, O vtělení [27]

16

NAPLNĚNÍ KRÁLOVSTVÍ

Nyní  můžeme  z  naší  studie,  které  jsme  se  zatím  věnovali,  začít  vyvozovat  významné
souhrnné závěry. Jak jsme viděli v předchozí kapitole, Poslední Den je synonymem pro Poslední
Soud na konci světa. Navíc, Ježíš prohlašuje, že ti, kdo v Něj věří, budou vzkříšeni v Poslední Den
(J 6:39-40, 44, 54). To znamená, že Soudný Den je také Den Vzkříšení; oboje nastává společně na
konci historie.

Můžeme zde dodat to, co nám o vzkříšení říká apoštol Pavel: proběhne zároveň s Druhým
Příchodem Krista  a  Vytržením žijících věřících (1.  Te 4:16-17).  Někteří  se snažili  vyhnout síle
tohoto textu tím, že navrhli celou řadu Vzkříšení – jedno při Vytržení, další při Druhém Příchodu
(možná o několik let později) a, přinejmenším, ještě jedno další při naplnění Království, na konci
historie  (kam skutečně patří).  To tento problém však ani  v nejmenším neřeší.  Ježíš  totiž  velmi
konkrétně řekl, že  ten, kdo v Něj věří, bude vzkříšen „v Poslední Den“. To znamená, že  všichni
křesťané budou vzkříšeni v Poslední Den. Znovu, 1. Tesalonickým 4 říká, že při Vytržení budou
vzkříšeni  všichni  věřící.  Samozřejmě,  ve  světle  těchto  textů  je  možné  pouze  jediné Vzkříšení
věřících. A toto Vzkříšení nastane zároveň s Vytržením, a to v Poslední Den.

Jedno Vzkříšení
Předtím, než se budeme na tyto pravdy moci zaměřit  podrobněji,  potřebujeme si  ujasnit

jednu skutečnost, která byla uvedena v předchozí kapitole, ale nebylo jí věnováno moc pozornosti.
Jedním z mých nejzákladnějších a nejdůležitějších předpokladů je to, že je jen jedno Vzkříšení, a to
spravedlivých  i  nespravedlivých zároveň.  Pro  mnohé  se  tato  skutečnost  bude  zdát  jako
samozřejmost.  Je  to  ale  něco,  co  je  třeba  uvést  explicitně,  protože v některých kruzích panuje
ohledně této otázky celá řada zmatků a bludů – vedou je totiž učitelé, kteří obhajují nejen několik
Vzkříšení, ale dokonce i to, že jednotlivá Vzkříšení věřících a nevěřících se odehrají v naprosto jiné
době! Tato pozice však nemá naprosto žádný biblický základ. Písma jasně učí jedno Vzkříšení, a to
v Poslední Den; a ortodoxní křesťanská Církev, jak ukazují její historická vyznání, vždycky a všude
tuto pravdu vyznávala a kázala. Bible říká:

Tu mnozí z těch, kdo spí v prachu země, procitnou, jedni pro život věčný, ale
druzí k naprosté hanbě pro věčnou ohavnost.
(Da 12:2)

Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě. A
dal Mu pravomoc konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomu; vždyť
přichází hodina, v níž všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší Jeho hlas a vyjdou. Ti,
kdo činili dobře, budou vzkříšeni k životu, a ti, kdo jednali zle, budou vzkříšeni k
soudu.
(J 5:26-29)



A mám  naději  v  Bohu,  kterou  i  oni  sami  chovají,  že  jistě  nastane  vzkříšení
spravedlivých i nespravedlivých.
(Sk 24:15)

A uviděl jsem veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl; před Jeho tváří zmizela
země i nebe a jejich místo již více nebylo. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak
stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha
života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. A
moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich
byli,  a každý byl souzen podle svých skutků. A Smrt a Hádes byli uvrženi do
ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen zapsán v
knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.
(Zj 20:11-15)

Bible  hovoří  více  než  jasně:  Vzkříšení  všech  lidí,  spravedlivých  i  nespravedlivých,  se
odehraje v ten samý Den, a okamžitě po něm bude následovat Soud. Proč tedy ohledně tohoto faktu
bylo tolik zmatků? Součástí odpovědi je to, že důrazem Písma je vzkříšení spravedlivých, které je
svou podstatou a důsledky radikálně jiné než vzkříšení nespravedlivých. Vzkříšení Božího lidu je
úzce spojeno s tím, že v nich momentálně přebývá Duch Svatý (Ř 8:11); vidíme tedy, že samotným
základem  vzkříšení  spravedlivých,  jeho  nejzákladnějším  principem,  je  Duchovní  charakter.
Křesťané  budou  vzkříšeni  k  Životu  duchem,  zatímco  ničemové  budou  vzkříšeni  ke  Smrti.  V
naprostém kontrastu  vůči  oživeným  mrtvolám zatracených,  obnovená  těla  svatých  budou  jako
Kristovo  vlastní  slavné  tělo  (1.  Kor  15:42-55;  Fp  3:21).  Naše  Vzkříšení  je  ovocem  Kristova
Vzkříšení a je ve skutečnosti „rozšířením“ toho Jeho (1. Kor 6:13-20; 15:20).

Pro křesťana je tedy Vzkříšení něčím, na co se může těšit s nadějí a vzrušeným očekáváním
(2. Kor 5:1-10; Fp 3:10-11): Písmo ho vykresluje a popisuje jako konečné „vykoupení našeho těla“
(Ř 8:18-23). Z tohoto důvodu pokaždé, když Bible hovoří o vzkříšení, v popředí je vždycky osud
spravedlivých. Problémem je, že tento povrchní přístup k Písmu zanechal některé lidi s pocitem, že
jsou  dvě  oddělená  Vzkříšení,  jedno  spravedlivých  a  jedno  ničemů.  Ve  smyslu  podstaty byste
samozřejmě mohli říct, že jsou dvě Vzkříšení; ale odehrají se v ten samý Den!

Království a Vzkříšení
Nejpodrobnější  biblické  učení  o  Vzkříšení  najdeme  na  konci  Pavlova  prvního  dopisu

Korintským. Jádro této kapitoly říká: 

Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. Když tedy přišla skrze
člověka  smrt,  přišlo  skrze  člověka  také  vzkříšení  mrtvých.  Jako  v  Adamovi
všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. Každý však ve svém
pořadí:  jako  prvotina  Kristus,  potom při  Jeho  příchodu  ti,  kdo  jsou  Kristovi,
potom bude konec,  až Kristus odevzdá království Bohu a Otci  a zruší  každou
vládu, každou vrchnost i moc. Neboť On musí kralovat, dokud nepoloží všechny
nepřátele pod Jeho nohy. Jako poslední nepřítel bude zahlazena smrt.
(1. Kor 15:20-26)

Tento  text  nám  o  Vzkříšení  dává  mnoho  informací.  V  první  řadě  nás  ujišťuje  o
nerozdělitelném spojení  mezi  Kristovým a  naším  Vzkříšením.  Vzkříšení  se  odehrává  ve  dvou
krocích: nejprve je vzkříšen Kristus, poté jsme vzkříšeni my – prvotiny, poté sklizeň. (Dobře si
všimněte: nejsou zde zmíněny žádné další fáze.)

Za druhé, dozvídáme se, kdy se Vzkříšení odehraje: „při Jeho příchodu“. Jelikož už víme, že
Vzkříšení  přijde  společně  s  Posledním Soudem,  víme  tedy,  že  Kristův  Druhý  příchod  bude  v
Poslední Den, při Soudu.



Za třetí, text nás také informuje, že tyto události nastanou, až „bude Konec“. Konec čeho?
Na toto vyjádření se zaměřila  dlouhá,  zbytečná diskuze.  Pavel  pokračuje a říká nám, že konec
přijde, „až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc.“
Konec je zde tedy prostě Konec – konec času, historie a světa. Tohle samozřejmě vychází z faktu,
že  se  jedná  o  poslední Den;  navíc,  jedná  se  o  konec  Kristova  dobývání  země,  kdy  bude  už
ustanovena Jeho naprostá nadvláda nad všemi věcmi a všichni Jeho nepřátelé budou zničeni. Jedná
se o konec „milénia“, o naplnění Království – neboli přesně o chvíli, kam kniha Zjevení v naprosté
harmonii s 1. listem Korintským zasazuje Vzkříšení a Poslední Soud (Zj 20:11-15).

Za  čtvrté,  Kristova  přítomná  vláda,  která  začala  při  Jeho  Vzkříšení  a  nanebevstoupení,
pokračuje, „dokud [Bůh] nepoloží všechny nepřátele pod Jeho nohy“. Tento výrok vychází přímo z
Žalmu 110:1, kde Bůh Otec říká Synu: „Usedni po Mé pravici, dokud nepoložím Tvé nepřátele za
podnož  Tvých  nohou.“  Víme,  že  Kristus  při  svém nanebevstoupení  opravdu  usedl  po  Otcově
pravici (Mk 16:19; L 22:69; Sk 7:55-56; Ř 8:34; Ef 1:20-22; Ko 3:1; Žd 1:3; 8:1; 10:12; 12:2; 1. Pt
3:22). Ježíš Kristus tedy podle Písma momentálně vládne ze svého nebeského trůnu, zatímco jsou
všichni Jeho nepřátelé pokládáni jako podnož pod Jeho nohy. Implikacím těchto textům se nelze
vyhnout: Kristus vystoupil na trůn a nevrátí se, dokud nebude poražen Jeho poslední nepřítel, až do
Vzkříšení v Poslední Den. „Neboť On musí kralovat, dokud [Bůh] nepoloží všechny nepřátele pod
Jeho nohy.“

Musíme si  pamatovat,  že Bible hovoří  o spáse v kontextu vzoru definitivní-progresivní-
finální, jak jsme viděli už dříve. Definitivně byly všechny věci položeny pod Kristovy nohy při Jeho
nanebevstoupení  na  Jeho  nebeský  trůn;  v  principu  nyní  vládne  světu  jako  Druhý  Adam.
Progresivně, postupně nyní dobývá národy evangeliem a rozpíná svou vládu do nejvzdálenějších
konců země.  Finálně, přijde Den, kdy Kristovo dobývání světa bude dokonáno, kdy všichni Jeho
nepřátelé budou zničeni. Tohle bude Konec, kdy „se ve jménu Ježíše skloní každé koleno … a k
slávě Boha Otce každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán“ (Fp 2:10-11).

Za  páté,  Pavel  říká,  že  „jako  poslední  nepřítel  bude  zahlazena  smrt“,  a  tak  zdůrazňuje
skutečnost, že Vzkříšení přijde na konci Milénia. Kristova stávající vláda povede k postupnému
zničení všech nepřátel, k postupné porážce každého sebemenšího zbytku Adamovy vzpoury, dokud
nebude zbývat zničit jen jedinou věc: Smrt. V tu chvíli se Kristus vrátí ve slávě, aby vzkřísil mrtvé
a proměnil těla svého lidu k dokonalosti dokončeného nového Stvoření. Pavel tuto skutečnost více
rozebírá později v té samé pasáži:

Hle, říkám vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni,
naráz, v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní polnice, a mrtví vstanou
jako neporušitelní  a  my budeme proměněni.  Neboť toto porušitelné tělo musí
obléci  neporušitelnost  a  toto  smrtelné  musí  obléci  nesmrtelnost.  Když  toto
porušitelné  tělo  oblékne neporušitelnost  a  toto  smrtelné  oblékne nesmrtelnost,
tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno: „Smrt byla pohlcena ve vítězství.“
(1. Kor 15:51-54)

Vidíme zde paralelu s Pavlovým dalším velkolepým tvrzením ohledně Vzkříšení:

Jestliže však věříme,  že  Ježíš  zemřel  a  vstal  z  mrtvých,  tak Bůh také  ty,  kdo
zemřeli skrze Ježíše, přivede s Ním. Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým:
My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří
zesnuli, protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice
sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu
budeme ponecháni,  budeme spolu  s  nimi  uchváceni  v  oblacích  do vzduchu k
setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem.
(1. Te 4:14-17)



Jak jasně ukazují Pavlova slova, události Posledního dne zahrnují Druhý Příchod, Vzkříšení
a „Vytržení“ („uchvácení“ živých svatých „do vzduchu k setkání s Pánem“).  Bible neučí žádné
oddělení Druhého Příchodu a Vytržení; jedná se prostě o různé aspekty Posledního Dne. A faktem
je, že napříč historií Církve nikdy nikdo neslyšel o (takzvaném) „Vytržení před Velkým soužením“,
a to až do devatenáctého století; toto učení se nerozšířilo až do doby před pár desítkami let.  V
nedávné  době,  když  si  mladší  generace  začala  uvědomovat  naprostý  nedostatek  jakéhokoliv
biblického  základu  pro  tento  zcela  nový  a  v  církevní  historii  neznámý  pohled,  začal  posun  k
biblicky  ukotvenější  eschatologii.  Eschatologie  nadvlády,  historická  Naděje  Církve,  je  opět  na
vzestupu. Kvůli obnově zájmu o rozvoj biblického světonázoru a aplikaci biblických standardů do
všech oblastí života se o eschatologii nadvlády opět více hovoří a je více přijímána. A vzhledem k
této skutečnosti je její ustanovení jako dominantní eschatologie nevyhnutelné.

Závěr
Biblické učení o Druhém Příchodu je relativně nekomplikované a přímočaré. Naše zjištění z

posledních několika kapitol tedy můžeme shrnout následovně:
1. Vláda Ježíše Krista začala při Jeho vzkříšení a Nanebevstoupení, jak zaslíbili proroci.

Jeho Království („Milénium“) je nyní u moci a bude pokračovat, dokud Kristus nebude po celém
světě vyznáván jako Pán. Jeho lid skrze evangelium rozšiřuje Jeho vládu po celé tváři země, dokud
nebudou zučedničeny všechny národy a Ráj nedojde svého nejúplnějšího pozemského naplnění.

2. V Poslední Den, na konci světa, se Ježíš Kristus vrátí, aby vzkřísil všechny lidi k Soudu, a
to spravedlivé i ničemy. Ti křesťané, kteří budou při Druhém Příchodu naživu, budou vytrženi, aby 
se připojili k Pánu a vzkříšeným svatým v Oblaku slávy, kde budou proměněni a plně obnoveni k 
Božímu obrazu.

3. Učení, že Kristovo Království začne až po Jeho Druhém příchodu je něčím, co Svaté
Písmo zcela vyvrací. Bible učí, že Druhý Kristův Příchod, který se odehraje zároveň s Vytržením a
Vzkříšením, se odehraje na konci Milénia, kdy bude historie zpečetěna skrze Boží Soud. Až do té
doby  bude  Kristus  se  svým  lidem  pochodovat  vpřed,  od  síly  k  síle,  od  vítězství  k  vítězství.
Zvítězíme.

ČÁST IV

STUDIE V KNIZE ZJEVENÍ

Vpřed valil se za bouře zvuku
vůz Božství Otcovského,
šlehal mocnými plameny, kola v roztažených kolech,
sám pronikaný duchem, a přece v doprovodu
čtyř postav cherubů, každý čtyři tváře
měl přenádherné a tělo hvězdami poseté
a křídla očima protkaná, očima kol
z berylu a živoucím ohněm mezi nimi;
nad hlavami jejich obloha z křišťálu,
zatímco na trůně safíru, vykládaném jantarem
čirým a barvami nepopsatelné klenby.
On v nebeské zbroji zcela zakován
ze záře urímu, dílo božsky tepané,



vystoupil, Vítězství po pravici,
usadil se na křídlech orlů, vedle Něj visel Jeho luk
a toulec s hromy blesků trojitých
a kolem Něj řadil se a valil proud
dýmu a kousavých plamenů a jisker divokých. 

John Milton, Ztracený ráj [6.749-66]

Spasitel mocně koná mezi lidmi, každý den neviditelně přesvědčuje zástupy
lidí po celém světě, v řecky hovořícím světě i mimo něj, ať přijmou Jeho víru a
jsou poslušní Jeho učení. Může někdo tváří v tvář tomu všemu stále pochybovat,
že Kristus vstal z mrtvých a žije, nebo, lépe, že On sám v sobě je Život?

Svatý Atanáš, O vtělení [30]

17

VÝKLAD ZJEVENÍ

Od začátku nás při snaze studovat knihu Zjevení konfrontují dva problémy. Prvním je otázka
toho, jak se ujistit, že náš výklad je správný – musíme kontrolovat svou představivost, abychom
nenutili Boží svaté Slovo, aby sedělo do našich vlastních kategorií a výmyslů. Musíme Zjevení
nechat, aby říkalo to, co Bůh zamýšlel, aby říkalo. Druhým problémem je otázka etiky – co udělat s
tím, co jsme se naučili.

Biblický standard výkladu
V úplně prvním verši Zjevení nám Jan dává důležitý výkladový klíč: „Zjevení Ježíše Krista,

které mu dal Bůh, aby svým otrokům ukázal,  co se má brzy stát.  On to prostřednictvím svého
anděla naznačil svému otroku Janovi“ (Zj 1:1). Použití výrazu naznačil43 nám říká, že toto proroctví
nemůžeme brát prostě jako „dějiny napsané v předstihu“. Místo toho se jedná o knihu  znamení:
symbolická ztvárnění přicházejících událostí.  Symboly nemají být chápány doslovně. To vidíme
podle toho, jak Jan toto slovo používá ve svém evangeliu (viz J 12:33; 18:32; 21:19). V každém z
těchto případů použití vidíme, že Kristus  naznačuje budoucí událost více či méně symbolickým
znamením, spíše než jasným a doslovným popisem. A právě taková je obecně forma proroctví ve
Zjevení.  To neznamená, že jednotlivé symboly jsou nepochopitelné;  není  možné u nich přijít  s
libovolným výkladem. Na druhou stranu, neříkám, že symboly jsou nějakým druhem kódu, aby
nám pro jejich „překlad“ stačily slovník nebo gramatika symbolismu. Proroctví je poezie, ne naivní
nebo statická alegorie. Jediný způsob, jak pochopit jeho symboliku, je více se seznámit s celou
Biblí. Biblický standard pro výklad je Bible sama.

 Již  jsme  se  věnovali  omylům  a  nekonzistentnostem  takzvané  „literalistické“  školy
biblického výkladu. Další problém, který je obzvláště vážný mezi některými „pop“ teology, je jejich
svévolné chápání prorockých symbolů. Slyšel jsem kazatele, jak hovoří o kobylkách ve Zjevení
9:3-11 jako o až zarážející škále děsů a hrozeb: bombardéry, balistické střely, helikoptéry Cobra a

43 Pozn. př.: Řečtina zde používá výraz σημαίνω (sémainó), odvozené od slova σημεῖον (sémeion), které znamená 
„znamení, známka, symbol, náznak“. Nejblíže k významu je tedy Pavlík („vyjevil je znameními“), po něm ČSP a 
další překlady, kteří říkají „naznačil“.



dokonce i  obávané „zabijácké včely“ Jižní  Ameriky.  Co z toho tedy kobylky představují?  Bez
standardu výkladu není žádný objektivní způsob, jak rozhodnout – a proto se kniha Zjevení v praxi
stává něčím, čím její samotný název říká, že rozhodně  není:  je z ní nesrozumitelná muchlanice
„apokalyptických“ ohňů a větrů, která v důsledku nezjevuje vůbec nic.

Skutečností však je, že nám Jan v knize Zjevení několiksetkrát přesně říká, co je standardem
jejího výkladu – tato kniha je totiž vysloveně nacpaná citacemi ze Starého zákona a odkazy na něj.
Kniha Zjevení stojí na Starém zákoně mnohem více než jakákoliv jiná novozákonní kniha. Už tato
skutečnost sama o sobě by nás měla varovat, že nemůžeme ani začít zjišťovat její smysl, pokud
dobře neznáme Bibli jako celek – a právě to je důvod, proč jsem napsal Část II této knihy, a proč
tuto skutečnost opět zdůrazňuji. Rané církve si právě tohle uvědomovaly. Evangelium bylo kázáno
nejprve Židům a pohanským proselytům; církve často formovali věřící v synagogách, a to platilo i o
církvích v Malé Asii (Sk 2:9; 13:14; 14:1; 16:4; 17:1-4, 10-12, 17; 18:4, 8, 19, 24-28; 19:1-10, 17).
Navíc, z Galatským 2:9 je jasné, že služba apoštola Jana se zaměřovala především na Židy. Proto,
první  čtenáři  Zjevení  znali  Starý  zákon  velmi  dobře,  mnohem  lépe  než  většina  z  nás  dnes.
Symbolismus Zjevení je protkaný biblickými odkazy, které by raná Církev běžně chápala. I v těch
velmi vzácných kongregacích,  které neměly alespoň  nějaké hebrejské členy, se při vyučování a
uctívání používala především starozákonní Písma. Raní křesťané měli autoritativní a bezchybný
klíč, jak vykládat smysl Janových proroctví. Naše dnešní selhání v tom, že tuto kriticky důležitou
skutečnost nedoceňujeme, je hlavním důvodem toho, proč nejsme schopni pochopit,  o čem Jan
hovořil.

  Vezměme si například často zneužívaný symbol, který se ve Zjevení několikrát opakuje, a
vztáhnout na něj tento princip. Jan ve Zjevení 7, 9, 14 a 22 vidí, jak jsou Boží lidé zapečetěni a
označeni na čelech Jeho jménem; a ve Zjevení 13:16 píše o uctívačích Šelmy, kteří jsou na pravé
ruce a na čele označeni jejím znamením. (Mimochodem: Nezdá se vám zvláštní, že každý je tak
vzrušený ze „Znamení Šelmy“, zatímco jasným důrazem Zjevení je Boží pečeť na čelech věřících?)
Ohledně  těchto  znamení  už  přišla  řada  bizarních  výkladů –  od  tetování  a  razítek  v  zábavních
parcích po kreditní  karty a čísla sociálního pojištění  – a všechny bez toho, že by si  alespoň v
nejmenším  povšimly  jasných  odkazů  na  další  biblické  pasáže.  Ale  co  by  se  vybavilo  prvním
čtenářům těchto pasáží? Tyto symboly by jim okamžitě připomenuly několik biblických pasáží:
„znamení“ potu na Adamově čele, které značí Boží Kletbu za jeho neposlušnost (Gen 3:19); čelo
Velekněze, označené zlatými písmeny, která prohlašovala, že je nyní SVATÝ HOSPODINU (Ex
28:36); Deuteronomium 6:6-8 a Ezechiele 9:4-6, kde jsou Boží služebníci „označeni“ na ruce a na
čele  Božím  zákonem,  a  proto  přijímají  v  Jeho  jménu  požehnání  a  ochranu.  Oproti  tomu
následovníci  Šelmy  přijímají  její znamení  vlastnictví:  podřizují  se  bezbožnému,  etatistickému,
protikřesťanskému zákonu. Znamení ve Zjevení nemá být bráno doslovně. Jedná se o odkaz na
starozákonní symbol, který hovořil o naprosté poslušnosti člověka vůči Bohu, a je varováním, že
bůh  společnosti  –  ať  už  je  jím skutečný  Bůh nebo  sebezbožšťující  Stát  –  požaduje  naprostou
poslušnost vůči svému panství.

Právě toto je princip výkladu,  kterým se řídíme a budeme řídit  v této knize.  Zjevení je
zjevení:  jeho cílem bylo,  aby bylo pochopeno.  Nedisciplinovaní  hledači  senzací,  kteří  jsou líní
přemýšlet a tolik pospíchají, že nemají čas studovat Bibli, ho však nepochopí. Mnozí pospíchají od
svého prvního vyznání víry k poslední knize Bible,  chovají  se k ní jako k něčemu jen o málo
většímu  než  ke  knize  halucinací,  velmi  rychle  pohrdnou  rozumnými  pokusy  dovolit  Bibli,  ať
vykládá sama sebe – a nakonec v ní nacházejí jen odraz svých vlastních předsudků. Ale pro ty, kdo
věnují pozornost Božímu Slovu jako celku,  je poselství knihy jasné.  Benjamin Warfield napsal:
„Janova Apokalypsa nemusí být nic jiného než jasná a prostá: všechny její symboly jsou buď zjevné
a přirozeně jasné, nebo mají své kořeny pevně zaklesnuté do starozákonních básníků a proroků a
obrazného jazyka Ježíše a Jeho apoštolů. Nikdo, kdo zná svou Bibli, nemusí pochybovat, že mu
čtení této knihy bude k užitku. Především, ten, kdo chápe velkou promluvu našeho Pána ohledně
posledních věcí (Mt 24), nemůže nepochopit Apokalypsu, která se na této promluvě zakládá a jen
stěží jde za ni“ (Vybrané kratší spisy [Selected Shorter Writings, Presbyterian and Reformed, 1973],
sv. 2, s. 652nn).



Proroctví a etika
Lidé ke knize Zjevení často přistupují jako k příkladu „apokalyptického“ žánru psaní, které

mezi Židy bujelo mezi lety 200 př. Kr. a L. P. 100. Pro tento názor však není naprosto žádný důvod,
a  je  proto  nešťastné,  že  se  k  popisu  této  literatury  používá  slovo  apokalyptická.  (Autoři
„apokalyptické literatury“ sami nikdy tento výraz v tomto smyslu nepoužívali;  badatelé naopak
ukradli tento výraz Janovi, který nazval knihu „Apokalypsa [Zjevení] Ježíše Krista“.) Ve skutečnosti
existuje celá řada velkých rozdílů mezi „apokalyptickými“ spisy a knihou Zjevení.

„Apokalyptici“ se vyjadřovali nevysvětlenými a nepochopitelnými symboly a obecně ani
nebylo jejich cílem, aby je někdo pochopil. Jejich písemnosti přetékají pesimismem: není možný
žádný skutečný pokrok, ani nepřijde žádné historické vítězství pro Boha a Jeho lid. Ani nejsme
schopni vidět, že by Bůh v historii konal. Všechno, co víme, je, že se svět více a více zhoršuje. To
nejlepší, co můžeme udělat, je doufat v brzký Konec. Ale pro teď vládnou síly zla. (Zní vám to
povědomě?) Praktickým výsledkem bylo, že apokalyptici se prakticky vůbec nezajímali o etické
chování. Neprojevovali žádný velký zájem o to, jak žít v přítomnosti (a ujímání se nadvlády pro ně
bylo zcela nemyslitelné); chtěli jen spekulovat o přicházejících kataklyzmatech.

Janův  přístup  ve  Zjevení  je  velmi  odlišný.  Jeho  symboly  nejsou  nesrozumitelným  a
obskurním fantazírováním horečnaté  představivosti;  jsou  pevně  ukotvené  ve  Starém zákoně  (a
důvodem jejich zdánlivé nejasnosti je právě tato skutečnost: máme problém jim porozumět, protože
neznáme  své  Bible).  V kontrastu  vůči  apokalyptikům,  kteří  to  s  historií  vzdali,  Jan  předkládá
historii jako jeviště vykoupení: Bůh zachraňuje svůj lid  v jeho prostředí, ne z něj; a zachraňuje i
prostředí jako takové.

Leon Morris  ve  své  důležité  studii  Apokalypsa (Apocalyptic,  Eerdmans,  1972)  popisuje
Janův světonázor  takto:  „Pro  Jana  je  historie  polem,  na  kterém Bůh uskutečnil  vykoupení.  Ta
skutečně kritická věc v historii lidstva se už odehrála – a odehrála se zde, na zemi, v lidských
dějinách a událostech. Celé knize dominuje Beránek ‚jako zabitý‘. Jan vidí Krista jako vítězného,
jako Toho, který zvítězil skrze svou smrt, skrze událost, která se odehrála v historii. Jeho lidé mají
podíl  na  Jeho  triumfu,  ale  zároveň  sami  porazili  Satana  ‚Krev  Beránkovu  a  pro  slovo  svého
svědectví‘ (Zj 12:11). Pesimismus, který Boží spásné skutky odkládá až na Konec, zcela chybí.
Ačkoliv Jan zachycuje zlo realistickým způsobem, jeho kniha je ze své podstaty optimistická“ (s.
79).

Apokalyptici říkali: Svět se blíží ke svému konci: Vzdejte to! Bibličtí proroci říkali: Svět se
blíží ke svému začátku: Vrhněte se do práce!

Proto  kniha  Zjevení  není  apokalytickým  traktátem;  místo  toho  je,  jak  nám  Bůh  sám
opakovaně připomíná, proroctvím (Zj 1:3; 10:11; 22:7, 10, 18-19), které plně pokračuje podle vzoru
ustanoveného  písemnostmi  ostatních  biblických  proroků.  A –  znovu  v  ostrém  kontrastu  vůči
apokalyptikům – jestli bibličtí proroci měli jeden hlavní, společný zájem, bylo jím etické chování.
Žádný biblický autor nikdy nezjevoval budoucnost jen proto, aby uspokojil něčí zvědavost: cílem
vždycky bylo vést Boží lid ke správnému chování v přítomnosti. Drtivá většina biblického proroctví
neměla nic společného s běžnou špatnou představou toho, že podstatou „proroctví“ je předpovídání
budoucnosti. Proroci hovořili o budoucnosti, aby tak povzbudili zbožný život.  Záměr proroctví je
etický.

Faktem však je, že mnozí, kdo dnes studují prorocká Písma, se více zajímají o to, aby v nich
našli možné odkazy na kosmické lety a nukleární zbraně, než aby v nich našli Boží přikázání pro
život, což je jen nechutnou poctou modernímu odpadlictví. „Ježíšovo svědectví je duch proroctví“
(Zj 19:10); ignorovat Ježíše ve prospěch atomových výbuchů je převracením Písma, groteskním a
absurdním  překrucováním  Božího  svatého  Slova.  Jan  od  začátku  do  konce  velmi  intenzivně
zdůrazňuje etické chování těch, kdo čtou knihu Zjevení:

Blahoslavený, kdo předčítá, i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co
je v něm zapsáno.
(Zj 1:3)



Blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty.
(Zj 16:15)

Blahoslavený, kdo zachovává slova proroctví tohoto svitku.
(Zj 22:7)

Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání Jeho.
(Zj 22:14 BK).

Musím zdůraznit, že tím, že argumentuji za eschatologii nadvlády nepředkládám prostě jen
jiný program budoucnosti.  Biblická eschatologie není  jen „jízdním řádem“ speciálních událostí.
Základním významem Naděje je Panství Ježíše Krista. Cílem eschatologie je vést lidi k tomu, aby
uctívali svého Stvořitele, a sloužili Mu. Proroctví nikdy není jen akademickým cvičením. Všichni
proroci  ukazovali  k  Ježíši  Kristu  a  všichni  požadovali  etickou  reakci.  Boží  Slovo  požaduje
naprostou proměnu našich životů, v každé oblasti,  v každém skutku a v každé myšlence.  Jestli
právě tohle není cílem a výsledkem našeho studia Písma, nijak nám neprospěje.

 
Kdy ustali  proroci  a  vidění  v Izraeli?  Nebylo to snad tehdy,  když přišel

Kristus,  Ten  Svatý  z  nejsvatějších?  Ve  skutečnosti  je  znamením  a  důležitým
důkazem příchodu Slova to, že Jeruzalém už nestojí, že už nepovstávají proroci a
že mezi nimi není zjevováno vidění. A je jen přirozené, aby to tak bylo, protože
když přišlo to, co bylo znamenáno, proč by na to ještě něco mělo ukazovat? A
když  přišla  pravda,  na  co  ještě  potřebovat  stíny?  Právě  kvůli  Němu neustále
prorokovali,  až  dokud  nepřišla  Základní  Spravedlnost,  Která  byla  učiněna
výkupným za hříchy všech. Ze stejného důvodu do té doby stál Jeruzalém, aby v
něm lidé měli předzvěst a stín, dokud nepřišla Pravda sama. Takže, samozřejmě,
jakmile  Svatý  z  nejsvatějších  přišel,  vidění  i  proroctví  byly  zapečetěny.  A
království Jeruzaléma tehdy skončilo také,  jelikož králové měli  být  mezi nimi
pomazáváni  jen  do  té  doby,  než  byl  pomazán  Svatý  ze  svatých.  Mojžíš  také
prorokuje, že království Židů bude stát do Jeho doby, a říká: „Vláda neodstoupí
od  Judy  ani  kníže  od  jeho  beder,  dokud  nepřijdou  věci  pro  něj  připravené  a
Očekávání národů samo“ [Gen 49:10]. Právě proto Spasitel sám vždy vyhlašoval
„Zákon a proroci prorokovali až do Jana“ [Mt 11:13]. Jestli jsou tedy mezi Židy
stále král nebo prorok nebo vidění, popírají tím, že Kristus přišel; ale jestli nemají
krále ani vidění a jelikož od té doby bylo zapečetěno veškeré proroctví a město i
chrám jim byly vzaty, jak mohou být tak bezbožní, jak se mohou tak naparovat a
popírat Krista, který to všechno způsobil?

Svatý Atanáš, O vtělení [40]

18

TEN ČAS JE BLÍZKO

Dalším důležitým faktorem pro správný výklad knihy Zjevení  je  její  datování.  Badatelé
často přijímají Irenejovo (L. P. 120-202) tvrzení, že toto proroctví přišlo „ke konci Domiciánovy



vlády“ (tedy okolo roku L. P. 96). Existují však značné pochybnosti o tom, co Ireneus sám svým
tvrzením myslel (mohl také říkat, že apoštol Jan  sám „byl viděn“). Irenejovo vyjádření je velmi
nejasné a nejednoznačné; a, ať už mluvil o čemkoliv, mohl se mýlit.  (Mimochodem, Ireneus je
jediným zdrojem pro toto pozdní datování Zjevení; všechny ostatní „zdroje“ staví na Irenejovi).44 S
jistotou však můžeme říci,  že  jsou jiní  raní  autoři,  jejichž tvrzení  ukazují  na to,  že Jan napsal
Zjevení mnohem dříve, během Neronova pronásledování. Nejbezpečnější proto bude prostudovat
Zjevení samotné a podívat se, jaké interní důkazy předkládá o svém datování – a jsou to důvody,
které indikují, že bylo napsáno před rokem L. P. 68 nebo okolo něho. Stručně, tento důkaz stojí na
dvou  skutečnostech:  (1)  Zjevení  hovoří  o  Jeruzalému,  jako  by  stále  stál,  a  velká  část  knihy
prorokuje zničení Jeruzaléma v roce 70; (2) Zjevení zmiňuje císaře Nerona, jako by stále byl naživu
– a Nero zemřel v červnu L. P. 68. (Tato fakta a i další dokážeme v následujících kapitolách.)

Co je však mnohem důležitější, máme už dřívější biblické učení, které nám říká, že veškeré
zvláštní zjevení skončí před rokem 70. Anděl Gabriel řekl Danieli,  že „sedmdesát týdnů“ skončí
zničením Jeruzaléma (Da 9:24-27);  že  toto období  přinese „zapečetění  vidění  a  proroctví“  (Da
9:24). Jinými slovy, ustane zvláštní zjevení – bude „zapečetěno“ – zároveň se zničením Jeruzaléma.
Kánon Svatého Písma byl zcela dokončený předtím, než padl Jeruzalém.

Kristova smrt,  Jeho vzkříšení a nanebevstoupení značily konec Staré smlouvy a počátek
Nové; apoštolové byli vysláni, aby vyhlašovali Kristovo poselství ve formě Nové smlouvy; a když
bylo jejich dílo u konce, Bůh poslal Edómce a římské armády, aby zcela zničili zbývající symboly
Staré smlouvy: Chrám a Svaté město.  Tato skutečnost sama o sobě stačí k ustanovení toho, že
Zjevení bylo napsáno před rokem 70. Kniha sama – jak uvidíme – nám dává víc než dostatečné
svědectví ohledně svého datování; především nám o něm ale svědčí podstata Nové smlouvy jako
Božího  Posledního  Slova.  Kristova  smrt  v  rukách  odpadlých  Izraelců  zpečetila  jejich  osud:
Království jim bylo odebráno (Mt 21:33-43). Zatímco Boží hněv narůstal, aby na ně přišel „až do
krajnosti“  (1.  Te  2:16),  Bůh  zadržoval  svůj  soud,  dokud  nebylo  dokončeno  sepisování  všech
novosmluvních dokumentů. Když bylo dokončeno, dramaticky království Izraele ukončil a vyhladil
celou generaci pronásledovatelů Církve (Mt 23:34-36; 24:34; L 11:49-51). Zničení Jeruzaléma (Zj
11) bylo posledním zatroubením polnice a signalizovalo, že bylo „dokonáno tajemství Boží“ (Zj
10:7). Jakmile byl Izrael odstraněn, už nemělo přijít žádné další zvláštní zjevení. Když se vrátíme k
pointě: kniha Zjevení rozhodně byla napsána před rokem 70 a velmi pravděpodobně před rokem 68.

Příjemci knihy
Jan adresoval Zjevení sedmi důležitým církvím v Malé Asii,  z nichž se poté šířilo dále.

Proroctví  knihy  Zjevení  se  do  velké  míry  zabývá  kultem  uctívání  císaře,  a  Malá  Asie  byla
významným  centrem  tohoto  uctívání  –  proto  byla  v  tomto  ohledu  velmi  důležitá.  „Nápis  za
nápisem,  věnování  za  věnováním,  svědčí  o  věrnosti  těchto  měst  vůči  Říši.  V Efezu,  Smyrně,
Pergamu a skutečně napříč celou provincií byla Církev konfrontována imperialismem, který měl
velmi  lidový a  patriotický charakter,  a  nesl  charakter  náboženství.  Nikde nebyl  kult  císaře  tak
populární jako v Asii“ (H. B. Swete,  Komentář na knihu Zjevení,  [Commentary on Revelation;
Kregel, 1977], s. lxxxix).

Poté, co zemřel Julius Caesar (29 př. Kr.), byl v Efezu vystavěn chrám, kde byl Caesar ctěn
jako divus (bůh). Císaři, kteří následovali po něm, nečekali, až jim smrt poskytne takové pocty, a,
počínaje  Oktaviánem,  začali  si  nárokovat  božství  a  okázale  své  božské  tituly  vystavovali  v
chrámech a na mincích, zvláště pak v asijských městech. Oktavián změnil své jméno na Augustus,
což je titul nejvyššího majestátu, důstojnosti a zbožné úcty. Byl nazýván  Synem Božím;  jakožto
božský a zároveň lidský prostředník mezi nebesy a zemí přinášel oběti božstvům. Byl po celé říši
vyhlašován  jako  Spasitel  světa,  nápisy  na  jeho  mincích  byly  velmi  otevřeně  mesiášské  –

44 Pozn. př.: Se vší úctou ke Svatému Irenejovi, Ireneus mimo jiné tvrdil a apologeticky obhajoval, že Pán Ježíš se 
dožil minimálně padesáti let (a přinejmenším 20 let veřejného vyučování), než byl ukřižován, „byl starým mužem 
pro staré muže, aby mohl být dokonalým Mistrem všem, a to nejen svým předkládáním pravdy, ale i svým věkem …
rozhodně tedy nekázal pouze jeden rok, ani netrpěl hned dvanáctého měsíce prvního roku [poté, co začal kázat], 
jelikož období mezi třicátým rokem a padesátým rokem věku nelze nikdy považovat za jeden rok...“ (Proti bludům, 
2.22.4-6), a proto je na místě jeho časování brát s rezervou.



poselstvím, které prohlašovaly, bylo, jak napsal Ethelbert Stauffer, že „spása není v nikom jiném
než v císaři Augustu, protože není jiného jména daného lidem, ke kterém by mohli být spaseni“
(Kristus a císaři, [Christ and the Caesars; Westminster, 1955], s. 88).

Tento přístup byl vlastní všem císařům. Císař byl Bůh; císař byl Spasitel; císař byl jediný
Pán.45 A císaři si nárokovali nejen božské tituly, ale i božská práva. Libovolně ustanovovali daně a
konfiskovali majetek, brali si manželky (a manžely) občanů pro své vlastní potěšení, způsobovali
nedostatky  potravin,  měli  moc  nad  životem  i  smrtí  svých  poddaných  a  obecně  se  pokoušeli
vládnout nad každým aspektem reality v celé Říši. Filozofii císařů lze shrnout jedním heslem, které
se, jak šel čas, používalo více a více: Císař je Pán!

Právě tohle bylo hlavním sporem mezi Římem a křesťany: Kdo je Pán? Francis Schaeffer
poukazuje: „Nezapomínejme, proč byli křesťané zabíjeni. Nebyli zabíjeni proto, že uctívali Ježíše.
… nikomu nezáleželo na tom, kdo uctíval koho, dokud daný uctívající nenarušoval jednotu státu,
jejímž centrem bylo formální uctívání císaře. Důvodem, proč byli křesťané zabíjeni, bylo to, že byli
rebelové … uctívali Ježíše jako Boha – a uctívali pouze tohoto nekonečného, osobního Boha. Císaři
nemohli  tolerovat  výlučné  uctívání  pouze tohoto  jediného  Boha.  Uctívat  Ho  se  počítalo  jako
velezrada“ (Jak tedy máme žít? [How Shall We Then Live?; Revell, 1976], s. 24).

Pro Řím bylo cílem jakékoliv skutečné morálky a  zbožnosti  podřízení  všech věcí  státu;
náboženský, zbožný člověk byl ten, kdo v každé oblasti svého života uznával centralitu Říma. R. J.
Rushdoony poznamenává, že „rámcem náboženských a rodinných skutků zbožnosti byl Řím sám
jako centrální a nejposvátnější komunita. Řím striktně řídil všechna práva na sdružování, uzavírání
závazků, scházení se s náboženským účelem či shromažďování se na ulicích, a nestrpěl žádného
rivala,  který  zpochybňoval  či  ohrožoval  jeho  centralitu.  …  Jedině  stát  sám  mohl  organizovat
občany;  občané sami  nic  takového nemohli  –  kdyby se  jakkoliv  organizovali,  jednalo  by  se o
spiknutí. Už jen na tomto základě byla jasně a důsledně organizovaná křesťanská Církev útokem,
urážkou a vzdorem vůči státu; byla ilegální organizací, která byla od svého počátku podezřelá ze
spiklenectví“ (Jeden a mnoho, [The One and the Many; Thoburn Press, 1978], s. 92nn.).

Svědectví  apoštolů  a  rané  Církve  nebylo  ničím  menším  než  vyhlášením  války  proti
neoprávněným nárokům římského státu. Jan otevřeně prohlašoval, že Ježíš je jediný či jednorozený
Syn Boží (J 3:16); že ve skutečnosti  On sám „je ten pravý Bůh a věčný život“ (1. J 5:20-21).
Apoštol Petr krátce po Letnicích kázal, že „V nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem
jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni“ (Sk 4:12). „Konflikt křesťanství s
Římem byl tedy z římské perspektivy politický, z křesťanské však náboženský. Nikdo od křesťanů
nevyžadoval,  ať  uctívají  pohanské  bohy  Říma;  Řím od  nich  jen  chtěl,  ať  uznají  náboženskou
nadřazenost a prvořadost státu. … Otázkou tedy bylo toto: Měl by císařův zákon, státní zákon, řídit
stát  i  Církev,  nebo  jsou  stát  i  Církev,  císař  stejně  jako  biskup,  pod  Božím  zákonem?  Kdo
představuje pravý, skutečný a nejvyšší řád – Bůh nebo Řím, věčnost nebo čas? Římskou odpovědí
byl Řím a čas, a křesťanství proto představovalo víru velezrádců a hrozbu pro celý politický řád“
(Rushdoony, Jeden a mnoho, s. 93).

Obvinění, které bylo v prvním století vzneseno v jednom soudním procesu proti křesťanům,
znělo, že „jednají proti císařovým ustanovením, neboť říkají, že králem je někdo jiný: Ježíš“ (Sk
17:7). Právě to bylo základem obvinění proti všem křesťanům v Říši. Policejní velitel smlouval s
věkovitým biskupem Polykarpem, aby odvolal tak extrémní pozici: „Co vám ublíží říct, že císař je
Pán?“ Polykarp odmítl a byl upálen u kůlu. Tisíce stihla mučednická smrt právě kvůli této věci.
Ježíš pro ně nebyl „Bůh“ v nějakém abstraktním, irelevantním smyslu; byl pro ně jediným Bohem,
zcela a plně Svrchovaným Vládcem v každé jedné oblasti života. Z Jeho požadavků nebylo možné
vyloučit žádný aspekt reality. Nic nebylo neutrální. Církev konfrontovala Řím nekompromisním
nárokem Kristovy vládcovské autority: Ježíš je jediný Syn Boží; Ježíš je Bůh; Ježíš je Král; Ježíš je
Spasitel; Ježíš je Pán. Byly zde dvě Říše, obě se pokoušely o absolutní nadvládu nad světem; a byly
v nesmiřitelné válce.

Pro církve v Malé Asii bylo nutné si tuto realitu plně uvědomit, se všemi jejími implikacemi.

45 Pozn. př.: Pro více informací o střetu kultu císaře a křesťanství viz R. J. Rushdoony, „Ateismus“ rané církve 
(Antiteze, 2017). 



Víra  v  Ježíše  Krista  vyžaduje  absolutní  podřízenost  Jeho  Panství,  v  každé  jedné  věci,  bez
kompromisu. Vyznání Krista znamenalo konflikt s etatismem, především pak v provinciích, kde
oficiální uctívání císaře bylo požadováno při každodenních transakcích a činnostech. Neuznávání
nároků  státu  by  zákonitě  vedlo  k  ekonomickým obtížím  a  krachu,  často  dokonce  k  uvěznění,
mučení a smrti.

Někteří křesťané se ale dopouštěli kompromisu: „Jistě, Ježíš je Bůh. Uctívám ho ve sboru a
při svých soukromých ztišeních. Ale pořád si můžu udržet svou práci a pozici v odborech, i když po
mě požadují, abych technicky vzdával hold pohanským božstvům. Je to jen detail: konec konců,
pořád věřím v Ježíše ve svém srdci...“ Ale Kristovo Panství je všeobjímající a Bible nijak a nikdy
nerozlišuje mezi srdcem a chováním. Ježíš je Pán všeho. Abychom Ho skutečně uznávali jako Pána,
musíme Mu sloužit  vždycky,  všude a  ve všem.  Právě  to  je  hlavní  poselství  Zjevení  a  tím,  co
křesťané v Asii zoufale potřebovali slyšet. Žili v samotném srdci Satanova trůnu, v sídle uctívání
císaře; Jan jim psal, aby jim připomněl jejich skutečného Krále, jejich pozici kněží a králů, kterou s
Ním mají, a nutnost setrvat v poslušnosti vůči požadavkům Jeho svrchovaného Slova.

Téma knihy
Cílem  Zjevení  bylo  zjevit  trpící  Církvi  Krista  jako  Pána.  Jelikož  raní  křesťané  byli

pronásledováni, mohli být v pokušení bát se, že se svět vymyká z kontroly – že Ježíš, který si
nárokoval „veškerou pravomoc … na nebi i na zemi“ (Mt 28:18), ve skutečnosti nemá všechno pod
kontrolou. Apoštolové často varovali před bludem zaměření se na člověka; připomínali lidem, že
Boží svrchovanost se týká celé historie (včetně našich konkrétních protivenství a soužení). Právě to
bylo základem některých nejnádhernějších utěšujících pasáží v Novém zákoně (např.: Ř 8:28-39; 2.
Kor 1:3-7; 4:7-15).

  Janovým hlavním zájmem a důrazem při psaní knihy Zjevení byla právě tato jedna věc:
chtěl  posílit  křesťanskou  komunitu  ve  víře  v  Panství  Ježíše  Krista,  aby  si  uvědomila,  že
pronásledování, kterému čelí, je nedílnou součástí velké války historie. Pán slávy vstoupil na svůj
trůn  a  bezbožní  vládci  se  teď snaží  bouřit  proti  Jeho autoritě  tím,  že  pronásledují  Jeho bratry.
Utrpení křesťanů nebylo znamením, že nechal tento svět ďáblu; místo toho zjevovala, že Kristus je
Král. Kdyby Ježíšovo Panství bylo z historického hlediska bezvýznamné, bezbožní by neměli vůbec
žádný  důvod  křesťany  sužovat.  Místo  toho  však  Ježíšovy  následovníky  pronásledovali,  a  tak
ukazovali své neochotné uznání Jeho svrchovanosti a nadvlády nad vládou jejich. Kniha Zjevení
ukazuje Ježíše jako usazeného na bílém koni, jako „Krále králů a Pána pánů“ (Zj 19:16), jak bojuje
s  národy,  jak  soudí  a  válčí  v  dokonalé  spravedlnosti.  Pronásledovaní  křesťané  nebyli  ani  v
nejmenším opuštěni Bohem. Ve skutečnosti stáli na předních liniích konfliktu věků, konfliktu, ve
kterém Ježíš  Kristus  již  zvítězil  v  rozhodující  bitvě.  Celá  historie  od  Jeho vzkříšení  byla  a  je
„čistící“  operací,  kdy  jsou  důsledky  Jeho  díla  postupně  uplatňovány  napříč  světem.  Jan  je
realistický: bitvy nebudou snadné, křesťané z nich nevyjdou bez škrábance. Často to bude krvavé, a
spousta té krve bude naše vlastní. Ale Ježíš je Král, Ježíš je Pán, a (jak říká Luther): „On musí tuhle
bitvu vyhrát.“46 Syn Boží kráčí do války, „vítězící a aby vítězil“, dokud Mu nebudou složeni pod
nohy všichni Jeho nepřátelé.

Téma Zjevení tedy bylo aktuální; to znamená, že bylo napsáno křesťanům a pro křesťany,
kteří žili v době, kdy bylo poprvé přijato a čteno. Jestliže ho tedy vykládáme futuristicky, jako by
jeho poselství bylo primárně zamýšleno pro dobu 2000 let poté, co ho Jan napsal, velmi se mýlíme.
(Je  zajímavé –  ne však  překvapivé  –  že  ti,  kdo knihu vykládají  „futuristicky“,  se,  jak  se  zdá,
vždycky zaměřují na naplnění jejích proroctví právě v jejich vlastní době. Jsou tak přesvědčeni o
své vlastní důležitosti, že o sobě ani nejsou schopni uvažovat, jako by mohli žít v nějaké jiné době,
než  je  vyvrcholení  historie.)  Samozřejmě,  události,  které  Jan  předpovídal,  se  měly  naplnit „v
budoucnosti“ Jana a jeho čtenářů; naplnily se však brzy poté, co je sepsal. Vykládat knihu jinak
znamená protiřečit tomu, co nám sama říká o svém rozsahu, a co konkrétní pasáže naznačují o jejím
cíli a důrazu. Pro nás dnes je velká většina Zjevení (tedy vše s výjimkou několika veršů, které

46 Pozn. př.: Odkaz na Lutherův slavný hymnus „Hrad přepevný jest Pán Bůh náš“ („Ein feste Burg ist unser Gott“/„A 
Mighty Fortress Is Our God“), viz k. 1.



zmiňují konec světa) historií: už se odehrála. To může být velkým zklamáním pro ty, kdo se těšili
na to, že prožijí některé vzrušující scény knihy. Mám pro ně tedy alespoň malou útěchu: Hlavu
vzhůru, zabijácké včely jsou pořád na své cestě na sever do USA! Navíc, Šelma má celý zástup
moderních imitátorů, takže ještě budete mít šanci nechat se setnout. Naneštěstí, ti, kdo doufali, že
uniknou raketám ve Vytržení,  takové štěstí nemají.  Budou se muset dřít  k vítězství společně se
zbytkem z nás.

Raná Církev měla dva velké nepřátele:  odpadlý Izrael a pohanský Řím. Mnozí křesťané
zemřeli právě v jejich pařátech (a faktem je, že tito dva nepřátelé Církve spolu při zabíjení křesťanů
často spolupracovali, tak jako při ukřižování Pána samotného). A poselstvím Zjevení bylo, že tito
dva  Satanem  inspirovaní  pronásledovatelé  budou  brzy  souzeni  a  zničeni.  Jeho  poselství  bylo
aktuální, ne futuristické.

Někteří si budou stěžovat, že tento výklad dělá Zjevení v naší době „irelevantním“. Jen stěží
si lze představit pomýlenější myšlenku. Jsou knihy Římanům a Efezským „irelevantní“ jen proto,
že  byly  napsány  věřícím  v  prvním  století?  Měli  bychom  zapomenout  na  1.  Korintským  a
Galatským, protože se zabývají  problémy prvního století? Není  snad  celé Písmo prospěšné pro
věřící  v  každém věku  (2.  Tim 3:16-17)?  Skutečností  však  je,  že  tím,  kdo  dělá  knihu  Zjevení
irelevantní, jsou futuristé – podle futuristické hypotézy byla tato kniha neaplikovatelná od chvíle,
kdy byla napsána, až do dvacátého století! Zjevení přestane být mrtvou knihou jen tehdy, když ho
budeme chápat v kontextu jeho relevance a aktuálnosti v době, kdy bylo napsáno. Jan od počátku
jasně říká, že jeho kniha je adresována „sedmi sborům v Asii“ (Zj 1:4), a musíme předpokládat, že
to, co řekl, také mínil. Je zjevné, že předpokládal, že i ty nejsložitější symboly v celém proroctví
mohou jeho čtenáři v prvním století pochopit (Zj 13:18). Ani jednou nenaznačil, že by jeho kniha
byla napsána ohledně událostí ve dvacátém století a že křesťané tedy ztrácejí čas, jestliže se ho
snaží rozšifrovat předtím, než budou vynalezeny orbitální stanice. Kniha Zjevení byla v první řadě
aktuální pro své čtenáře v prvním století. Je však relevantní i pro nás dnes, jestliže chápeme její
poselství  a  aplikujeme její  principy  do našich  životů  a  naší  kultury.  Ježíš  Kristus  od nás  stále
požaduje to, co požadoval od rané Církve: naprostou věrnost Jemu.

Zde bychom mohli poukázat na několik důkazů aktuálnosti Zjevení pro jeho první čtenáře.
Za prvé, je tu obecný tón knihy, který má hodně co do činění s mučedníky (viz např. Zj 6:9; 7:14;
12:11). Tématem knihy je zjevně stávající situace sborů: Zjevení bylo napsáno trpící Církvi, aby
bylo útěchou věřícím v jejich čase zkoušek.

Za druhé, Jan píše, že kniha Zjevení se zabývá tím, „co se má brzy stát“ (Zj 1:1), a varuje,
že „ten čas je blízko“ (Zj 1:3). Pro případ, že by nám to uniklo, na konci knihy znovu říká, že „Pán
Bůh duchů proroků poslal svého anděla, aby svým otrokům ukázal, co se má brzo stát“ (Zj 22:6).
Vzhledem k tomu, že jedním z důležitých znaků opravdového proroka je skutečnost, že se všechny
jeho  předpovědi  naplní  (Dt  18:21-22),  Janovi  čtenáři  v  prvním  století  měli  všechny  důvody
očekávat, že jeho kniha je aktuální a důležitá pro jejich vlastní dobu. Slova  brzy a  blízko prostě
nelze převrátit, aby znamenala něco jiného než to, co říkají. Kdybych vám řekl „Brzy tam už budu“,
ale neobjevil  se další  2000 let,  neřekli  byste,  že jsem trochu nedochvilný? Někteří  budou proti
tomuto výkladu protestovat na základě 2. Petra 3:8, „že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let
jako jeden den“. Zde je ale kontext zcela jiný: Petr nás vybízí, ať máme trpělivost, když očekáváme
naplnění Božích zaslíbení, a ujišťuje nás, že Boží věrnost Jeho svatému Slovu se nevyčerpá nebo
nezmenší.

Kniha Zjevení není o Druhém příchodu. Je o zničení Izraele a Kristově vítězství nad Římem.
Faktem je,  že  slovo  příchod,  jak  ho  používá  kniha  Zjevení,  nikdy  neoznačuje  Druhý  příchod.
Zjevení  prorokuje  Boží  soud  nad  dvěma  starobylými  nepřáteli  Církve;  a  ačkoliv  pokračuje
stručným popisem některých událostí na konci času, tento popis je pouze „shrnutím“, které ukazuje,
že bezbožní proti Kristovu Království  nikdy neobstojí. Ale hlavním důrazem a tématem Zjevení
jsou události, které se měly brzy stát.

Za třetí, Jan některé situace jasně označuje jako něco, co se děje v jeho době: ve Zj 13:18
jasně povzbuzuje čtenáře ze svých současníků, ať spočítají „číslo šelmy“ a dešifrují jeho význam;
ve Zj 17:10 vidíme, že  jeden ze sedmi králů  je momentálně na trůně; a Jan nám říká, že velká



nevěstka „je [přítomný čas] veliké město, které má [přítomný čas] královskou moc nad králi země“
(Zj 17:18). Znovu, Zjevení mělo být chápáno jako něco, co mělo význam pro Janovy současníky.
Futuristické výklady naprosto odporují tomu, jak své proroctví vykládá sám Jan.

Za čtvrté, měli bychom si pečlivě povšimnout slov anděla ve Zj 22:10: „Nezapečeť slova
proroctví  tohoto  svitku,  neboť  ten  čas  je  blízko.“  Znovu  se  zde  samozřejmě  velmi  explicitně
dozvídáme, že proroctví je svou podstatou pro Janovu dobu; to však není vše. Výrok anděla je v
jasném kontrastu proti příkazu, který dostal na konci své knihy Daniel: „Ta slova uzavři a tu knihu
zapečeť až do času konce“ (Da 12:4). Danielovi bylo jasně přikázáno, ať své proroctví zapečetí,
jelikož odkazovalo na „čas konce“ v daleké budoucnosti. Ale Janovi je řečeno, ať své proroctví
nezapečeťuje, jelikož čas, o kterém hovoří, je blízko!

Je  tedy zjevné,  že kniha Zjevení  se  soustředí  na stávající  situaci  Jana a  jeho čtenářů v
prvním století. Byla napsána, aby těmto raným křesťanům ukázala, že Ježíš je Pán, „vládce králů
země“ (Zj 1:5). Ukazuje, že Ježíš je klíčem ke světové historii – že se nic nemůže stát bez Jeho
svrchované vůle,  že  On bude oslaven ve  všech věcech a  že  Jeho nepřátelé  budou lízat  prach.
Křesťané té doby čelili pokušení ke kompromisu s etatismem a falešnými náboženstvími své doby,
a potřebovali slyšet toto poselství Kristovy absolutní nadvlády nad všemi a nade vším, aby mohli
být posíleni ve svém boji, do kterého byli povoláni.

A toto poselství potřebujeme i my. I my denně čelíme výhrůžkám a svodům Kristových
nepřátel. I od nás je žádáno – dokonce i jinými křesťany – ať svolíme ke kompromisu s moderními
Šelmami a Nevěstkami, abychom se tak zachránili  (nebo si zachovali zaměstnání nebo majetek
nebo  daňové  výjimky).  I  my  stojíme  před  volbou:  podřídit  se  Ježíši  Kristu  nebo  podřídit  se
Satanovi. Zjevení mocně promlouvá do otázek a problémů, kterým dnes čelíme, a jeho poselství pro
nás je stejné, jako bylo pro ranou Církev: že mezi Kristem a Satanem není ani palec neutrální půdy,
že náš Pán požaduje neomezené, univerzální a všeobjímající podřízení se Jeho vládě a že On sám
předurčil svůj lid k vítěznému, dobyvatelskému tažení a nadvládě nad všemi věcmi v Jeho jménu. V
této bitvě historie nesmí být a není místo pro žádný kompromis či ústup o jedinou píď. Je nám
přikázáno zvítězit.

Pán se totiž dotkl všech částí stvoření a osvobodil je a vyvedl je z každého
klamu. Jak říká Svatý Pavel: „Odzbrojil síly a moci, zvítězil na kříži“ [Ko 2:14-
15], aby už nikdo nemohl být déle klamán, ale aby všichni všude mohli najít a
poznat samotné Slovo Boží.

Svatý Atanáš, O vtělení [45]
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STRUČNÉ SHRNUTÍ ZJEVENÍ

Pochopit knihu Zjevení není nemožné – je to však velmi složité. Plné rozebrání a vysvětlení
jejího rozsáhlého použití starozákonních obrazů by si vyžádalo několik svazků. Mým cílem v této
knize však je jen zhruba načrtnout biblický výklad eschatologie nadvlády. (Ti, kdo mají zájem o
úplnější  zpracování  těchto  otázek,  by se  měli  obrátit  na  můj  komentář  na  knihu Zjevení,  Dny
odplaty [The Days of Vengeance], tak jako na další knihy uvedené v Bibliografii.)

Kniha Zjevení jako celek je proroctvím o konci starého řádu a ustanovení řádu nového. Je
zprávou pro Církev,  že hrozivé  křeče,  které  svět  jejich doby všude zažívá,  znamenají  poslední
„otřesení nebes a země“, jednou provždy končí starosmluvní systém a oznamují, že na zem přišlo



Boží  Království  a  rozbilo  Satanovo  sevření  nad  národy.  Bůh  ve  zničení  Jeruzaléma,  starého
království,  a Chrámu zjevil,  že byly jen lešením při  stavbě Jeho věčného Města,  Jeho Svatého
Národa a Jeho ze všech nejslavnějšího Chrámu.

Hleďte, ať neodmítnete Toho, kdo mluví. Neboť jestliže neunikli oni, když odmítli
Toho, který k nim promlouval na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se
od Toho, kdo mluví z nebes. Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, a nyní zaslíbil řka: „Já
ještě jednou zatřesu“ nejenom „zemí“, ale i „nebem“. Ono „ještě jednou“ ukazuje
na proměnu těch věcí, jimiž lze otřást, neboť jsou učiněné, aby zůstaly ty věci, jež
jsou  neotřesitelné.  Projevujme  proto  vděčnost,  že  přijímáme  neotřesitelné
království,  a s ní  přinášejme Bohu Jemu příjemnou službu s uctivostí  a bázní.
Neboť náš Bůh je oheň stravující.
(Žd 12:25-29)

Následující přehled předkládá miniaturní náčrt hlavního poselství Zjevení. Kvůli stručnosti
budeme  pro  teď  ignorovat  jeho  formální  literární  charakter  (například  skutečnost,  že  je
strukturováno podle týdne stvoření a starozákonního kalendáře svátků!).

Kapitola Jedna představuje téma proroctví, ujišťuje čtenáře, že křesťané nyní vládnou jako
králové a kněží,  a to i  ve svých souženích.  Její  závěr tvoří  vize Ježíše Krista,  ve které vidíme
některé důležité symboly, které se v knize objevují později.

Kapitoly  Dva  a  Tři obsahují  zprávy  od  Pána  pro  sedm církví  v  Malé  Asii.  Dopisy  se
zabývají  hlavními  tématy  celého  proroctví,  především  pak  problémy  judaismu,  etatismu  a
pronásledování. Kristus prohlašuje, že Jeho Církev je skutečným Izraelem a právoplatným dědicem
smluvních zaslíbení; zároveň povzbuzuje svůj lid, ať „vítězí“, ať v Jeho jménu podmaňuje a vládne.
Ačkoliv tyto dopisy se často přehlížejí, ve skutečnosti tvoří ústřední část proroctví. Do velké míry
platí, že pozdější vize jsou prostě doplňkové ilustrace k lekcím v této pasáži.

Kapitoly Čtyři a Pět  nám dávají biblickou filozofii historie: všechny věci musíme vidět z
perspektivy Božího trůnu. Kristus je zjeven jako Vítěz a Dobyvatel, který je hoden otevřít knihu
Božích soudů; On sám je centrem stvoření a historie.

Kapitoly Šest a Sedm ukazují zlomení sedmi pečetí na svitku, které symbolizují soudy, které
měly dopadnout na odpadlý Izrael.  Zjevení nám konkrétně a jasně ukazuje, že se jedná o Boží
odpovědi na proklínající modlitby (či „modlitby hněvu“) Církve proti jejím nepřátelům; vládní a
liturgické skutky Církve jsou tím, co mění světové dějiny.

Kapitoly Osm a Devět toto poselství zdůrazňují a dále vysvětlují při otevření svitku jako
takového a zjevují vztah a soulad mezi soudcovskými vyhlášeními Církve na zemi a Božími soudní
výnosy z nebes. Jeruzalém je vydán Satanovi a jeho démonickým legiím, které zaplavily město, aby
posedly a požíraly jeho bezbožné obyvatele, dokud nebude celý národ dohnán do sebevražedného
šílenství.

Kapitoly Deset a Jedenáct znovu předkládají vizi Krista, který ohlašuje, že Nové stvoření a
Nová  smlouva  se  staly  uskutečněným  faktem.  Svědčící,  prorocká  Církev,  zdánlivě  vyhlazená
židovským pronásledováním, je vzkříšena; a tím, kdo je rozdrcen, jsou její pronásledovatelé. Se
zničením Jeruzaléma  a  stržením  starosmluvního  lešení  je  světu  zjeveno  dokončení  a  naplnění
nového a konečného Chrámu.

Kapitola  Dvanáct tvoří  dramatickou  mezihru  a  zachycuje  základní  bitvu  historie  v
kosmickém konfliktu  mezi  Kristem  a  Satanem.  Syn  Boží  vystupuje  na  trůn  svého  Království
nezraněný a vítězný, a Satan se proto obrací k pronásledování Církve. Znovu se tedy díváme na
ujištění pro Boží lid, že veškeré jeho pronásledování vychází z totální války sil zla proti Kristu,
který je Sémě Ženy a byl předurčen, aby rozdrtil Drakovu hlavu. S Ním je Církev více než vítězná.

Kapitola Třináct zjevuje totální válku, která měla přijít  mezi věrnou Církví a pohanskou
Římskou říší (Šelmou). Boží lid byl varován, že náboženské síly odpadlého judaismu se spojí s
římským státem a budou se snažit prosadit uctívání císaře místo uctívání Ježíše Krista.47 Církev má

47 Pozn. př.: Tuto realitu můžeme vidět už například i v J 19:15.



být trpělivá a vytrvalá v jisté a smělé víře v Kristovo panství; revoluce je něco, co Písmo odsuzuje.
Kapitoly Čtrnáct,  Patnáct  a Šestnáct zjevují  vítěznou armádu vykoupených, jak stojí  na

Hoře Sijón a zpívá píseň vítězství. Vidíme zde Krista, jak přichází v Oblaku soudu na vzpurný
Izrael a rozdupává uzrálé hrozny hněvu. Chrám je otevřen a zatímco Oblak slávy naplňuje svatyni,
jsou z něj vylévány božské soudy, které přinášejí egyptské rány na odpadlíky.

Kapitoly  Sedmnáct  a  Osmnáct odhalují  podstatu  hříchu  Jeruzaléma  jako  duchovní
cizoložství.  Jeruzalém je  nevěrnicí,  která  opustila  svého  právoplatného  manžela  a  dopouští  se
smilstva s pohanskými vládci, uctívaje císaře, „zpitá krví svatých“; Svaté město se stalo dalším
Babylonem.  Bůh  naposledy  volá  svůj  lid,  ať  se  oddělí  od  jeruzalémského  smilstva,  a  vydává
Jeruzalém pustošícím armádám Říše. Svatí v nebesích i na zemi se radují při pohledu na naprosté
vyvrácení a zničení odpadlého Izraele.

Kapitola Devatenáct začíná Večeří Páně – radostnou hostinou Krista a Jeho Nevěsty, Církve.
Scéna se pak přesouvá ke zjevení přicházející celosvětové nadvlády evangelia, kdy Král králů jede
vpřed se svou armádou svatých, aby vedl svatou válku za znovudobytí celého světa. Nástrojem
vítězství je Jeho Slovo, které vychází z Jeho úst jako meč.48

Kapitola  Dvacet nám ve  stručnosti  shrnuje  historii  nového  světového  řádu od  Kristova
prvního příchodu až po konec světa. Pán spoutává Satana a dosazuje svůj lid na trůn, aby s Ním
vládl jako lid králů a kněží. Satanův poslední pokus o svržení Krále je rozdrcen a přichází Poslední
soud. Spravedliví a ničemové jsou věčně odděleni a Boží lid vstupuje do svého věčného dědictví.

Kapitoly Dvacet jedna a Dvacet dva zaznamenávají vizi Církve ve vší její slávě, zachycují
její pozemské i nebeské aspekty. Církev je zjevena jako Boží Město, jako počátek Nového stvoření,
které se rozpíná, má celosvětový vliv a přitahuje do sebe všechny národy, dokud celá země není
proměněna  v  jediný  slavný  Chrám.  Cíle  stanovené  v  Ráji  jsou  splněny  v  naplnění  mandátu
nadvlády.

Když  tedy  nyní  známe  tento  širší  přehled,  můžeme  pokračovat  podrobnější  studií
symbolismu a obrazů ve Zjevení a zaměřit se na nejdramatičtější a nejkontroverznější symboly:
Šelmu, Nevěstku, Milénium a Nový Jeruzalém. Jak uvidíme, každý z těchto obrazů promlouval k
Církvi  prvního  století  o  aktuálních  realitách  a  povzbuzoval  ji  v  Naději  celosvětového  triumfu
evangelia.

Proto požehnaný Mojžíš dávno ustanovil velký svátek Pesach a to, abychom
ho slavili, a to proto, že farao byl zabit a lid byl osvobozen ze svého otroctví.
Tehdy to tak bývalo, že když ti, kdo lid tyranizovali, byli zabiti, Judejci ustanovili
a drželi dočasné, vezdejší svátky a svaté dny.

Nyní  však,  když  je  zabit  ďábel,  tyran  celého  světa,  my,  moji  milovaní,
neslavíme svátek dočasný, ale věčný a nebeský. Slavíme ho ne skrze stíny, ale
přicházíme  k  němu  v  plnosti  pravdy.  Oni  dodržovali  svátek  tak,  že  se  plnili
masem němého a tupého jehněte, a když pomazali své veřeje krví, prosili tak o
pomoc proti ničiteli. My teď však, hodujíce na Otcově Slově, majíce dveře našich
srdcí jsou zapečetěné krví Nové smlouvy, vyznáváme milost, která nám byla dána
Spasitelem, který řekl „Hle, dávám vám šlapat po hadech a štírech i moc nad vší
silou nepřítele“ [L 10:19]. Smrt už totiž nevládne; místo smrti je teď život, jelikož
náš  Pán  řekl  „Já  jsem  Život“  [J  14:6];  vše  je  teď  proto  naplněno  radostí  a
potěšením; jak je napsáno, „Hospodin kraluje, ať země jásá“ [Ž 97:1].

Svatý Atanáš, Dopisy [iv]

48 Pozn. př.: Pro biblický motiv spojení Večeře Páně a nadvlády viz např.: L 22:17-30; viz také k. 21.
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ŠELMA A FALEŠNÝ PROROK
(Zjevení 13)

Kniha Zjevení je smluvním dokumentem. Je proroctvím, tak jako proroctví Starého zákona.
To znamená, že jejím důrazem a cílem nejsou „předpovědi“ ohromujících událostí  jako takové.
Jelikož  se  jedná  o  proroctví,  ústřední  rovina  Zjevení  je  vykupující  a  etická.  Jeho  důrazem je
smlouva.  Není  ani  nejmenší  šance,  že  by  bibličtí  autoři  považovali  za  důležité  prorokovat  o
helikoptérách Cobra (které model „Blue Thunder“ učinil  zastaralými) nebo osobních počítačích
nebo žvýkačkách nebo raketoplánech. Ani by neměli zájem o předpovídání budoucnosti Spojených
států, Sovětského svazu nebo Lucemburského velkovévodství. Pointou není, že by tyto věci byly
nedůležité (do různé míry), nebo že by „duchovní“ křesťané neměli mít zájem o všechny oblasti
života – rozhodně bychom měli. Ale pointou je, že  Bible je Boží zjevení ohledně Jeho smlouvy s
Jeho  lidem.  Nebyla  napsána,  aby  uspokojila  naši  zvědavost  ohledně  světového  obchodu  nebo
nejvýhodnější úrokové sazby. Byla napsána, aby ukázala, co Bůh udělal, aby zachránil svůj lid a
oslavil se skrze něj.

Proto,  i  když  Bůh  v  knize  Zjevení  hovoří  o  Římské  říši,  Jeho záměrem není  říct  nám
vzrušující podrobnosti a novinky o životě na Neronově dvoře. O Římu hovoří jen ve vztahu vůči
smlouvě a historii vykoupení. Římskou říši nevidíme v kontextu jí samotné, ale pouze v souvislosti
se 1) Zemí (Izraelem) a 2) Církví.

Šelma vystupující z moře
Římská  říše  je  ve  Zjevení  symbolizována  jako  hltavé,  zuřivé  zvíře,  nezkrocené  a  pod

Kletbou. Jan říká, že vypadala jako levhart, medvěd a lev (Zj 13:2) – což jsou právě ta zvířata, která
popisují první tři ze čtyř světových velmocí v Danieli 7:1-6 (Babylon, Médo-Persie a Řecko; sr.
Danielův popis stejných říší  s  jinými symboly v Da 2:31-45).  Čtvrtá  říše,  Řím, má stejné zlé,
zvířecké  charakteristiky  jako  ostatní  říše,  ale  je  mnohem horší:  „A hle,  čtvrtá  šelma  strašlivá,
úděsná a neobyčejně silná. Měla veliké železné zuby. Požírala, drtila a to ostatní svýma nohama
pošlapávala. Ta byla ale odlišná ode všech šelem, které byly před ní, a měla deset rohů“ (Da 7:7).
Šelma ve Zjevení je zjevně Římská říše.

Tato Šelma však není jen instituce, ale i člověk; a konkrétně, jak uvidíme, císař Nero. Jak by
tento symbol mohl označovat Říši i jejího císaře? Protože, v určitém smyslu (zvláště v tom, jak se
na  věci  dívá  Bible),  se  zde  nedíváme  na  dvě symbolizované  věci,  ale  na  jednu.  Řím  byl
identifikován  se  svým  vůdcem;  Říše  byla  ztělesněná  Neronem.  Proto  mezi  nimi  Bible  může
přecházet tam a zpět nebo je označovat společně tím samým výrazem. A Nero i Říše byli ponořeni
hluboko v ponižujícím, zvrhlém, bestiálním chování. Nero, který zavraždil nespočet členů vlastní
rodiny (včetně své těhotné ženy, kterou ukopal k smrti); který byl homosexuál, což je poslední fáze
úpadku a zvrhlosti (Ř 1:24-32); jehož oblíbeným afrodiziakem bylo sledovat, jak lidé trpí při těch
nejstrašlivějších a  nejnechutnějších  druzích mučení;  který se oblékal  jako divoká šelma,  aby v
tomto převleku napadal a znásilňoval vězně, a to muže i ženy; který používal těla křesťanů hořící u
kůlů jako původní „římské svíce“ a osvětlení při svých odporných zahradních oslavách; který na
popud Židů rozpoutal první říšské pronásledování Církve, aby ji zničil;  tento animální zvrácenec
byl vládcem nejmocnější říše na zemi. A on byl tím, kdo určoval standardy svým poddaným. Řím
byl morální stokou světa.

Pojďme se nejprve zaměřit na to, co nám kniha Zjevení říká o Neronovi/Římu, Šelmě. Za
prvé,  Jan  ji  viděl  „jak  vystupuje  z  moře“  (Zj  13:1).  Ve  vizuálním,  dramatickém  smyslu,  se
samozřejmě zdálo, že mocná Římská říše skutečně vystoupila z moře, z Apeninského poloostrova
za oceánem. Ještě významnější je však biblická symbolika moře. Při původním stvoření byla země
kapalnou, beztvarou, neobyvatelnou masou temnoty, kterou „přemohlo“ světlo Ducha (Gen 1:2; J
1:5). Samozřejmě, mezi Bohem a Jeho stvořením nebyl žádný skutečný konflikt; na počátku bylo



všechno „velmi dobré“. Moře je ze své nejzákladnější podstaty obrazem života. Ale vidíme, že po
Pádu se v Písmu používá a rozvíjí  obraz bouřících hlubin jako symbol světa v chaosu, který je
způsobený vzpourou lidí a národů proti Bohu: „Ale ničemové jsou jako vzedmuté moře, když se
nemůže utišit, jehož vody vyvrhují špínu a bláto“ (Iz 57:20; sr. 17:12). Proto Jan později slyší, že
„Vody, které jsi viděl ... jsou lidé a zástupy, národy a jazyky“ (Zj 17:15). Z této chaotické, vzpurné
masy lidstva se vynořil Řím, říše, která byla celá založená na premise odporu vůči Bohu.

Za druhé, Jan viděl, že Šelma měla „deset rohů a sedm hlav“ (Zj 13:1), byla v obrazu Draka
(Zj 12:3), který Šelmě dává „svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc“ (Zj 13:2). Deset rohů (sil)
Šelmy nám Zjevení 17:12 vysvětluje jako vládce deseti říšských provincií, zatímco sedm hlav je
řada císařů (Zj 17:9-11): Nero byl jednou z těchto „hlav“ (k této skutečnosti se vrátíme v následující
kapitole).

Za třetí, „na svých hlavách měla rouhavá jména“ (Zj 13:1). Jak už jsme viděli, Císaři byli
bohové. Každý císař se nazýval  Augustus nebo  Sebastos, což znamená  Ten, kdo má být uctíván;
také používali jméno  divus (bůh) a dokonce  Deus a  Theos (Bůh). V Říši bylo vztyčeno mnoho
chrámů císařského kultu, a to především, jak už jsme viděli, v Malé Asii. Římští císaři si nárokovali
a přijímali pocty patřící pouze jedinému pravému Bohu; Nero přikazoval a vyžadoval  absolutní
poslušnost a dokonce si nechal postavit vlastní sochu, 40 metrů vysokou. Právě proto Pavel nazýval
císaře „člověkem hříchu“ či „člověkem bezzákonosti“; říkal o něm, že je „syn záhuby, který se staví
na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká bůh nebo co se uctívá, takže
sám usedá jako Bůh do Boží svatyně a vydává se za Boha“ (2. Te 2:3-4).49 Tento aspekt Šelmy
zdůrazňuje i Jan: „Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání … I otevřela svá ústa k rouhání se
Bohu a rouhala se Jeho jménu a Jeho stánku,  to  jest  těm, kteří  přebývají  v  nebi“ (Zj  13:5-6).
Křesťané byli pronásledováni právě proto, že se odmítali účastnit tohoto modlářského kultu Císaře.

Za čtvrté, Jan viděl „jednu z jejích hlav jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla
vyléčena“ (Zj 13:3). Někteří poukazují na to, že poté, co byl Nero zabit, začala se šířit zvěst, že
znovu vstane a znovu se chopí trůnu; zastánci této teorie předpokládají, že Jan musí odkazovat na
tento mýtus. To se mi však zdá jako velmi neuspokojivá metoda přístupu k Písmu. Jan v této pasáži
zmiňuje „smrtelnou ránu“ Šelmy celkem třikrát (viz Zj 13:12, 14); zcela zjevně se jedná o něco
mnohem více než běžný symbol, a proto bychom se měli snažit najít pro něj biblické vysvětlení.

Jak jsme viděli, Šelma připomíná Draka. Fakt, že utržila ránu na hlavě, by nás měla vést k
tomu, že si vybavíme scénu v Zahradě Eden, kde Bůh zaslíbil, že Kristus přijde a rozdrtí Drakovi
hlavu (Gen 3:15).  Daniel  prorokoval,  že ve dnech římských vládců Kristovo Království  rozdrtí
satanské  říše,  nahradí  je  a  naplní  celou  zemi.  V  souladu  s  touto  pravdou  bylo  apoštolským
svědectvím, že přišlo Kristovo Království, že ďábel byl poražen, odzbrojen a spoután, a že všechny
národy začnou proudit  k  Hoře Pánova Domu. Už během první  generace se evangelium rychle
rozšířilo po celém světě, ke všem národům, všude vyrážely sbory a na víru se obrátili i členové
císařovy vlastní domácnosti (Fp 4:22). Faktem je, že císař Tiberus dokonce podal formální žádost,
aby  římský senát  oficiálně  uznal  Kristovo božství.  Nějakou  dobu  se  tedy  zdálo,  že  dochází  k
převratu: křesťanství bylo na vzestupu a brzy se mělo chopit vlády. Satanova hlava byla rozdrcena;
společně a s ní byla smrtelně zraněna Římská říše, a to mečem (Zj 13:14) evangelia.

 Pak však přišel  zvrat.  Ačkoliv evangelium se šířilo  všude,  stejně se šířilo  i  kacířství  a
odpadlictví; a tváří v tvář pronásledování ze strany Židů a římského státu začaly odpadat velké
zástupy křesťanů. Nový zákon rozhodně působí dojmem, že se  většina církví rozpadla a opustila
víru; při Neronově pronásledování se zdálo, že je Církev zcela vyhlazena. Šelma byla zraněna na
hlavě, obdržela smrtelnou ránu – a přece stále žila. Skutečností však samozřejmě bylo, že Kristus
opravdu porazil Draka a Šelmu; implikace Jeho vítězství se však stále musely náležitě projevit v
praxi; svatí ještě museli zvítězit a „ovládnout království“ (Da 7:21-22; Zj 12:11).

Za páté, „Celá země nad tou Šelmou užasla; poklonili se Drakovi, že dal té Šelmě svou
pravomoc, a poklonili se také Šelmě se slovy: ‚Kdo je podobný té šelmě a kdo s ní může bojovat?‘“

49 Pozn. př.: Budoucí čas, který zde používají české překlady, neodpovídá původní řečtině, ale je vyjádřením 
předpochopení překladatelů. V přítomném času tuto pasáž překládá drtivá většina anglických překladů, např. NASB,
ESV, KJV, NKJV, HCSB, ASV, ISV, BLB, RV, YLT, atd.



(Zj 13:3-4). Jan nehovoří o tom, že by Šelmu následoval svět; slovo, které zde používá, se správně
překládá  země50 a  znamená  Izrael.  Víme to proto,  že kontext  označuje ty,  kdo ji  uctívali,  jako
obyvatele země (Zj 13:8, 12, 14 ČSP, ČEP) – což je technický výraz, který se ve Zjevení objevuje
několikrát  a  označuje  odpadlý  Izrael.  V řeckém  Starém  zákoně  (verze,  kterou  používala  raná
Církev) se jedná o běžné prorocké vyjádření pro  vzpurný,  modlářský Izrael, který měl být brzy
zničen a vyhnán ze země (Jer 1:14; 10:18; Ez 7:7; 36:17; Oz 4:1, 3; Jl 1:2, 14; 2:1; Sof 1:18), které
se zakládá na původním vyjádření biblických historických knih pro vzpurné, modlářské pohany,
kteří měli být brzy zničeni a vyhnáni ze země (Num 32:17; 33:52, 55; Joz 7:9; 9:24; Sd 1:32; 2. S
5:6; 1. Le 11:4; 22:18; Neh 9:24). Izrael se stal národem pohanů a měl být brzy zničen, odveden do
vyhnanství  a  nahrazen  národem  novým.  Samozřejmě,  je  pravda,  že  Nero  byl  jako  dobrotivý
poskytovatel blahobytu a zábavy milován po celé Říši.  Ten, kdo je však odsuzován za uctívání
císaře především, je Izrael. Izraelci tváří v tvář volbě mezi Kristem a Císařem prohlásili: „Nemáme
krále, jen císaře!“ (J 19:15). Jejich reakcí na Císařovu zdánlivě úspěšnou válku proti Církvi (Zj
11:7) byly úcta, bázeň a uctívání. Izraelci pomáhal Císaři a Říši proti Kristu a Církvi. Nakonec tedy
v  důsledku  uctívali  Draka,  a  právě  z  tohoto  důvodu  Ježíš  sám  nazval  jejich  shromáždění
synagogami Satana (Zj 2:9; 3:9).

Za šesté, Šelmě byla dána „moc, aby činila, co chce, po čtyřicet dva měsíce“ (Zj 13:5), „aby
rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla“ (Zj 13:7). Toto období 42 měsíců (tři a půl roku –
polovina sedmi) je symbolickým obrazem, který v prorockém jazyce označuje čas zármutku, kdy
jsou u moci Boží nepřátelé nebo kdy je vyléván soud (odvozuje se od období sucha mezi prvním
objevením  Elijáše  a  porážkou  Baala  na  Hoře  Karmel).  Jeho  prorocké  použití  není  primárně
doslovné, ale rozhodně stojí za povšimnutí, že  Neronovo pronásledování Církve trvalo právě 42
měsíců, asi od poloviny listopadu 64 do začátku června 68.

Za sedmé, Jan svým čtenářům Šelmu jasně identifikoval: „Zde je moudrost. Kdo má rozum,
ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest“ (Zj 13:18). Toto
zvláštní číslo má několik důležitých aspektů; zde se však zaměříme jen na dva z nich.

Prvním je, že Starý zákon už nám o čísle 666 řekl. Najdeme ho v knihách Královských a
Letopisů, které rozhodně patří k nejzanedbávanějším knihám Bible. Je však zajímavé, že Jan čerpá
mnoho svých symbolických čísel právě z nich (alespoň jeden příklad: srovnejte 1. Le 24:1-19 se Zj
4:4). Tyto historické písemnosti nám říkají, že Šalomounovi (který je biblickým předobrazem Krista
i Šelmy) na vrcholu jeho moci a slávy přiváželi 666 talentů zlata. Toto číslo značí vrchol jeho vlády
i počátek jeho pádu; od té chvíle vše upadá do odpadlictví. Šalomoun postupně porušuje tři zákony
zbožného kralování, které jsou zaznamenané v Deuteronomiu 17:16-17: zákaz hromadění zlata (1.
Kr 10:14-15), zákaz hromadění koní (1. Kr 10:26-29) a zákaz hromadění žen (1. Kr 11:1-8). Pro
Hebreje bylo číslo 666 strašlivým znamením odpadlictví, znamením krále a státu v Drakově obrazu.

Druhým faktem, který si ohledně čísla 666 potřebujeme uvědomit,  je toto: v řečtině i  v
hebrejštině je každé písmeno abecedy zároveň i číslicí (viz tabulka číslic na konci této kapitoly).
Proto se „číslo“ něčího jména dalo spočítat prostě sečtením numerické hodnoty jeho písmen. Jan
zjevně očekával, že jeho soudobí čtenáři jsou schopní tuto metodu použít a zjistit tak jméno Šelmy
(Zj 13:18) – což, znovu, ukazuje, že sdělení Zjevení bylo aktuální pro Janovy čtenáře; neočekával,
že  spočítají  a  odhalí  jméno  nějakého  zahraničního  vládního  funkcionáře  ve  dvacátém  století.
Zároveň jim však říká, že to nebude tak snadné, jak by si mohli myslet: bude si to žádat někoho,
„kdo má důvtip“ či „rozum“. Jan totiž nedal číslo, které by fungovalo v řečtině, což je to, co by
očekával římský úředník procházející Zjevení a hledající nějaký podvratný obsah. Neočekávaným
prvkem tohoto výpočtu bylo, že musel být spočítán v hebrejštině, v jazyce, který by alespoň někteří
členové sborů znali. Jeho čtenáři by už tak jako tak měli jasno v tom, že hovoří o Neronovi, a ti,
kteří uměli hebrejsky, by to okamžitě pochopili. Numerické hodnoty hebrejských písmen ve spojení
Neron Kesar (Nero císař) jsou: 

50 Pozn. př.: Jak správně odrážejí všechny české překlady.



proto

Stojí za povšimnutí, že všichni raní křesťanští autoři, dokonce i ti, kteří neuměli hebrejsky, a
proto je  číslo  666 mátlo,  spojovali  Šelmu s Římskou říší,  a  obzvláště  s  Neronem. Není  žádný
opodstatněný důvod o tom pochybovat. Jan psal křesťanům v prvním století a varoval je ohledně
věcí, které se měly „brzy“ stát. Byli součástí nejdůležitější bitvy dějin, proti Drakovi a zlé Říši,
kterou ovládal. Cílem a záměrem Zjevení bylo utěšit Církev ujištěním o tom, že Bůh má všechno
pod kontrolou, takže ani obrovská moc Draka a Šelmy neobstojí proti armádám Ježíše Krista. Číslo
Člověka je šest (Gen 1:27, 31); Kristus byl zraněn na své patě šestý den (pátek) – ale právě to byl
den, kdy rozdrtil Drakovu hlavu. Jan říká, že Nero je i na vrcholu své moci jen  šest, nebo série
šestek; nikdy není sedm.51 Jeho plány světové nadvlády se nikdy nenaplní, Církev nad ním zvítězí.

Šelma vystupující ze Země
Tak, jako byla Šelma z moře v obrazu Draka, ve Zjevení 13 vidíme další příšeru, která je v

obrazu Šelmy. Jan ji viděl „vystupovat ze Země“ (Zj 13:11), vystupovat z Izraele samotného. Ve
Zjevení  19:20  se  dozvídáme  identitu  této  Šelmy  Země:  je  jí  „Falešný  prorok“.  Jako  taková
představuje to, co Ježíš předpověděl, že se odehraje v posledních dnech Izraele: „Mnozí přijdou v
Mém jménu a budou říkat ‚Já jsem Kristus‘ a svedou mnohé. … Také povstanou mnozí falešní
proroci  a  mnohé  svedou“  (Mt  24:5,  11).52 Vzestup  falešných  proroků  je  paralelou  k  vzestupu
antikristů; rozdílem je, že antikristové odpadli z Církve k judaismu, zatímco falešní proroci byli
židovští náboženští vůdci, kteří se snažili svést křesťany zvenku.

Je důležité pamatovat si,  že judaismus  není starozákonní náboženství,  ale spíše naprosté
odmítnutí  biblické  víry  ve  prospěch  farizejského,  talmudického  kacířství.  Tak  jako  mormoni,
svědkové Jehovovi,  Moonisté a další  sekty,  i  judaismus tvrdil,  že se zakládá na Bibli;  ale jeho
skutečná  autorita  vycházela  z  tradic  lidí.  Ježíš  se  vyjádřil  dost  jasně:  judaismus popírá  Krista,
protože  popírá  Mojžíše.  Skutečným  pokračováním  a  naplněním  starozákonního  náboženství  je
jedině ortodoxní křesťanství (viz Mt 5:17-20; 15:1-9; Mk 7:1-13; L 16:29-31; J 5:45-47; 8:42-47).

Židovští falešní proroci se zdáli jako beránci (Zj 13:11), jak varoval Ježíš (Mt 7:15); ale
„mluvili jako Drak“ (Zj 13:11). Jak hovoří Drak? Používá klamná, lstivá, svádivá slova, aby Boží
lid odvedl od víry do pasti  (Gen 3:1-6, 13; 2. Kor 11:3; Zj 12:9); navíc, je lhář, pomlouvač a rouhač
(J 8:44; Zj 12:10). Kniha Skutků zaznamenává bezpočet případů „Drakových“ falešných svědectví
Židů proti křesťanům, které byly pro ranou Církev velkým problémem (Sk 6:9-15; 13:10; 14:2-5;
17:5-8; 18:6, 12-13; 19:9; 21:27-39; 24:1-9; 25:2-3, 7).

Židovští  vůdci,  symbolizovaní touto Šelmou ze Země, spojili  své síly s Šelmou Říma a
pokusili se Církev zničit (Sk 4:24-28; 12:1-3; 13:8; 14:5; 17:5-8; 18:12-13; 21:11; 24:1-9; 25:2-3, 9,
24). Vedli Izrael v uctívání císaře (Zj 13:12); a ve službě tomuto odpadlictví tito falešní proroci
dokonce  konali  zázraky  (Zj  13:13-15).  Ježíš  varoval,  že  „povstanou  falešní  kristové  a  falešní
proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené“
(Mt  24:24).  Znovu,  Skutky  zaznamenávají  případy  židovských  falešných  proroků,  kteří  konali
zázraky, a někteří při svých zaříkáních dokonce používali Ježíšovo jméno (Sk 13:6-11, 19:13-16),
jak On sám předpověděl (Mt 7:22-23).

Židovští  vůdci  prosazovali  podřizování  se  císaři.  Jejich  obvinění  proti  Krustu  dokonce
znělo, že je rivalem všeobjímající autority císaře (J 19:12-15). Podobně, organizovali ekonomický
bojkot proti těm, kdo se odmítali podřídit císaři jako Pánu, a zašli dokonce až tak daleko, že je
zabíjeli (Zj 13:15-17). Kniha Skutků je protkaná incidenty organizovaného pronásledování Církve

51 Pozn. př.: Číslo dokonalosti či plnosti.
52 Pozn. př.: Řečtina zde používá množné číslo ψευδοπροφηται (pseudoprofetai); ve Zj 19:20 pak ψευδοπροφήτης 

(pseudoprofetes). V obou případech se tedy jedná o totožné řecké slovo; tuto skutečnost odráží např. BK a anglické 
překlady bez výjimky (NIV, ESV, NASB, KJV, NKJV, ASV, YLT, atd.).



ze strany Židů (Sk 4:1-3, 15-18; 5:17-18, 27-33, 40; 7:51-60; 9:23, 29; 13:45-50; 14:2-5; 17:5-8,
13; 18:17; 20:3; 22:22-23; 23:12, 20-21; 24:27; 26:21; 28:17-29; sr. 1. Te 2:14-16).

Nový  zákon  nám  o  této  skutečnosti  svědčí  na  mnoha  místech,  a  to  velmi  jasně.  Celá
židovská hierarchie se zapojovala do masivních, organizovaných snah Církev zničit, ať už skrze
klam nebo pronásledování. Ve snaze o dosažení tohoto ďábelského cíle se proti křesťanům spojili a
spikli  s římskou vládou. Někteří z nich byli schopni v Satanově službě konat zázraky. A právě
přesně to slyšíme o Šelmě ze Země. Falešný prorok ve Zjevení není nikdo jiný než vůdci odpadlého
Izraele, kteří odmítli Krista a uctívali Šelmu.

Náš text nám ukazuje zajímavé převrácení symboliky. Kniha Jób nás připravila na Janovo
proroctví – také totiž hovoří o Šelmě Země (Behemót, Jb 40:15-24) a Šelmě Moře (Livjátan, Jb
40:25-41:26). Janova vidění však rozšiřují popisy těchto dinosaurů v knize Jób a mění pořadí, v
jakém se objevují.  Nejprve vidíme Satana jako Draka,  jako skutečného Livjátana (Zj 12);  poté
přichází Šelma Moře, která je Drakovým obrazem (Zj 13:1); nakonec, v jejich stopách a v jejich
službě přichází Šelma Země, která je obrazem Šelmy Moře. Jan tím, že ukazuje objevení šelem v
opačném  pořadí,  zdůrazňuje  svou  pointu:  Izrael,  který  býval  byl  měl  být  královstvím  kněží
národům  světa,  se  vzdal  své  přední  pozice  a  odevzdal  je  Livjátanovi.  Místo  toho,  aby  Izrael
přetvořil  každou  kulturu  a  společnost  ke  zbožnosti,  sám byl  proměněn  k  obrazu  pohanského,
protikřesťanského státu. Z Abrahamových dětí se stalo sémě Draka (J 8:37-44).

Během  tří  let  služby  v  Efezu  se  apoštol  Pavel  neustále  setkával  s  pronásledováním  a
problémy  kvůli  „úkladům  Židů“  (Sk  20:19);  když  popisuje  své  konflikty  s  nimi,  nazývá  je
„šelmami“ (1. Kor 15:32). Židovská šelma byla nejlstivějším a nejnebezpečnějším nepřítelem rané
Církve, a Pavel proto Církev před těmito judaistickými svůdci usilovně varoval:

Neboť je mnoho nepoddajných, prázdných mluvků a svůdců, obzvláště těch ze
Židů. Těm je třeba zacpávat ústa, neboť rozvracejí celé rodiny, když pro hanebný
zisk učí, co by neměli.  Jeden z nich,  jejich vlastní prorok, řekl: „Kréťané byli
vždycky lháři, zlá zvěř, líná břicha.“ Toto svědectví je pravdivé. Z toho důvodu je
přísně kárej, aby byli zdraví ve víře a nedbali na židovské báje a příkazy lidí, kteří
se odvracejí od pravdy. Čistým je vše čisté. Avšak poskvrněným a nevěřícím nic
není čisté,  ale je poskvrněná jak jejich mysl,  tak svědomí.  Vyznávají,  že  znají
Boha,  ale  svými skutky ho zapírají.  Jsou ohavní  a  neposlušní  a  nezpůsobilí  k
jakémukoli dobrému skutku.
(Ti 1:10-16)



TABULKA ČÍSLIC,
KTERÉ SE POUŽÍVALY V BIBLICKÉ DOBĚ 

Zdroj: J. D. Douglas, ed., New Bible Dictionary, 2. vyd (Leicester,
England: Inter-Varsity Press; Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, Inc.,

1982), s. 842-43.



Král, který založil město, má velmi daleko k tomu, aby na něj nedbal, když
ho neopatrnost obyvatel vystaví útlaku a útokům lupičů, ale mstí ho a zachraňuje
před  zkázou,  protože  hledí  více  na  svou  vlastní  čest  než  na  nedbalost  lidí.
Mnohem  více  tedy  Slovo  Všedobrého  Otce  nebylo  nedbalé  vůči  lidské  rase,
kterou povolalo do existence; místo toho nabídnutím svého vlastního těla zrušilo
smrt, kterou si lidé přivodili, a napravilo jejich nedbalost svým vlastním učením.
Tak svou vlastní mocí obnovilo celou přirozenost člověka.

Svatý Atanáš, O vtělení [10]
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VELKÁ NEVĚSTKA
(Zjevení 17-19)

Kniha Zjevení nám předkládá dvě velká města, která jsou svým protikladem:  Babylon a
Nový  Jeruzalém.  Jak  uvidíme  v  pozdější  kapitole,  Nový  Jeruzalém  je  naplněním  Ráje,
společenstvím  svatých,  Božím  Městem.  To  druhé  město,  město,  které  je  s  ním  neustále
kontrastováno, je starý Jeruzalém, který se stal nevěrným Bohu. Kdybychom své Bible znali lépe,
bylo by nám to okamžitě jasné, jelikož většina jazyka a vyjádření, které popisují „Babylon“, čerpá z
biblických popisů Jeruzaléma. Pojďme se teď podívat na některé informace,  kterém nám Jan o
tomto zlém městě dává.

Za prvé, dozvídáme se, že s „velikou smilnicí ... smilnili králové země“ (Zj 17:1-2). Tento
úderný obraz města, které je smilnicí, která cizoloží s národy, vychází z Izajáše 57 a Ezechiele 16 a
23, kde je Jeruzalém vykreslen jako Boží Nevěsta, která se odvrátila ke smilnění a prostituci. Lid
Jeruzaléma opustil pravou víru a obrátil se o pomoc k pohanským božstvům a bezbožným národům
místo toho, aby důvěřoval v Boha jako svého Ochránce a Zachránce.  Ezechiel  zde používá tak
explicitní jazyk, že většina moderních pastorů z těchto kapitol ani nekáže, a odsuzuje jím Jeruzalém
jako zkaženou, podřadnou, chlípnou děvku: „Roztahovala jsi své nohy pro každého kolemjdoucího
a množila jsi své smilnění“ (Ez 16:25). Jan viděl, jak tato smilnice sedí v pustině, což je symbol,
který  představuje  Kletbu,  jak  jsme  už  rozsáhle  rozebírali;  navíc,  Písmo tento  specifický  obraz
Jeruzaléma jako smilnice v pustině používá v Jeremjáši 2-3 a Ozeáši 2.

Jan nám říká, že Smilnice v pustině sedí na Šelmě (Zj 17:3), což představuje její závislost na
Římské říši, která zajišťuje její národní existenci a moc; ze svědectví Nového zákona nemůže být
pochyb  o  tom,  že  Jeruzalém  politicky  a  nábožensky  „skočil  do  postele“  pohanské  Říše  –
spolupracoval s Římem při Kristově ukřižování a při vražedném pronásledování křesťanů. Anděl
tento aspekt symbolismu dále rozvíjí a říká Janovi o Šelmě více: „Těch sedm hlav je sedm hor, na
nichž ta žena sedí. A je sedm králů: pět jich padlo, jeden je, další ještě nepřišel; a až přijde, musí
zůstat jen nakrátko“ (Zj 17:9-10). „Sedm hor“ znovu identifikuje Šelmu jako Řím, který se proslavil
svými „sedmi kopci“; také ale odpovídají linii císařů. Pět jich padlo: prvních pět císařů byli Julius,
Augustus, Tiberius, Kaligula a Klaudius. Jeden je: Když Jan psal Zjevení, na trůně seděl šestý císař
Nero. Další … musí zůstat jen nakrátko: Sedmý císař Galba vládl jen sedm měsíců.

Symbolické  jméno  dané  Nevěstce  bylo  Babylon  Veliký (Zj  17:5),  což  je  připomínka
starozákonního města, které bylo ztělesněním vzpoury proti Bohu (sr. Gen 11:1-9; Jer 50-51). Tento
nový a větší Babylon, tato „matka smilnic“ je „zpitá krví svatých a krví Ježíšových svědků“ (Zj
17:6).  Jan nám později  říká,  že v tomto městě „byla nalezena krev proroků a svatých a všech
zabitých na zemi“ (Zj 18:24). Tento výrok zní nějak povědomě, že? Vychází z pasáže, které už jsme
se věnovali několikrát: z Ježíšova odsouzení Jeruzaléma.



Hle, proto Já k vám posílám proroky a moudré muže i učitele Zákona; některé z
nich zabijete a ukřižujete, některé z nich budete bičovat ve svých synagogách a
pronásledovat  od  města  k  městu,  aby  na  vás  padla  všechna  spravedlivá  krev
vylévaná na zemi … Amen,  pravím vám,  to  všechno přijde  na  toto  pokolení.
Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě
posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako slepice shromažďuje svá
kuřata pod křídla, ale nechtěli jste.
(Mt 23:34-37)

Historicky platilo, že  Jeruzalém vždycky byl velkou nevěstkou, která neustále upadala do
odpadlictví a pronásledování proroků (Sk 7:51-52); Jeruzalém byl místem, kde byli zabíjeni proroci
(L 13:33). Nemůžeme pochopit sdělení Zjevení, jestliže si neuvědomíme jeho centrální charakter
smluvního, právního dokumentu; stejně jako v případě Ámose a dalších starozákonních proroků se
jedná o smluvní soudní proces, který obviňuje Jeruzalém z porušování smlouvy a vyhlašuje nad ním
Boží soud.

Jan zaznamenává, že „deset králů“, tedy vládci podřízení Říši, se spojují se Šelmou proti
Kristu: „Ti mají týž úmysl a dávají svou moc a sílu Šelmě.53 Ti budou válčit s Beránkem“ – a jaký
bude výsledek? „Ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů, a ti, kteří jsou s Ním,
jsou povolaní, vyvolení a věrní“ (Zj 17:13-14). Jan ujišťuje Církev, že ve strašlivém a děsivém
konfliktu Církve s ohromující silou císařského Říma je zaručeno vítězství křesťanů a křesťanství.

Zdá se, že v tuto chvíli se pozornost přesouvá někam jinam. Jan říká, že zatímco se válka
mezi císařem a Kristem přiostřuje, národy Říše „budou nenávidět smilnici a učiní ji zpustlou [sr. Mt
24:15] a nahou, budou jíst její maso a spálí ji v ohni. Neboť Bůh dal do jejich srdcí, aby uskutečnili
Jeho úmysl, jednali jednomyslně a dali šelmě svou královskou moc, dokud nebudou dokonána Boží
slova“ (Zj 17:16-17; sr. 18:6-8). Jeruzalém se dopouštěl cizoložství s pohanskými národy, ale v roce
70 se tyto národy obrátily proti němu a zničily ho. Znovu, tento obraz vychází ze starozákonních
proroků, kteří hovořili o Jeruzalému jako o Děvce: říkali, že stejně, jako měla dcera kněze, která se
stala cizoložnicí,  být upálena (Lev 21:9),  právě tak Bůh použije dřívější  „milence“ Jeruzaléma,
pohanské národy, aby ho zničil a vypálil do základů (Jer 4:11-13, 30-31; Ez 16:37-41; 23:22, 25-
30).  Stojí  však  za  povšimnutí,  že  Šelma  ničí  Jeruzalém  jako  část  své  války  proti  Kristu;  raní
historici hlásí, že motivem římských vůdců při zničení Chrámu nebylo jen zničit Židy, ale i vyhladit
křesťanství.  Šelma se domnívala, že může zabít Nevěstku i Nevěstu jednou ranou! Ale když se
prach usadil a lešení starého, odpadlého Jeruzaléma leželo v ruinách, Církev byla zjevena jako nový
a nanejvýš slavný Chrám, jako Boží věčné sídlo.

Jan nám říká, že Nevěstka „je veliké město, které má královskou moc nad králi země“ (Zj
17:18).  Tento verš  mate  některé vykladače.  Ačkoliv všechna ostatní  znamení  ukazují  na to,  že
Nevěstkou je Jeruzalém, jak je  možné, že je o ní  řečeno,  že disponuje takovouto celosvětovou
politickou mocí? Odpovědí je, že  Zjevení není knihou o politice; je knihou o smlouvě. Jeruzalém
skutečně vládl nad národy. Měl smluvní prioritu před královstvími světa. Lidé si prakticky vůbec
neuvědomují a nedoceňují, že Izrael byl královstvím kněží (Ex 19:6) a měl vykonávat tuto službu
za národy světa. Když byl Izrael věrný Bohu a přinášel oběti za národy, svět byl v míru a pokoji;
když  však  Izrael  porušil  smlouvu,  ve  světě  byly  nepokoje  a  vřava.  Pohanské  národy  si  to
uvědomovaly (1. Kr 10:24; Ezd 1; 4-7; sr.  Ř 2:17-24). A přece,  ve své zvrácenosti  se zároveň
snažily svádět Izrael, ať cizoloží proti své smlouvě – a když to Izrael udělal, obrátily se proti němu
a zničily ho. Tento vzorec se opakuje mnohokrát až do konečné exkomunikace Izraele v roce 70,
kdy byl Jeruzalém zničen jako Boží  znamení,  že Království  se přesunulo k Jeho novému lidu,
Církvi (Zj 11:19; 15:5; 21:3).

Jelikož Izrael měl být brzy zničen, apoštolové trávili velkou část svého času v posledních
dnech tím, že varovali Boží lid, ať se od Izraele oddělí a připojí se k Církvi (sr. Sk 2:37-40; 3:19,
26; 4:8-12; 5:27-32). Právě to je i Janovým poselstvím ve Zjevení. Říká, že odpadlictví Jeruzaléma

53 Pozn. př.: Přítomný čas zde používá drtivá většina anglických překladů (NIV, ESV, NASB, HCSB, ISV, KJV, NKJV,
ASV, YLT atd.), i řada českých (BK, Žilka, Petrů, Pavlík, B21). 



se natolik rozrostlo, že soud nad ním bude trvalý a nezvratný. Jeruzalém se nyní stal  Babylonem,
nesmiřitelným Božím nepřítelem. „Stal se příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů a
vězením každého nečistého a  nenáviděného ptáka“ (Zj  18:2).  Jelikož Izrael  odmítl  Krista,  celý
národ se stal posedlým démony, zcela bez jakékoliv naděje (sr. Mt 12:38-45; Zj 9:1-11). Proto Boží
lid nemá a nemusí usilovat o nápravu Izraele, ale má ho vydat jeho osudu. Spása je s Kristem a
Církvi, ale ty, kdo se staví po boku Nevěstky, nečeká nic než zkáza. „Vyjděte z ní, Můj lide, abyste
neměli účast na jejích hříších a nedostali z jejích ran“ (Zj 18:4; sr. Žd 10:19-39; 12:15-29; 13:10-
14).

A tak je Jeruzalém zničen, aby už navěky nebyl znovu vystavěn: „Tu jeden silný anděl zvedl
kámen,  podobný velkému mlýnskému kameni,  hodil  jej  do  moře  [sr.  L 17:2]  a  řekl:  ‚Takto  s
prudkostí bude zavržen Babylon, to veliké město, a nikdy více nebude nalezen‘“ (Zj 18:21) Ale
„Jeruzalém“ ve dvacátém století stále stojí, nebo ne? Jak byl  navěky zničen v roce 70? To, co to
znamená, je, že Izrael jakožto smluvní lid přestane existovat. Jeruzalém – jako to velké město, jako
svaté město – „nikdy více nebude nalezen.“ Pravda, jak jsme viděli z Římanům 11, Abrahamovi
potomci znovu vstoupí do smlouvy. Ale už nebudou odděleným, svatým národem speciálních kněží.
Připojí se k národům světa v zástupu spasených, bez jakéhokoliv zvláštního rozlišení (Iz 19:19-25;
sr. Ef 2:11-22). Proto Jeruzalém, který opustil smluvní náboženství a obrátil se k démonickému
kultu magie, čarodějnictví a uctívání státu, bude navěky zničen. To, co kdysi bylo rájem, nikdy
znovu neokusí požehnání Zahrady Eden (Zj 18:22-23).

Boží  lid  se  modlil  za  zničení  Jeruzaléma  (Zj  6:9-11).  Teď,  když  byly  jeho  modlitby
zodpovězeny,  celý zástup vykoupených propuká v antifonickou chválu:

„Haleluja!  Záchrana,  sláva  i  moc  náleží  našemu  Bohu,  protože  pravé  a
spravedlivé jsou Jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou Smilnici, která ničila zemi
svým smilstvem, a potrestal krev svých otroků, která je na jejích rukou.“ A řekli
podruhé: „Haleluja! Její dým vystupuje na věky věků.“
(Zj 19:1-3; sr. 18:20)

V rozporu vůči očekáváním Říma, zničení Jeruzaléma nebylo koncem Církve. Místo toho
plně  ustanovilo  Církev  jako  nový  Chrám;  bylo  posledním  vyhlášením,  že  Bůh  se  rozvedl  s
Nevěstkou a popravil ji, že si vzal novou Nevěstu.54 Soud a spása jsou navzájem neoddělitelné.
Zhroucení bezbožné kultury není koncem světa, ale jeho znovustvořením, tak jako při Potopě či
Exodu.  Boží  lid  byl  zachráněn  ze  smilnění  světa,  aby  se  stal  Jeho  manželkou;  a  neustálou
připomínkou této skutečnosti je to, že Církev slaví večeři Páně, „Beránkovu svatební večeři“ (Zj
19:7-9).55

Zjevení pro nás zde zaznamenává další velkou hostinu, „Velikou Boží večeři“, při které jsou
mrchožrouti země pozváni, „aby jedli těla králů a těla vojevůdců a těla silných, těla koní i těch, kdo
na nich sedí, těla všech, svobodných i otroků, malých i velikých“ (Zj 19:17-18) – všech Kristových
nepřátel,  těch,  kdo se odmítají  poddat Jeho vládě.  Protože On vyjíždí na svém válečném koni,
následuje Ho armáda svatých, dobíjí národy Božím Slovem, evangeliem, které je symbolizované

54 Pozn. př.: Potřebujeme si uvědomit, že obraz rozvodu a nového manželství je jen jedním z obrazů, které nám Písmo 
ohledně Božího vztahu vůči Izraeli a Církvi dává, jak jsme viděli v dřívějších kapitolách (např. u olivy z Ř 11); 
Církev je v určitém smyslu novou Boží manželkou (jako zde), v určitém smyslu je pokračováním starozákonního 
Božího shromáždění Izraele a jeho „vykvetením“ a rozšířením (jako v Ef 2:11-22), atd.
Jestli se nám to zdá matoucí, apoštol Pavel nemá problém v Ř 11 používat minimálně 3 různé významy pro 
„Izraelce“: 1) příslušník národního smluvního celku Izraele (který zahrnoval i obrácené pohany); 2) Izraelec jako 
pokrevní Jákobův potomek; 3) Boží předurčený/obrácený člověk. „Neboť ne všichni ti, kteří pocházejí z Izraele, 
jsou Izrael...“ (Ř 9:6)

55 Pozn. př.: Původní řečtina zde používá slovo δεῖπνον, deipnon, což je na prvním místě výraz pro večeři, může však 
označovat i odpolední jídlo; Jan ho ve svém evangeliu používá k označení večeře (např. J 12:2; 13:2 a 13:4), stejný 
výraz používá pro večeři Páně Pavel v 1. Kor 11:20. Drtivá většina anglických překladů (ESV, NIV, NASB, KJV, 
HCSB, ISV, NKJV, YLT) na obou místech ve Zj 19 (19:7-9; 17-18) konzistentně používá slovo „večeře“, tak jako 
BK a Pavlík; Žilka používá „večeři“ v 19:9, ale v 19:17 není konzistentní.
V následující pasáži tedy vidíme Kristovo vítězné evangelijní tažení světem „orámované“ svátostí večeře Páně.



mečem, který vychází z Jeho úst (Zj 19:11-16). Nedíváme se zde na Druhý příchod; spíše se jedná o
symbolické vyhlášení naděje, o ujištění, že Boží Slovo zvítězí napříč celým světem, že Kristova
vláda bude ustanovena po celé zemi. Kristus bude všude uznán jako Král všech králů, jako Pán
všech pánů. Od počátku Zjevení bylo Kristovo poselství Jeho Církvi příkazem zvítězit, dobývat (Zj
2:7,  11,  17,  26-28;  3:5,  12,  21);  zde  On  sám ujišťuje  trpící  Církev,  že,  navzdory  zuřivému a
nelítostnému  pronásledování  ze  strany  Izraele  a  Říma,  Kristus  a  Jeho  lid  zvítězí  nad  všemi
nepřáteli.  Osudem Šelmy,  Falešného proroka a všech,  kdo vzdorují  Kristovu panství,  je  smrt  a
zkáza, v čase i na věčnosti (Zj 19:19-21).

Křesťané  v  prvním století  byli  obklopeni  pronásledováním a  odpadlictvím,  a  tak  mohli
snadno být pokoušeni považovat svou generaci za Konec. Velkým svědectvím Zjevení však bylo, že
tyto věci  nejsou Konec,  ale  Začátek.  Šelma a spiklenci  po jejím boku i  ve svých nejhorších a
nejkrutějších snahách jen naplňovali ustanovení svrchovaného Boha (Zj 17:17). To On ustanovil
každý jejich pohyb a krok – a ustanovil i jejich zkázu. Národy se bouří,  ale Bůh se směje: Už
ustanovil svého Krále na své svaté hoře; a právě On bude vládnout všem národům (Ž 2). Kristu
byla dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi (Mt 28:18); „On  musí vyhrát bitvu“, jak zpíval
Martin Luther.56 Jak evangelium postupuje napříč světem, vítězí, vítězí a bude vítězit, až se všechna
království nakonec stanou královstvími našeho Pána a Jeho Krista; a On bude vládnout navěky
věků.  Nesmíme nepříteli  postoupit  jediný čtvereční  centimetr  prostoru  v nebesích ani  na zemi.
Kristus a Jeho armáda jedou vpřed, vítězí a aby vítězili, a skrze Něj jsme dědici všech věcí.

A uviděl  jsem  otevřené  nebe,  a  hle,  bílý  kůň,  a  Ten,  kdo  na  něm  seděl,  se
jmenoval Věrný a Pravý; spravedlivě soudí a bojuje. Jeho oči byly jako plamen
ohně a na hlavě měl mnoho diadémů; má napsané jméno, které nezná nikdo než
On sám. Je oblečen do pláště zbroceného krví a Jeho jméno je Slovo Boží. A
vojska, která jsou v nebi, jela za Ním na bílých koních, oblečená do bělostného
čistého kmentu. Z Jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jím bil národy; bude je
pást železnou berlou. On šlape lis vína planoucího hněvu Všemohoucího Boha.
Na plášti a na svém boku má napsáno jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.
(Zj 19:11-16)

Kdo je tedy Ten, který vykonal tyto věci a spojil v míru a pokoji ty, kdo se
navzájem nenáviděli, jestli ne milovaný Otcův Syn, náš společný Spasitel, Ježíš
Kristus, který ze své lásky podstoupil všechny věci pro naši spásu? Už od samého
počátku byl tento pokoj, který On měl přinést a dát, předpovídán, jelikož Písmo
říká „I překují své meče v radlice a svá kopí v srpy a národ nepozdvihne meč
proti národu, ani se už nebudou učit, jak válku vést“ [Iz 2:4].

Svatý Atanáš, O vtělení [52]

56 Pozn. př.: Odkaz na „Hrad přepevný jest Pán Bůh náš“, viz k. 1.
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KRÁLOVSTVÍ KNĚŽÍ
(Zjevení 20)

Když dojde na Milénium, „tisíc let“ ve Zjevení 20, existují tři hlavní systému výkladu této
pasáže.  Premilenialisté říkají, že tato pasáž učí, že Kristus se vrátí a vzkřísí křesťany před (pre-)
Miléniem,  které  bude  doslovnými  1000  roky,  kdy  Kristus  bude  vládnout  v  Jeruzalémě  jako
politický, pozemský vládce národů.  Amilenialisté říkají, že není a nikdy nebude žádné pozemské
„Milénium“; tvrdí, že Zjevení místo toho označuje stav křesťanů, kteří zemřeli a nyní „vládnou“ v
nebesích.  Postmilenialisté říkají,  že  Milénium  odkazuje  na  období  mezi  Prvním  a  Druhým
Kristovým Příchodem; Milénium probíhá teď, kdy křesťané vládnou jako králové na zemi.

Která z těchto tří pozic je správná? Jak jsem se snažil ukázat v této knize, odpověď je pro
naše praktické postoje, skutky a činnosti při práci pro Boží Království rozhodně důležitá. Jak jsem
se také snažil ukázat, odpověď nám dává celé Písmo. Poselstvím celé Bible je postmilenialismus –
eschatologie nadvlády. Nyní je však čas ukázat si, že tato pravda je vyučována i ve Zjevení 20.

První Vzkříšení
Klíčem k výkladu této kapitoly je to, co nám Jan říká o tom, co nazývá Prvním Vzkříšením:

A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud; uviděl jsem
také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Slovo Boží, i ty, kteří
se nepoklonili Šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I
ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví neožili, dokud se těch tisíc let
nedovršilo. To je První Vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na Prvním
Vzkříšení; nad těmi Druhá Smrt nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími Božími a
Kristovými a budou s Ním kralovat tisíc let.
(Zj 20:4-6)

Za prvé, rovnou se můžeme zbavit amileniální pozice tím, když poukážeme na skutečnost,
která je více než zjevná: je zde vzkříšení, opětovné vstání z mrtvých. Zemřít a jít do nebe je úžasné,
ale, nehledě na všechny výhody, není to vzkříšení. Tato pasáž nemůže popisovat stav svatých bez těl
v nebesích; navíc, kontextem celé scény je země (sr. Zj 20:7-9).

Za  druhé,  nejedná  se  o  tělesné  vzkříšení.  Jan  nám ukazuje  na  to,  že  se  jedná  o  něco
jedinečného, tím, že používá výraz  První Vzkříšení. Co by to mohlo znamenat? Už v předchozí
kapitole jsme viděli, že je jen jedno tělesné vzkříšení, a to na konci světa. Abychom našli odpověď,
musíme se  znovu vrátit  do Genesis,  které  nám říká  o  První  Smrti:  „A Hospodin  Bůh člověku
přikázal: ‚Ze všeho stromoví zahrady směle jez, ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho
nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš‘“ (Gen 2:16-17). Jak víme, Adam a Eva v den,
kdy pojedli ze zakázaného ovoce, ve skutečnosti fyzicky nezemřeli. Ale byl to Den jejich Duchovní
smrti, jejich odcizení od Boha. Děti Adama a Evy tuto Duchovní smrt zdědily, takže se všichni
rodíme „mrtví ve svých proviněních a hříších“ (Ef 2:1). První Smrt byla Duchovní smrtí. A proto je
První Vzkříšení také Duchovní:

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i
když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem – milostí jste
zachráněni – a spolu s Ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských
místech v Kristu Ježíši.
(Ef 2:4-6; sr. Ko 2:11-13; 1. J 3:14)

To Vzkříšení,  které  se odehraje  v Poslední Den, je  tělesné,  fyzické vzkříšení,  kdy „jistě
nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých“ (Sk 24:15). Ale použil by Jan výraz vzkříšení v



jedné pasáži ve dvou radikálně různých smyslech? Určitě – a s jedinečným precedentem, jelikož to
udělal i sám Ježíš, a to v jiné Janem zaznamenané pasáži:

Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má
věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. Amen, amen, pravím
vám, že přichází hodina, a nyní je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a ti, kdo
uslyší, budou žít. … Nedivte se tomu; vždyť přichází hodina, v níž všichni, kteří
jsou v hrobech, uslyší Jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobře, budou vzkříšeni k
životu, a ti, kdo jednali zle, budou vzkříšeni k soudu.“
(J 5:24-25, 28-29)

Ježíš řekl, že my, kdo v Něj věříme, už teď máme podíl na Prvním vzkříšení; a jednoho dne
vstanou ze svých hrobů všichni lidé,  spravedliví i nespravedliví. První vzkříšení je Duchovní a
etické,  je  naší  obnovou  a  znovuzrozením  v  Kristu  a  etickým  spojením  s  Bohem,  naším
znovustvořením k Jeho obrazu. Tento výklad je potvrzen tím, jako Zjevení popisuje ty, kdo mají
podíl na Prvním Vzkříšení: jsou požehnaní a svatí; Druhá Smrt nad nimi nemá moc; jsou kněží (Jan
začal Zjevení tím, že nás informoval, že všichni křesťané jsou kněží: Zj 1:6); a vládnou s Kristem
(Bible říká, že jsme teď usazeni s Kristem v nebesích a vládneme s Ním: Ef 1:20-22; 2:6; Ko 1:13;
1.  Pt  2:9).  Největší  chybou při  vypořádávání  se  s  touto  pasáží  je  neuvědomit  si,  že  hovoří  o
stávajících realitách křesťanského života. Bible hovoří jasně: byli jsme vzkříšeni k věčnému životu
a nyní, v tomto věku, vládneme s Kristem. První Vzkříšení se odehrává teď. A to nutně znamená, že
Milénium se také odehrává teď.  

Spoutání Satana
Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, který měl klíč od bezedné propasti a ve
své ruce veliký řetěz. Zmocnil se Draka, toho dávného Hada, jenž jest Ďábel a
Satan, na tisíc let jej spoutal a uvrhl do bezedné propasti. A zamkl a zapečetil ji
nad ním, aby již nesváděl národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být
ještě na krátký čas rozvázán.
(Zj 20:1-3)

Spoutání  Draka  vyjadřuje  symbolickým,  prorockým  jazykem  to,  co  jsme  viděli  už  v
předchozích kapitolách: Kristovu porážku Satana. Anděl (posel), který má vládcovskou autoritu nad
propastí, je Syn Boží (sr. Zj 1:18; 10:1; 18:1), který „se zjevil ... aby zmařil skutky Ďáblovy.“ (1. J
3:8). Jak už jsme si všimli, náš Pán během své pozemské služby začal „svazovat siláka“ (Mt 12:28-
29). Nový zákon zdůrazňuje, že Satan byl definitivním způsobem poražen v životě, smrti, vzkříšení
a nanebevstoupení Ježíše Krista (sr. L 10:17-20; J 12:31-32; Ef 4:8; Ko 2:15; Žd 2:14). A je denně
porážen v životech křesťanů, když mu vzdorují (J 4:7) a káží Boží Slovo (Zj 12:11). Království už
přišlo!

Měli  bychom si  také  všimnout  konkrétního  způsobu,  jak  je  Satan  podle  Janových  slov
spoután: toto spoutání se týká jeho schopnosti klamat a svádět národy. Před Kristovým příchodem
Satan  nad národy vládl.  Nyní  však  bylo  jeho smrtící  sevření  rozbito  evangeliem, jak se dobré
zprávy Království šíří světem. Pán Ježíš poslal apoštola Pavla k pohanům „otevřít jejich oči, aby se
obrátili od tmy do světla, od moci Satanovy k Bohu, a aby obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi
těmi, kdo byli posvěceni vírou“ v Krista (Sk 26:18). Kristus přišel, „aby vládl národům“ (Ř 15:12).
To,  že  Satan  byl  svázán,  neznamená,  že  ustala  veškerá  jeho  aktivita.  Nový  zákon  nám velmi
konkrétně říká, že démoni byli odzbrojeni a spoutáni (Ko 2:15; 2. Pt 2:4; Ju 1:6), ale jsou stále
aktivní. Ale jejich aktivita je  omezená. A jak evangelium pokračuje napříč světem, jejich aktivita
bude stále omezenější.  Satan není schopný zabránit vítězství Kristova Království. Zvítězíme (1. J
4:4). „Ať je vám tedy známo, že tato Boží záchrana byla poslána pohanům. Oni uslyší“ (Sk 28:28).
Satan bude rozdrcen pod našima nohama (Ř 16:20).



Tisíc let
Jako další  čísla  a  počty  ve  Zjevení,  „1000“ je  symbolické,  vysoké,  zaokrouhlené  číslo.

Zatímco číslo sedm v biblickém symbolismu značí plnost kvality, číslo deset v sobě nese koncept
plnosti kvantity; jinými slovy, představuje mnohost. Číslo tisíc tento koncept ještě více zdůrazňuje
(10x10x10) a v Písmu se používá podobně, jako bychom my s inflačnějším uvažováním použili
výraz  milion:  „Říkal jsem ti to milionkrát!“ („Literalisté“ tak možná nikdy nemluví, ale jsem si
jistý, že zbytek z nás to někdy udělá.) Je zde však rozdíl. Když Bible používá číslo 1000, není to
kvůli přehánění tak, jak to děláme my, ale prostě k vyjádření velikosti či velmi vysokého počtu.
Proto Bůh říká, že Mu patří „dobytek na tisíci horách“ (Ž 50:10). Znamená to, že dobytek na hoře č.
1001 patří někomu jinému? Samozřejmě, že ne. Bůh vlastní všechen dobytek na všech horách. Ale
říká, že na „tisíci“, aby naznačil, že je mnoho hor a mnoho dobytka. (Pro podobné použití tisíce viz
Dt 1:11; 7:9; Ž 68:18; 84:11; 90:4.)  Stejný způsobem – zvláště ve vysoce symbolické knize –
bychom měli těchto „tisíc let“ ve Zjevení 20 chápat jako dlouhé, blíže neupřesněné období času. Už
trvalo téměř dva tisíce let57 a pravděpodobně bude ještě mnoho let pokračovat. Někdo se mě zeptal
„Jak dlouho přesně?“ „Moc rád vám to řeknu,“ odpověděl jsem radostně, „jakmile mi řeknete, kolik
přesně hor je v Žalmu 50.“

Kristovo Království podle některých lidí začne až poté, co se Kristus vrátí při svém Druhém
Příchodu; říkají, že tehdy se Ježíš Kristus usadí v Jeruzalémě, kde bude stát obnovený, fungující
Chrám, se skutečnými oběťmi – občas přemýšlím, jestli tito drazí lidé vůbec někdy četli Nový
zákon! Tento text žádný z těchto konceptů neobsahuje (a, jen pro kontrolu, neobsahuje je ani žádný
jiný text). Jak již jsme viděli, Ježíš Kristus vládne už teď (Sk 2:29-36; Zj 1:5) a zůstane v nebesích
až do Posledního soudu (Sk 3:2).

Trůny ve Zjevení 20:4 představují vládu svatých, věrných vítězů, kteří zvítězili nad Drakem
a Šelmou (Zj 12:9-11). Naše vláda probíhá teď, na zemi (Mt 19:28; L 18:28-30; 22:29-30; Ef 2:6), a
rozsah naší vlády jde ruku v ruce s postupem evangelia. Jak narůstá vliv evangelia, společně s ním
narůstá nadvláda křesťanů. Tyto dvě věci spolu neoddělitelně souvisejí, jak uvedl Ježíš ve svém
Velkém poslání (Mt 28:18-20): máme učit a učedničit národy, a jak jsou učedničeny podle příkazů
Božího  Slova,  hranice  Království  se  rozrůstají  a  šíří.  Postupem  času  se  vláda  křesťanů  skrze
evangelizaci rozšíří tak, že „země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají
moře“  (Iz  11:9).  Jak  po  světě  bude přibývat  poslušnosti  vůči  Božímu zákonu,  bude přibývat  i
hojnost  edenských  požehnání  (Lev  26:3-13;  Dt  28:1-14).  Jak  jedinečná  je  to  motivace  pro
celosvětovou evangelizaci! Skutečností je, že tento koncept celosvětového obrácení byl základní
inspirací pro misionářskou aktivitu napříč historií Církve, zvláště pak od protestantské reformace
(pro  dokumentaci  této  skutečnosti  se  obraťte  na  jedinečnou  knihu  Iaina  Murrayho,  Naděje
puritánů: Probuzení a výklad proroctví).58

Poslední bitva
Bible  neučí,  že  se  obrátí  naprosto  absolutně  každý  člověk  na  světě.  Symbolismus

Ezechielova proroctví naznačuje, že některé oblasti světa zůstanou neobnovené Řekou Života (Ez
47:11). A víme, že až do sklizně na konci světa společně poroste pšenice i plevel (Mt 13:37-43). V
tu dobu, když obě skupiny dojdou k vyspělosti, když si obě strany plně uvědomí své odhodlání
poslušnosti  nebo  vzpoury  proti  Bohu,  dojde  k  finálnímu  konfliktu.  Drak  bude  na  krátký  čas
propuštěn, aby ještě jednou svedl národy v posledním pokusu Království svrhnout (Zj 20:7-8).

Jan  toto  vše  popisuje  živou  a  pronikavou  symbolikou  Ezechiele  38-39,  který  prorocky
zachycuje  makabejskou  porážku  Syřanů  ve  druhém  století  před  Kristem:  bezbožné  síly  jsou
nazývané  Góg  a  Magóg.  Podle  některých  populárních  autorů  tento  výraz  označuje  Rusko  a
předpovídá válku mezi Sověty a Izraelem během „Velkého soužení“. Z celé řady problémů, které
tato hypotéza má, zmíním jen dva. Za prvé, Zjevení 20 říká, že válka „Góga a Magóga“ se odehraje
na konci Milénia; tito autoři, kteří se specializují na biblické proroctví, se snaží propašovat Góga a

57 Pozn. př.: Kniha byla napsána v roce 1985.
58 The Puritan Hope: Revival and the Interpretation of Prophecy; pozn. př.: Dobře ji dokumentuje i Greg L. Bahnsen 

ve své knize Vítězství v Ježíši (Antiteze, 2019).



Magóga ještě  kus  před  chvíli,  než  Milénium vůbec  začne!  Za  druhé,  vyjádření  Góg a  Magóg
neoznačuje  a  nikdy  neoznačovalo  Rusko.  To  je  něco,  co  si  někteří  prostě  vycucali  z  palce  a
vyžvýkali z deky a pak to zopakovali tolikrát, že si začali myslet, že je to pravda.

Ale abychom se vrátili do reality: Vidíme, že poslední Satanova vzpoura bude katastrofou.
Satan je poražen, jeho následovníci jsou pohlceni ohněm padajícím z nebes, a on sám je uvržen do
Ohnivého jezera, aby v něm byl mučen navěky (Zj 20:9-10). Tehdy, na konci Milénia, se odehraje
Vzkříšení (Zj 20:5) a všichni lidé budou souzeni (Zj 20:11-15).

Cílem Zjevení 20 není dát nám podrobný harmonogram konce světa; nic takového vůbec
nespadá do cíle a záměru knihy. Zjevení bylo napsáno, aby řeklo křesťanům v prvním století o
věcech, které se měly  brzy stát, zvláště pak o tom, jak se postavit k zápasu Církve proti Šelmě,
Falešnému prorokovi a Nevěstce. Ale, samozřejmě, za všemi zlými spiknutími nepřátel Církve je ve
stínech temná postava Draka. Jan nám tedy dává stručný náčrt jeho osudu, od Kristova definitivního
triumfu nad ním do Posledního Dne, kdy jsou Drak a jeho zlé sémě zničeni a Boží lid je plně a
konečně vítězný; kdy je Ráj obnoven, dovršen, naplněn a uskutečněn v tom nejúplnějším smyslu.59

Spasitel mocně koná každý den, přitahuje lidi k náboženství, přesvědčuje je
k ctnosti, učí je o nesmrtelnosti, oživuje jejich žízeň po nebeských věcech, zjevuje
jim poznání Otce, vdechuje jim sílu tváří v tvář smrti, zjevuje sám sebe každému
a vyhání do vyhnanství nevíru model; zatímco bohové a zlí duchové nevěřících
nedokáží žádnou z těchto věcí,  ale  jen se v Kristově přítomnosti  stávají  zcela
mrtvými, veškerá jejich okázalost je neplodná, vyprahlá a prázdná. Znamení kříže
zastavuje veškerou magii, maří veškeré čarodějnictví a nechává všechny modly
zpustlými a opuštěnými, veškeré pošetilé radovánky ustávají,  když se oko víry
upíná ze země k nebesům.

Svatý Atanáš, O vtělení [31]
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NOVÉ STVOŘENÍ
(Zjevení 21-22)

No, konečně jsme se dostali do pasáže Zjevení, kde všichni souhlasí, že jo? „Nové nebe a
země“ – to  prostě musí být doslovné označení věčnosti po konci světa, správně?  Špatně. Nebo,
abych byl úplně přesný, měl bych říct:  Ano a ne. Pravdou je, že Bible nám toho o nebi říká jen
velmi maličko; tak akorát dost na to, aby nám řekla, že tam jdeme. Ale hlavním důrazem a zájmem
Písma je tento život. Samozřejmě, požehnání posledních kapitol Zjevení opravdu odkazují na nebe.
Není to ale otázka „buď/anebo“. To, co je důležité, je to, že tyto věci jsou pravdou  teď. Nebe je
pokračováním a dokonalostí toho, co je pravdou o Církvi v tomto životě. Na tato požehnání se
nemáme prostě jen těšit na věčnosti, ale máme se z nich radovat a zakoušet je už teď a tady. Jan

59 Pozn. př.: Ne všichni postmilenialisté zastávají názor o závěrečné vzpouře. Mezi jejich přední argumenty patří: 1) 
To, že za úspěchem evangelia stojí Boží moc, ne Satanovo spoutání, a chtít proto vidět Satanovo propuštění jako 
problém pro ustanovený mileniální svět je problematické. 2) Písmo předkládá celou řadu obrazů ničím 
nenarušeného růstu Království (v duchu Iz 9:6, „Nebude konce vzrůstu Jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a 
nad Jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a v spravedlnosti od nynějška až navěky; horlivost 
Hospodina zástupů to učiní“), a závěrečná válka je tak dramatický zvrat, že její obhajoba z jediné pasáže 
nejobraznější knihy Bible se jeví jako provinění proti pravidlu, že jasné pasáže interpretují ty méně jasné. 3) 
Vzhledem k tomu, že Bůh svrchovaně žehná poslušnosti do tisíců generací, ale neposlušnost proklíná, náhlý 
katastrofický zvrat po tisících letech věrnosti Božího lidu se zdá přinejmenším podivuhodný. Pro alternativní výklad
Zj 20, viz např: https://www.monergism.com/thethreshold/sdg/warfield/warfield_millennium.html



rané Církvi říkal o stávajících skutečnostech, o požehnáních, která už existovala a měla narůstat
skrze to, jak se evangelium bude rozpínat a obnovovat zemi.

„Hle, činím všechno nové“
Za prvé,  Jan  řekl,  že  viděl  „nové  nebe  a  novou zemi,  neboť  první  nebe  a  první  země

pominuly“ (Zj 21:1). Abychom ho pochopili, musíme si připomenout jednu z nejzákladnějších lekcí
ohledně tématu Ráje:  spása je znovustvoření. Právě to je důvodem, proč v Písmu vidíme jazyk a
symboliku  stvoření  pokaždé,  když Bůh hovoří  o  záchraně  svého lidu.  Potopa,  Exodus a  První
Kristův Příchod jsou všechny vykresleny jako to, že Bůh tvoří nový svět.60 Proto, když Bůh hovořil
skrze Izajáše a prorokoval o pozemských požehnáních přicházejícího Království, řekl: 

Neboť hle, tvořím nová nebesa a novou zemi;
a dřívější věci nebudou připomínány, ani nepřijdou na mysl. 
Jen se veselte a jásejte až navěky nad tím, co tvořím,
neboť hle, tvořím Jeruzalém plný plesání
a jeho lid samé veselí. 
Budu jásat nad Jeruzalémem a veselit se ze svého lidu.
Nebude už v něm slyšet zvuk pláče ani zvuk úpěnlivého křiku. 
Nebude tam již miminko živé jen několik dnů
a stařec, který nenaplní své dny.
Neboť mládenec zemře ve věku sta let
a ten, kdo nedosáhne sta let,
bude považován za zlořečeného. 
Vystavějí domy a budou v nich bydlet,
vysadí vinice a budou jíst jejich ovoce. 
Nebudou stavět, aby bydlel jiný,
nebudou vysazovat, aby jedl jiný.
Vždyť dny Mého lidu budou jako dny stromu,
a moji vyvolení sami spotřebují, co svýma rukama vytvoří. 
Nebudou se namáhat zbytečně
a nebudou rodit pro ohrožení,
protože jsou símě požehnaných Hospodinových,
a jejich potomci s nimi. 
Dříve nežli zavolají, Já odpovím;
a ještě budou mluvit, a Já je vyslyším. 
Vlk a jehně se budou pást spolu,
lev bude požírat píci jako skot
a hadu bude pokrmem prach.
Nebudou páchat zlo a nebudou škodit na celé Mé svaté hoře.
(Iz 65:17-25)

Tato pasáž nemůže hovořit o nebi nebo o čase po konci světa; v těchto „nových nebesích a
zemi“ je totiž stále smrt (ačkoliv ve velmi pokročilém věku – životy lidí jsou „jako dny stromu“),
lidé  stavějí,  sázejí,  pracují  a  mají  děti.  Zbytek  této  kapitoly  bychom  sice  mohli  strávit
vysvětlováním implikací této pasáže v Izajáši, ale to jediné, co zde zdůrazním, je, že se jasně jedná
o výrok o tomto věku, před koncem světa, který ukazuje, co mohou očekávat budoucí generace, kdy
evangelium bude prostupovat svět, obnovovat zemi jako Ráj a přinášet k naplnění cíle Království.
Izajáš  popisuje  požehnání  Deuteronomia  28  v  jejich  pravděpodobně  největším  pozemském
naplnění. Když nám tedy Jan říká, že viděl „nové nebe a zemi“, měli bychom si uvědomit, že hlavní
význam tohoto vyjádření je symbolický a nijak nesouvisí s požehnáním spásy jako takové.

Jan dále viděl „Svaté Město, Nový Jeruzalém … sestupovat z nebe od Boha, připravené jako

60 Pozn. př.: Sr. např. Iz 51:15-16; 2. Pt 3:5-6.



Nevěsta ozdobená pro svého Muže“ (Zj 21:2). Ne, není to vesmírná stanice. Je to něco, co by mělo
být mnohem více vzrušující: je to Církev. Nevěsta není jen ve Městě, Nevěsta je Město (sr. Zj 21:9-
10). My sami jsme nyní v Novém Jeruzalémě. Důkaz? Bible nám to kategoricky říká: „Přistoupili
jste  k hoře Sijónu a k městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému,  a k desetitisícům andělů,  k
slavnostnímu shromáždění Církve prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích...“ (Žd 12:22-23; sr.
Ga 4:26; Zj 3:12). Nový Jeruzalém je  přítomnou realitou; je o něm řečeno, že přichází z nebe,
protože původ Církve je nebeský. Narodili jsme se shůry (J 3:3-13) a jsme nyní občany Nebeského
Města (Ef 2:19; Fp 3:20).

Tento fakt dále rozvádí Janovo další tvrzení. Jan slyšel mocný hlas z trůnu, který řekl: „Hle,
Boží Stánek s lidmi; [On] bude přebývat s nimi a oni budou Jeho lid, a sám Bůh bude s nimi“ (Zj
21:3). Stejně jako Pavel, i Jan zde propojuje tyto dva koncepty: jsme občané nebe a jsme Boží sídlo,
Jeho svatý Chrám (Ef 2:19-22). Jedním z edenských požehnání, které Bůh zaslíbil v Levitiku, bylo:
„Učiním si mezi vámi Stánek“61 (Lev 26:11); toto zaslíbení se naplňuje v novozákonní Církvi (2.
Kor 6:16). Hlas, který Jan slyšel, pokračoval:

„A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani
bolesti již nebude, neboť první věci pominuly.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl:
„Hle, činím všechno nové.“ A řekl mi: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ A
řekl mi: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, Počátek i Konec. Já dám žíznivému
zadarmo napít z pramene vody života.“
(Zj 21:4-6)

Konečným naplněním v nejplnějším smyslu budou nebesa [a věčný stav na obnovené zemi].
Ale musíme si uvědomit, že  už se zároveň jedná o pravdu nyní.  Bůh  už nám setřel  slzy z očí.
Důkazem je zjevný rozdíl mezi křesťanskými a pohanskými pohřby: truchlíme, ale ne jako ti, kteří
nemají naději (1. Te 4:13). Bůh už vzal smrti její osten (1. Kor 15:55-58). A nejpozoruhodnější je
následující vyjádření: „První věci pominuly …  Hle, činím všechno nové.“ Kde už jsme tohle dříve
četli? Toto vyjádření vidíme v 2. Korintským 5:17: „Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré
věci  pominuly,  hle,  všechny věci  se  staly  novými.“62 Je  tohle  nyní  pravda? Samozřejmě.  Jediný
skutečný  rozdíl  mezi  2.  Korintskými  5  a  Zjevením  21  je  to,  že  Pavel  hovoří  o  vykoupeném
jednotlivci, zatímco Jan o vykoupené komunitě. Ale jednotlivec i komunita jsou ve spasení obnoveni
a navráceni do Ráje – a tato obnova již započala. Voda života nás zadarmo napájí už teď, dává život
jednotlivcům a proudí ven, aby dala život celému světu (J 4:14; 7:37-39). „Kdo vítězí, dostane toto
jako dědictví,“ říká Bůh, „a Já mu budu Bohem a on Mi bude synem“ (Zj 21:7);  Boží dítě je
charakterizováno vítězstvím nad tím, co se mu staví na odpor (1. J 5:4). Zde použitý jazyk („Já mu
budu Bohem“) je nejzákladnějším smluvním zaslíbením spasení (sr. Gen 17:7-8; 2. Kor 6:16-18).
Nejvyšší  naplnění  tohoto  zaslíbení  se  uskuteční  na  věčnosti.  Ale,  definitivně a  progresivně je
pravdou už nyní. Už nyní žijeme v novém nebi a na nové zemi; jsme občané Nového Jeruzaléma.
Staré věci pominuly, všechny věci se staly novými.

Město ležící na hoře
Jan je v Duchu odnesen „na velikou a vysokou horu“ (Zj 21:10), aby se podíval na nádheru

tohoto naplněného Ráje, který září Boží slávou. Dvanáct bran Města na sobě má napsaná jména
dvanácti kmenů Izraele, na jeho dvanácti základních kamenech jsou jména dvanácti apoštolů (Zj
21:12-14). Je těžké tuto symboliku pochopit? Jasně vyjadřuje fakt, že Boží Město zahrnuje celou
Církev, celý Boží lid, který se skládá ze starozákonních i novozákonních věřících; je vystavěno, jak
napsal Pavel, na základě apoštolů a proroků (Ef 2:20).

Absurdita nesprávného „literalistického“ výkladu je bolestně zjevná, když se „literalisté“

61 Pozn. př.: „Stánek“ (Tabernacle) je překlad používaný RV, KJV, NKJV, NET, ISV, ACV, ASV a dalšími; NASB, 
ESV, NIV používají méně jasné slovo „přebývání“ (dwelling), které v sobě však stále nese koncept nestálosti či 
dočasnosti jako v případě stanu.

62 Pozn. př.: Doslovněji podle angličtiny; zmiňovanou paralelu, která je v angličtině velmi zjevná, v češtině nejlépe 
odráží Pavlík, BK, Žilka.



pokoušejí  vypořádat  s  rozměry,  které  Jan  městu  připisuje  (Zj  21:15-17).  Jan  říká,  že  město  je
pyramida (nebo krychle),  12 000 „stádií“ či „honů“ na každou stranu, s hradbou, která měří  144
„loktů“.  Tato  čísla  jsou  velmi  zjevně  symbolická;  násobky  dvanácti  odkazují  na  majestátnost,
nezměrnost a dokonalost Církve. Ale „literalista“ cítí potřebu převést tato čísla do moderních měr a
výsledkem je hradba, která je 2400 kilometrů dlouhá a 65 metrů vysoká. Janovy jasně hovořící
symboly jsou vymazány a nešťastný čtenář Bible tak dostává jen hromadu nicneříkajících čísel.
„Literalisté“  se  tak  dostávají  do  absurdní  situace,  kdy odstraní  doslovná čísla  Božího  Slova  a
nahradí je nesmyslnými symboly!

Jan pokračuje a popisuje Město jazykem drahých kamenů a klenotů: každý ze základních
kamenů je zdobený drahými kameny, každá z bran je „z jedné perly“, hradba je vystavěna z jaspisu,
město  a  jeho  ulice  jsou  „z  čistého  zlata,  podobné  čistému  sklu“  (Zj  21:18-21).  Z  naší  studie
minerálů spojených se Zahradou Eden chápeme, že se opět jedná o symbolický jazyk, který hovoří
o obnově a naplnění Ráje ve spasení. O osm set let dříve Izajáš popsal přicházející spasení jazykem
Města zdobeného drahokamy:

Zkroušená, bouří zmítaná, která jsi nedošla potěšení,
hle, Já uložím tvé kameny v zářivé barvy
a tvé základy položím na safírech.
Tvá cimbuří učiním z rubínu,
tvé brány z drahokamů třpytivých
celou tvou hradbu z drahých kamenů.
(Iz 54:11-12)63

Je zajímavé, že slovo překládané zářivé barvy je v hebrejštině doslova oční stíny. To zní dost
bláznivě, že? Hradby a zdi jsou na ochranu; tyto jsou však pouze dekorativní. Kdo by chtěl stavět
zeď ze šperků a použít při tom jako „maltu“ líčidla? Někdo nesmírně bohatý a zcela sebejistý proti
útoku. Právě to,  říká Izajáš,  je budoucnost Církve,  Města Božího. Bude bohatá a v bezpečí od
nepřátel, jak vysvětluje zbytek pasáže:

Všichni tvoji synové budou Hospodinovými učedníky
a hojný bude pokoj tvých synů.
Budeš upevněna spravedlností.
Jistě budeš vzdálena od útlaku, neboť se nebudeš bát,
a od zkázy, neboť se k tobě nepřiblíží. ...
Žádný nástroj vytvořený proti tobě neuspěje
a každý jazyk, který povstane proti tobě na soudu, usvědčíš z viny.
Toto je dědictví Hospodinových otroků,
jejich spravedlnost ode Mne, je Hospodinův výrok.
(Iz 54:13-17)

Jan viděl, že v tomto novém Božím Městě není žádný Chrám, „neboť jeho svatyní je Pán
Bůh Všemohoucí a Beránek. A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho
Boží sláva a jeho lampou je Beránek“ (Zj 21:22-23). Tato pasáž se také zakládá na Izajáši (viz Iz
60:1-3,  19-20);  zdůrazňuje,  že  Církev  je  ozářena  Boží  Slávou,  přebývá  v  ní  Oblak,  září
prapůvodním Světlem. Je Městem ležícím na Hoře (Mt 5:14-16), světlem světa, září před lidmi, aby
oslavili Boha Otce. Jan čerpá ze stejné pasáže v Izajáši (Iz 60:4-18) a říká nám o vlivu Města ve
všech národech světa:

A národy budou chodit v jeho světle a králové země do něho přinášejí svou slávu.
Jeho brány nebudou nikdy ve dne uzavřeny, a noci tam už nebude. A přinesou do
něho slávu a čest národů. A nevstoupí do něho nic nečistého ani ten, kdo činí

63 Pozn. př.: Podle KJV.



ohavnost a lež, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.
(Zj 21:24-27; sr. Ž 22:28; 66:4; 86:9; Iz 26:6; 42:4; 45:22-23; 49:5-13; Ag 2:7-8).

Jan píše o době, kdy národy stále existují jako národy; jsou však obrácené na víru, proudí do
Města a přinášejí do něj své poklady. Světlo evangelia září skrze Církev do světa, a proto je svět
obrácen,  národy  jsou  učedničeny  a  bohatství  hříšníků  se  stává  dědictvím spravedlivých.  To  je
základní zaslíbení Písma od začátku do konce. Právě to je plánem a vzorem historie; právě to je
směr, ve kterém se svět pohybuje. Právě tohle je naše budoucnost, dědictví budoucích generací.

Řeka Života
Upínáme se ke zvrácení Kletby v každé oblasti života, v tomto světě i v tom příštím, skrze

to, jak evangelium proudí do celého světa. V dřívější kapitole jsme studovali, jak je obraz edenské
Řeky napříč Písmem používán k označení návratu požehnání Ráje na zem, a to z moci Ducha skrze
Církev (sr. Ez 47:1-12; Za 14:8).  Jan příhodně uzavírá svůj obraz Nového stvoření právě touto
scénou z Ezechielovy vize Církve:

I ukázal mi Řeku Vody Života, čirou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a
Beránkova uprostřed náměstí  toho města.  Z obou stran Řeky je Strom Života,
nesoucí  dvanáctero ovoce;  každý měsíc  vydává své ovoce a  listí  toho Stromu
slouží k léčení národů. A už nebude žádná kletba.64 V tom městě bude Boží a
Beránkův trůn a Jeho otroci Mu budou sloužit a budou vidět Jeho tvář a na jejich
čelech bude Jeho jméno.  Noci  již  nebude ani  nebude třeba světla  lampy nebo
světla slunce: Pán Bůh je bude osvěcovat a budou kralovat na věky věků.
(Zj 22:1-5)

Řeka Života proudí do světa už nyní (J 4:14; 7:37-39) a bude i nadále proudit jako neustále
se  rozrůstající  proud  požehnání  pro  celou  zemi,  který  uzdravuje  národy,  končí  bezzákonost  a
válčení skrze uplatňování biblického zákona (Mi 4:1-3). Vize slavné budoucnosti Církve, pozemské
a nebeské, nám ukazuje opravu tkaniva světa, které bylo rozerváno v Genesis. Ve Zjevení vidíme
vykoupeného Člověka, který je přiveden zpět na Horu, žije díky Řece a Stromu Života, získává
svou ztracenou nadvládu a vládne nad celou zemí jako kněz a král. To je naší výsadou a naším
dědictvím,  definitivně  a  progresivně,  už  nyní  v  tomto  věku;  a  v  plnosti  to  tak  bude  ve  věku
budoucím. Momentálně probíhá obnova Ráje a jeho uzdravení.

ČÁST V

AŽ PO NEJZAZŠÍ KONEC ZEMĚ

Odsud poznávám, že nejlepší je poslouchat
a milovat s bázní jediného Boha, kráčet
jako v Jeho přítomnosti, vždy hledět si
prozřetelnosti Jeho, a jedině na Něj spoléhat;
On milosrdný k dílu všemu svému jest, dobrem

64 Pozn. př.: Tento překlad odráží prakticky všechny anglické překlady bez výjimky; v češtině viz Pavlík, Petrů, B21. 
Překlad používaný ČSP, ČEP a BK („Nic prokletého již nebude.“) se svým obsahem nijak neliší, ale např. Pavlíkův 
překlad je explicitnější.



stále zlo přemáhá a skrze malé
koná velké věci; věcmi považovanými za slabé
poráží mocnosti světské, ty světsky moudré
prostými s pokorou; že pro Pravdu trpět
je odvahou, která vede k nejvyššímu vítězství,
a pro věrné je smrt bránou života;
jak učí svým příkladem Ten, kterého znám
a jako svého Vykupitele nejpožehnanějšího navěky vyznávám.

John Milton, Ztracený ráj [12.561-73]

Jaký pouhý člověk, nebo i čaroděj, tyran či král, byl kdy schopný sám tolik
dokázat? Bojoval někdy někdo proti  celému systému uctívání model a celému
zástupu démonů a všem čarám a moudrosti Řeků v době, kdy byly tak silné a
vzkvétající a vtahující všechny do sebe, jako to udělal náš Pán, samotné Slovo
Boží?  On  však  i  nyní  neviditelně  odhaluje  každý  lidský  blud  a  sám od  nich
všechny lidi odvádí, takže ti, kdo dříve modli uctívali, po nich nyní šlapou, známí
mágové své knihy pálí a moudří před vším studiem ostatním vykládání evangelií
upřednostňují. Opouštějí ty, které dříve uctívali, uctívají a vyznávají jako Krista a
Boha  Toho,  kterému  se  dříve  vysmívali  jako  ukřižovanému.  Jejich  takzvaní
bohové se obracejí na útěk před znamením kříže a ukřižovaný Spasitel je kázán v
celém světě jako Bůh a Syn Boží.

Svatý Atanáš, O vtělení [53]
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NAPLNĚNÍ VELKÉHO POSLÁNÍ

„Jděte tedy a učedničte všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a
učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, Já jsem s vámi po všechny dny až do
skonání tohoto věku“ (Mt 28:19-20).

Velké  poslání  dané  Církvi  nekončí  prostě  svědčením národům.  Kristovým příkazem  je,
abychom učedničili národy – všechny národy.65 Království světa se stávají královstvími Krista. Mají
být učedničeny, přivedeny do poslušnosti víry. To znamená, že každý aspekt života napříč celým
světem má být podřízen panství Ježíše Krista: rodiny, jednotlivci, podnikání, věda, zemědělství,
umění, zákon, vzdělávání, ekonomika, psychologie, filozofie a každá další oblast lidské aktivity.
Nic nesmí být vynecháno. Kristus „musí kralovat, dokud [Bůh] nepoloží všechny nepřátele pod
Jeho nohy“ (1. Kor 15:25). Byla nám svěřena povinnost a zodpovědnost obrátit celý svět.

65 Pozn. př.: Pro rozsáhlou exegetickou obranu tohoto překladu a chápání a aplikaci významu této pasáže v praxi viz: 
Kenneth Gentry, Velikost Velkého poslání: Křesťanská iniciativa v padlém světě (Antiteze, 2017). Ve stručnosti: 
Řečtina v Matouši 28:19 hovoří o tom, že ten, kdo má být „učedničen“, nejsou jednotlivci z národů, ale národy jako 
celky (ač, samozřejmě, skrze jednotlivce). Tento fakt dobře odráží BK („učte všecky národy“), Pavlík („všechny 
národy získávejte za učedníky“), Petrů („získejte za učedníky všechny národy“) i Žilka („získávejte všecky národy 
za učedníky“). U anglických překladů někdy vidíme nešťastné a nejednoznačné vyjádření „čiňte učedníky ze všech 
národů“ („make disciples of all nations“ – NIV, ESV, NASB, HCSB atd.), které odráží třeba i ČSP, často ale vidíme 
právě „učedničte všechny národy“ („disciple all the nations“ – RV, KJV, NKJV, ACV, ISV, YLT atd.), tak jako např. 
u německých překladů (GEB, GLB).



Svatý  Pavel  ve  svém  druhém  dopise  církvi  v  Korintu  načrtává  strategii  celosvětové
nadvlády:

Neboť ačkoli  žijeme v těle,  nebojujeme podle těla.  Zbraně našeho boje nejsou
tělesné,  ale  mají  od  Boha  sílu  bořit  opevnění;  boříme  rozumování  a  každou
povýšenost,  která  se  pozvedá  proti  poznání  Boha.  Uvádíme  do  zajetí  každou
myšlenku,  aby  byla  poslušna  Krista,  a  jsme  připraveni  potrestat  každou
neposlušnost, jakmile bude vaše poslušnost úplná.
(2. Kor 10:3-6)

Jak Pavel poznamenává, Kristova armáda je neporazitelná: nebojujeme pouze z lidské síly,
ale zbraněmi, které „mají od Boha sílu“ (sr. Ef 6:10-18), jsou božsky mocné, více než dostatečné na
naplnění svého úkolu. Když máme k dispozici tyto zbraně, jsme schopni zničit všechno, co nepřítel
vztyčí a zkusí v odporu vůči panství Ježíše Krista. „Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla
poslušna Krista“: Kristus má být vyznán jako Pán naprosto všude, v každé oblasti lidské činnosti.
Vždy, všude a ve všem si máme „myslet Boží myšlenky po Něm“ a řídit se Jeho autoritativním
Slovem,  zákoníkem  Království.  To  je  kořenem  jakékoliv  skutečné  křesťanské  obnovy  a
rekonstrukce.

Pavel nám říká, že cílem našeho boje je naprosté a totální vítězství, naprostá nadvláda pro
Kristovo Království. Nesmíme se spokojit s ničím menším než celým světem. „Jsme připraveni
potrestat každou neposlušnost, jakmile bude vaše poslušnost úplná,“ říká Pavel. Moffattův překlad
tuto pasáž překládá následovně: Jsem připraven postavit před vojenský soud každého, kdo zůstane
ve vzpouře, jakmile bude vaše podřízení úplné. Pavlovým cílem je celosvětová, všudypřítomná a
naprostá poslušnost vůči našemu Pánu.

Je  však  důležité  si  zde  povšimnout  pořadí  jednotlivých  kroků.  Pavel  nezačíná  své  dílo
obnovy tím, že by podněcoval společenskou revoluci. Ani nezačíná tím, že by usiloval o politický
úřad.  Začíná s Církví;  právě z ní se dílo poté šíří  ven,  aby přineslo zbytek světa pod Kristovu
nadvládu, „jakmile bude poslušnost Církve úplná.“  Centrem křesťanské obnovy a rekonstrukce je
Církev. Řeka Života nevytéká ze dveří komor kongresů a parlamentů. Proudí z obnoveného Chrámu
Ducha  Svatého,  z  Církve  Ježíše  Krista.  Naším  cílem  je  celosvětová  nadvláda  pod  Kristovým
panstvím,  „ovládnutí  světa“,  jestli  chcete;  ale  naše  strategie  začíná  s  reformací  a  rekonstrukcí
Církve. Z ní bude proudit sociální a politická rekonstrukce ve formě bující a kvetoucí křesťanské
civilizace (Ag 1:1-15; 2:6-9, 18-23).

A takto to bylo vždycky. Když se Mojžíš na faraonovi domáhal svobody Izraelců, neřekl:
„Nech nás jít, ať založíme křesťanskou republiku.“ Řekl:  

Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: „Propusť Můj lid, ať Mi v pustině slaví svátek.“
(Ex 5:1; sr. 7:16) 

Bůh rozhodně měl v plánu stvořit ze svého lidu nový národ. Zákon, který se jim chystal dát,
měl být základem jeho společenského řádu a justičního systému. Ačkoliv to vše je důležité, to, co je
nekonečně důležitější, je Bůh. A to, co je základem našeho pokračujícího vztahu vůči Němu a naší
služby Jemu je to, že Ho  uctíváme. Základním konfliktem mezi Egyptem a Izraelem byla otázka
uctívání. Vše ostatní vycházelo z ní.

Liturgie a historie
Příběh Izraele dobře známe. Bůh donutil faraona Izrael propustit, a Izraelci poté vyrazili,

aby zdědili Zaslíbenou zemi. Ale opravdu kritickým aspektem celé události Exodu, pokud jde o
aktivitu  lidu,  bylo  uctívání.  Ortodoxní  křesťanskou  víru  nelze  zredukovat  na  osobní  prožitky,
akademické diskuze nebo kulturu budující aktivity – ačkoliv všechny tyto věci jsou do nějaké míry
důležité.  Podstatou  biblického  náboženství  je  uctívání  Boha.  A  uctíváním nemíním  pouze
poslouchání kázání, ačkoliv kázání je rozhodně nutné a důležité. Míním organizované, kongregační



modlitby,  chválu  a  svátostnou oslavu.  To dále  znamená,  že  pro  biblickou nadvládu  je  kriticky
důležitá reformace církevní správy. Skutečná křesťanská rekonstrukce a obnova kultury je daleko
od toho, že prostě prosadíme zákon X a zvolíme poslance Y. Křesťanství není politickým kultem. Je
božsky ustanoveným uctíváním Boha Nejvyššího.

Právě to je  důvod, proč kniha Zjevení začíná vizí  Krista a pokračuje tím, že se zabývá
správou  („anděly“  neboli  ustanovenými  služebníky)  Církve.  Celé  proroctví  je  ve  skutečnosti
strukturováno jako bohoslužba v  Den Páně (Zj  1:10).  Napříč  celou  knihou vidíme opakovaný
vzorec:  za  prvé,  „andělé“  vedou  svaté  v  organizovaném uctívání;  za  druhé,  Bůh  odpovídá  na
uctívání svého lidu tím, že přináší soud ke spáse svého lidu. Například, Jan nám ukazuje mučedníky
shromážděné  u  kadidlového  oltáře,  jak  úpěnlivě  naléhají  na  Boha,  aby  je  pomstil  na  jejich
pronásledovatelích (Zj 6:9-11). Krátce poté „anděl“ formálně předkládá jejich modlitby Bohu, poté
bere uhlíky z oltáře a vrhá je na zem: výsledkem je devastace a zkáza Izraele; země začíná hořet;
hořící  hora  je  uvržena  do moře  (Zj  8:1-8).  To je  jen  jedna  z  mnoha ilustrací  centrální  pravdy
Zjevení:  nerozdělitelného spojení mezi liturgií a historií. Kniha Zjevení ukazuje, že Boží soudy v
historii  jsou  odpověďmi  na  oficiální  uctívání  Církve.  Když  Církev  ve  své  oficiální  autoritě
vyhlašuje zákonné soudy,66 tato vyhlášení jsou ctěna u Nejvyššího soudu nebes (Mt 16:19; J 20:23)
a Bůh sám vykonává verdikt Církve.

Ježíš ve skutečnosti jasně a konkrétně přikázal svému lidu, aby se modlil za to, aby Hora
Izraele byla uvržena do moře (Mt 21:21-22), a právě to je přesně (obrazně) to, co se stalo. To je pro
dnešní Církev důležitou lekcí. Naše nejdůležitější a hlavní reakce na pronásledování a útlak nesmí
být politická. To by znamenalo vkládat naši víru a naději do státu.  Nejdůležitější a hlavní reakce
Církve na pronásledování musí být liturgická. Musíme se ohledně ní modlit – jako jednotlivci, jako
rodiny a jako organizovaná, shromážděná, uctívající Církev, jejíž ustanovení vedoucí jsou božsky
uschopněni,  aby vynášeli  soudy. To samozřejmě znamená, že Církev se musí vrátit k ortodoxní
praxi zpěvu a modlení se proklínajících žalmů67 proti Božím nepřátelům. („Proklínající žalmy“ jsou
Žalmy, které se skládají hlavně z proklínání či kleteb proti ničemům; několika příklady jsou Žalmy
35, 55, 59, 69, 79, 83, 94, 109 a 140.) Ustanovení služebníci Církve musí vyhlašovat rozsudky proti
utiskovatelům a křesťané je v tom musí následovat věrnými modlitbami, aby tito tyrani buď činili
pokání nebo byli zničeni.

Vezměme si jiný příklad: Co by Církev měla dělat s moderní formou lidských obětí, s každý
den se odehrávající ohavností zvanou potraty? Jestliže naší ústřední reakcí je sociální nebo politická
akce, jsme  v principu ateisty; vyznáváme naši víru v lidské skutky jako určující faktor historie.
Pravda,  měli bychom a musíme usilovat o kriminalizaci potratů: vrazi mají dostat trest smrti (Ex
21:22-25).  Musíme  se  také  namáhat,  abychom  zachránili  co  nejvíce  životů  nevinných  a
bezbranných. Ale naše základní skutky musí být soudní a liturgické. Ustanovení služebníci Církve
musí vyhlašovat soudy nad potratáři – musí vyhlašovat Boží soud nad předními obhájci, právníky,
soudci, lékaři a vydavateli celého pro-smrt hnutí, a to jmenovitě.

Co se stane, jestliže Církev bude věrně volat k Bohu, aby soudil vrahy a pronásledovatele?
Odpověď nám dává celá  kniha  Zjevení:  Boží  andělé uvrhnou oheň na  zem a  ničemové budou
pohlceni a zničeni. Ale musíme pamatovat na to, že uhlíky Boží msty musí pocházet z oltáře. Boží
ohnivý hněv vychází z Jeho trůnu, kde se s Ním setkáváme při společném uctívání. „Hnutí odporu“,
jehož ústředním bodem není uctívání, nakonec samo přijde pod Boží soud. V principu je jako to,

66 Pozn. př.: Slovo „zákonné“ je zde klíčové, jak ukáží i další části kapitoly. Musíme si uvědomit, že když David 
Chilton psal tato slova, měl za sebou, mimo jiné, téměř pětisetstránkovou konfrontaci „křesťanského“ socialismu na 
základě biblického zákona, Produktivní křesťané ve věku manipulace vinou (Antiteze, 2018), která je velmi otevřená
a důrazná v tom, jak mají křesťané fungovat ve společnosti, starat se o utlačované, chudé, sirotky atd. Ray Sutton, 
Chiltonův spolupracovník a pastor, na jehož práci Chilton staví především ve svém komentáři na knihu Zjevení, ve 
své knize Komu patří rodina? Bohu nebo státu? (Who Owns the Family? God or the State?; Dominion Press, Ft. 
Worth, Tx. 1986 – v češtině v přípravě) vyjadřuje důraz Tylerské školy (viz níže) tak, že sbor, kde vedoucí posílají 
své děti do státních škol a pravidelně neprotestují před potratovými klinikami, připadá v úvahu jen v těch 
nejnouzovějších situacích. Chiltonova slova musíme chápat v kontextu toho, že církev, která nebojuje za Božím 
zákonem definované právo a spravedlnost ve společnosti okolo sebe, nekárá násilníka, nezjednává právo sirotkovi a 
nezastává se vdovy, je Bohu ohavností (Iz 1:11-16, Am 5:21-25), a tak přichází i o tento svůj klíčový mandát.

67 Pozn. př.: Někdy také zvané „žalmy hněvu“.



když Nádab a Abíhú obětovali „nepatřičný oheň“ (Lev 10:1-2).
W. S. Plumer o moci proklínajících modliteb Církve napsal: „O třiceti římských císařích,

guvernérech provincií  a  dalších  vysokých úřednících,  kteří  vynikli  svým zápalem a hořkostí  v
pronásledování raných křesťanů, můžeme říci následující: jeden se velmi rychlé pomátl po jisté
ohavné krutosti; jednoho zavraždil jeho vlastní syn; jeden oslepl; jednomu vypadly oči z hlavy;
jeden byl utopen; jeden byl uškrcen; jeden zemřel zbědovaný v zajetí; jeden padl mrtvý způsobem,
který ani není možné vypravovat; jeden zemřel na tak ohavnou nemoc, že několik z jeho lékařů
bylo  popraveno,  protože  nedokázali  vydržet  zápach,  který  naplnil  jeho  komnatu;  dva  spáchali
sebevraždu;  třetí  se  o  ni  pokusil,  ale  musel  si  zavolat  o  pomoc,  aby  dílo  dokonala;  pět  bylo
zavražděno svými vlastními příbuznými, přáteli nebo služebníky; pět dalších zemřelo nejbídnější a
nejmučivější  smrtí;  řada dalších vytrpěla  nevyslovitelné komplikace svých nemocí;  a  osm bylo
zabito v bitvě nebo popraveno v zajetí. Mezi nimi i Julianus Apostata. Říká se, že ve dnech svého
blahobytu ukázal svou dýkou do nebes v aktu vzpoury proti Synu Božímu, kterého běžně nazýval
Galilejec. Ale když byl zraněn v bitvě a uvědomil si, že je s ním konec, sesbíral kusy své sražené
krve, vyhodil je do vzduchu a prohlásil ‚Zvítězils, ach ty Galilejče.‘“

Samozřejmě, uctívání Církve není primárně negativní,  ale pozitivní:  máme při  něj Bohu
předkládat prosby za obrácení světa. Musíme žádat Boha, aby způsobil, že všechny národy budou
proudit do Jeho Chrámu, modlit se, aby Jeho Hora rostla a více a více naplňovala zemi, aby náš věk
viděl větší a větší triumfy evangelia v každé oblasti života. Není žádný důvod neočekávat vítězství;
jestliže  jsme  věrní  Božímu Slovu,  máme každý  důvod  předpokládat,  že  svým postupem zcela
rozdrtíme  síly  temnoty.  Brány  pekel  musí  padnout  pod  náporem agresivní,  militantní,  bojující
Církve, a také padnou (Mt 16:18).

Je známkou naší nevíry, že skládáme svou důvěru v lidi a vládce spíše než v Ducha Božího.
Co je mocnější  – lidská zvrácenost nebo Boží svrchovanost?  Dokáže Bůh obrátit  svět na víru?
Samozřejmě! Víc než jen to – zaslíbil,  že to udělá, že svět skutečně obrátí! Řekl nám, že „země
bude  naplněna  poznáním Hospodina,  tak  jako  vody pokrývají  moře“  (Iz  11:9).  Jak  moc  vody
pokrývají moře? Je nějaká část moře, která není pokrytá vodou? A právě to je pointa: jednoho dne
budou lidé všude znát Hospodina. Všechny národy Mu budou sloužit.

Spása světa byla důvodem toho, proč Ježíš přišel, jak On sám řekl Nikodémovi:

Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho
věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby
svět odsoudil, ale aby byl svět skrze Něj zachráněn.
(J 3:16-17)

Aby byl svět skrze Něj zachráněn! Toto je jedna z nejcitovanějších pasáží v celé Bibli, a
přece, často nám její pointa uniká. Ježíš Kristus přišel, aby zachránil svět – ne jen hříšníka tu a tam.
Chce po nás, abychom zučedničili národy – ne jen hrstku jednotlivců. Pán Ježíš nebude spokojen s
úspěchem  svého  poslání,  dokud  Mu  celý  svět  nebude  zpívat  chvály.  Na  základě  Božích
neselhávajících  zaslíbení  se  Církev  musí  modlit  a  pracovat  pro  rozšiřování  Království,  a  to  s
očekáváním, že Bůh naplní  svou Církev „velikým zástupem, který nikdo nedokáže spočítat,  ze
všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu“ (Zj 7:9).

Musíme  se  přestat  chovat,  jako  by  navěky  bylo  naším  osudem  být  subkulturou.  Jsme
předurčeni k nadvládě; je čas srovnat se a začít se podle toho chovat. Náš život a uctívání musí
odrážet naše očekávání nadvlády a naši narůstající schopnost chopit se zodpovědnosti. Nesmíme se
chápat  jako  osamělé  hlídky,  které  jsou  obklopené  stále  více  nepřátelským světem;  dělat  to  by
znamenalo vznášet proti Bohu falešné svědectví. Pravdou je pravý opak. Tím, kdo je na útěku, je
ďábel; to, co je odsouzeno k vyhynutí, je pohanství. Křesťanství je v konečném smyslu dominantní
a  vládnoucí  kulturou,  která  je  předurčena  k  tomu,  aby  byla  posledním  a  celosvětovým
náboženstvím. Církev naplní celou zem.

Velký Svatý Augustin to chápal. Když hovořil o těch, kdo se viděli jako poslední ostatek
Církve, která směřovala k nevyhnutelnému úpadku a rozpadu, smál se: „Hromy v mracích hřmí, že



Dům Páně bude vystavěn všude napříč celou zemí: a tyto žáby sedí ve své bažině a kuňkají – My
jsme ti jediní křesťané!“

Jsme těmi, kdo tvarují historii světa. Bůh nás znovustvořil ke svému obrazu k nadvládě nad
světem; vylil na nás svého Ducha, s „mocí z výsosti“ (L 24:49); svěřil nám evangelium Království a
dal nám poslání a pověření ovládnout svět. Jestliže Mu důvěřujeme a jsme vůči Němu poslušní, není
možné, abychom selhali.

Teokratický mandát
Naším cílem je křesťanský svět, tvořený explicitně křesťanskými národy. Jak by si křesťan

mohl přát cokoliv jiného? Sám náš Pán nás učil se modlit: „Přijď Království Tvé, buď vůle Tvá jako
v nebi tak i na zemi“ (Mt 6:10). Modlíme se, aby Boží rozkazy byly poslouchány a dodržovány na
zemi  právě  tak  okamžitě,  jako  jsou  poslouchány  a  dodržovány  anděly  a  svatými  v  nebesích.
Modlitba Páně je modlitbou za celosvětovou nadvládu Božího Království – ne za centralizovanou
celosvětovou vládu, ale za svět decentralizovaných teokratických republik.

Teokracií však nemíním vládu, kterou řídí kněží a pastoři. Toto slovo nic takového ani v
nejmenším neznamená. Teokracie je vláda řízená Bohem, vláda, jejíž zákoník je pevně zakotven v
zákonech Bible. Civilní vládci mají povinnost být Božími služebníky do stejné míry jako pastoři (Ř
13:1-4).68 Podle Božího svatého, bezchybného Slova jsou zákony Bible nejlepšími možnými zákony
(Dt 4:5-8).69 Nelze je nijak zlepšit.

Faktem je, že všechny zákony jsou „náboženské“. Každý jeden zákon se zakládá na nějakém
konečném, nejvyšším standardu morálky a etiky.  Každý systém zákonů se zakládá na konečné,
nejvyšší hodnotě daného systému, a tato nejvyšší hodnota je bohem daného systému. Zdroj zákona
konkrétní  společnosti  je  jejím  bohem.  To  znamená,  že  teokracie  je  nevyhnutelná.  Všechny
společnosti jsou teokraciemi. Rozdílem je to, že společnost, která není explicitně křesťanská, je
teokracií  falešného  boha.  Proto,  když  Bůh  dával  Izraelcům  příkazy  ohledně  jejich  vstupu  do
kenaánské země, varoval je, ať nepřijímají systémy zákona pohanů:

Já  Hospodin  jsem  váš  Bůh.  Podle  činů  egyptské  země,  ve  které  jste  sídlili,
nejednejte,  ani  podle  činů  kenaanské  země,  do  níž  vás  přivádím,  nejednejte  a
podle jejich ustanovení nežijte. Plňte Má nařízení, zachovávejte Má ustanovení a
žijte  podle  nich.  Já  Hospodin  jsem  váš  Bůh.  Zachovávejte  Má  ustanovení  a
nařízení, když je člověk plní, bude skrze ně žít. Já jsem Hospodin.
(Lev 18:2-5)

To je jediná volba: pohanský zákon nebo křesťanský zákon. Bůh velmi konkrétně a jasně
zakazuje „pluralismus“.  Bůh nemá ani nejmenší zájem dělit  se o svou nadvládu nad světem se
Satanem. Bůh chce,  abychom Ho ctili  jako jednotlivci,  v  našich rodinách,  v našich sborech,  v
našich  obchodech  a  podnikání,  ve  všech  našich  různých  kulturních  snahách  a  i  v  našich
ustanoveních a soudech. „Spravedlnost vyvýší národ, ale hřích je hanbou národů“ (Př 14:34). Podle
humanistů  civilizace  prostě  „povstávají“  a  „padají“,  podle  jakéhosi  naturalistického,
evolucionářského mechanismu. Ale Bible říká, že klíčem k dějinám civilizací je soud. Bůh posuzuje
naši reakci na Jeho příkazy a odpovídá buď kletbou nebo požehnáním. Jestliže je vůči Němu národ
poslušný, Bůh mu žehná a dává mu blahobyt (Dt 28:1-14); jestliže je národ neposlušný, Bůh ho
proklíná a ničí (Dt 28:15-68). Historie Izraele se tyčí jako varování všem národům: jestliže Bůh
udělal s Izraelem to, co udělal, jistě tak naloží i s námi ostatními (Jer 25:29).

Eschatologie  nadvlády  není  nějaké  pohodlné  učení,  že  svět  se  „zlepšuje  a  zlepšuje“  v
nějakém abstraktním a automatickém smyslu.  Ani není učením, které by vylučovalo soudy nad

68 Pozn. př.: Řečtina Ř 13:4 používá výraz διάκονός, diakonos, tedy doslova diákon (či služebník). Pro podrobnější 
učení na téma Božího zákona a civilních autorit a Ř 13 obecně, viz: Greg Bahnsen, Podle tohoto standardu: 
Autorita Božího zákona v dnešní době (Antiteze, 2018), kapitola 25, „Zákon a politika v Novém zákoně“.

69 Pozn. př.: Podle Ř 7:12 jsou Boží zákony „svaté, spravedlivé a dobré“; podle Jk 1:25 jsou „dokonalý zákon 
svobody“ – logicky tedy vyplývá, že zákony, které prosazují jiný standard, jsou nesvaté, nespravedlivé, zlé, špatné a
vedou k nesvobodě.



jednotlivými národy a jejich naprosté zpustošení. Naopak, eschatologie nadvlády je zárukou soudu.
Učí, že historie světa  je soudem, je sérií soudů, která vede k Poslednímu Soudu. Bůh v každou
jednu chvíli hledí na svůj svět a hodnotí a posuzuje naši reakci na Jeho Slovo. Třese národy tam a
zpět na sítu historie, prosvá bezcenné plevy a odfouká je pryč, dokud nezůstane nic než Jeho čistá
pšenice.  Volbou,  která  je  před  každým národem,  není  pluralismus.  Volbou  je  poslušnost  nebo
zničení.

Tisíc generací
Pro satanistu70 je čas velkým prokletím. Jak historie postupuje, síly zla cítí, že jejich čas se

krátí (sr. Zj 12:12). Právě to je důvod, proč Satan tak často pracuje skrze revoluce: musí své dílo
vykonat teď, dokud ještě má možnost. Nemůže si dovolit čekat, protože čas pracuje proti němu. Je
odsouzen k porážce a zkáze – a ví to.

Ale křesťan se ubíhání času nemusí bát, protože  čas je na naší straně. Historie směřuje k
našim cílům. Každý den nás přináší  blíže k naplnění toho, že poznání Boha pokryje celý svět.
Národy budou uctívat jediného pravého Boha, budou sloužit jedině Jemu a přestanou s válčením;
země bude  proměněna,  obnovena  k  edenským podmínkám;  lidé  budou  požehnáni  a  budou  žít
dlouhé a šťastné životy – dokonce tak dlouhé, že bude neobvyklé, aby někdo zemřel v tak mladém
věku, jako je 100 let (Iz 65:20)!

 Jen zvažte toto zaslíbení zákona: „Věz, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, který
zachovává  smlouvu  a  milosrdenství  tisícům  generací  těch,  kdo  Ho  milují  a  zachovávají  Jeho
příkazy“ (Dt 7:9).  Bůh Smlouvy řekl  svému lidu,  že mu požehná až do tisícáté  generace jeho
potomků. Bůh toto zaslíbení dal (zaokrouhleně) asi před 3400 lety. Když si uvědomíme, že biblická
generace je asi 40 let, tisíc generací je čtyřicet tisíc let. To znamená, že zbývá alespoň ještě 36600
let, než toto zaslíbení dojde plnosti!

Někteří mě mohou obvinit, že teď upadám do nekonzistentního „literalismu“ a beru  tisíc
doslovně v Deuteronomiu, ale ne ve Zjevení. Tak to však není. Uznávám, že když Bůh používá
výraz tisíc, hovoří spíše o nezměrnosti než o konkrétním počtu. Když jsme to teď tedy připustili,
pojďme se podrobněji podívat na způsob, jak je tento výraz symbolicky používán. Když Bůh říká,
že mu patří dobytek na tisíci hor, míní tím nezměrné množství dobytka na nespočtu hor – rozhodně
však na mnohem více než 1000 horách. Bible zaslibuje, že Boží lid bude vládnout z pozice králů a
kněží po tisíc let, což znamená velmi mnoho let – ale křesťané už byli králi a kněžími po více než
1000 let (v době psaní této knihy už téměř 2000 let). Mou pointou je toto: výraz tisíc se v Písmu
často  používá  symbolicky  k  vyjádření  nezměrnosti;  tato  nezměrnost  je  však  ve  skutečnosti
mnohem, mnohem větší, než je doslovný tisíc.

Bůh zaslibuje,  že  požehná svému lidu  na  tisíc  generací.  Podle  biblických  analogií  tedy
vidíme,  že  to  znamená,  že  čtyřicet  tisíc  let  je  naprosté  minimum.  Tento  svět  před  Kristovým
Druhým Příchodem čekají ještě desítky, možná stovky, tisíc let narůstající zbožnosti.

Nemám zájem stanovit data. Nebudu se pokoušet rozřešit datum Druhého Příchodu. Bible
nám ho nezjevuje a není na nás, abychom do toho strkali nos. To, co nám Bible zjevuje, je naše
povinnost  pracovat  pro Boží  Království,  naše  povinnost  poddávat  sebe,  naše  rodiny a  všechny
oblasti  našeho  vlivu  pod  nadvládu  Ježíše  Krista.  „Skryté  věci  patří  Hospodinu,  našemu Bohu,
odhalené pak nám a našim synům až navěky, abychom plnili všechna slova tohoto zákona“ (Dt
29:28). Bůh nám neřekl, kdy nastane Druhý Příchod. Ale řekl nám, že je potřeba udělat hodně práce
a že očekává, že se do ní pustíme.

Co byste řekli, kdybyste najali dělníka, dali mu podrobné pokyny, a jediné, co by dělal, by
bylo, že by posedával a přemýšlel, kdy už asi bude mít padla? Považovali byste ho za věrného
dělníka? Považuje Bůh za věrného dělníka Jeho Království  vás? Opakuji: důraz a cíl proroctví je
etický. Proroctví je Božím ujištěním, že historie je pod Jeho kontrolou, že On sám v každé jedné
události naplňuje své věčné záměry a že se naplní Jeho původní plán pro Jeho stvoření. Postavil nás

70 Pozn. př.: Autor poukazuje na to, že vzhledem k tomu, že člověk je vždy buď s Kristem nebo proti Němu (Mt 12:30;
L 11:23), je buď proti satanovi nebo na jeho straně; v tomto světě neexistuje neutralita – každý je buď praktikující 
ortodoxní křesťan, který se drží Boží smlouvy... nebo je satanista.



do velké války o světovou historii, s naprostou jistotou a zárukou, že zvítězíme. I kdyby pro nás
musel  nechat  zastavit  celý vesmír  (Joz 10:12-13),  den bude dostatečně dlouhý na to,  abychom
dosáhli vítězství. Čas je na naší straně. Království přišlo a svět začal znovu.

A teď: Do práce.

DODATEK A

ESCHATOLOGIE NADVLÁDY: SHRNUTÍ
 

Pro ty, kdo by chtěli eschatologii zabalenou v úhledném balíčku, jsem uvedl 45 hlavních
argumentů  této  knihy,  obecně  v  pořadí,  v  jakém  jsem  je  prezentoval  (čísla  kapitol  jsou  v
závorkách). Čtenář by měl každý z nich zvážit ve světle biblických argumentů prezentovaných v
této knize. To těchto „Tezích o naději“ následuje stručná sekce, která zodpovídá některé z běžných
nepochopení eschatologie nadvlády.

Teze o Naději
1. Bible nás učí, ať máme naději, ne ať si zoufáme; máme očekávat vítězství a nadvládu

evangelia, ne útěk a porážku. (1)
2. Biblické proroctví je  psané doslovným i  symbolickým jazykem. Volba zde není  mezi

„literalismem“ a „symbolismem“, ale mezi biblickou a spekulativní metodou výkladu Bible. (2)
3. Spása je znovustvořením. Ježíš Kristus ve spasení obnovuje člověka k Božímu obrazu. (3)
4. Bible nám ukazuje spásu a její požehnání jako definitivní, progresivní a finální. (3)
5. Nejsme spaseni z našeho prostředí; naopak, dílo spásy znamená obnovu země jako celku.

Boží Svatá Hora (Zahrada) poroste, dokud nenaplní celý svět. (3-7)
6. Bůh  žehná  poslušnosti  a  proklíná  neposlušnost;  tento  fakt  bude  v  historii  postupně

zřetelnější a zřetelnější. (3-7)
7. Skrze  generace  poslušnosti  se  zbožní  stanou více  a  více  kompetentními  a  mocnými,

zatímco bezbožní budou stále slabší a neschopnější. (3-7)
8. Ničemové  jsou  „vytrženi“  jako  první  (tedy  vyhnáni  ze  země  a  vyděděni),  zatímco

spravedliví více a více směřují k tomu, aby jim všechno patřilo. (6)
9. Ježíš Kristus přišel jako Syn člověka (Druhý Adam), aby ustanovil Boží Království na

zemi. (8)
10. Biblická  proroctví,  že  Kristus  bude  vládnout  jako  Král,  se  naplnila  v  Kristově

korunovaci a usazení na trůn při Jeho Nanebevstoupení. (8)
11. Danielovo proroctví o Synu člověka, který „přichází na oblacích“, se naplnilo v Kristově

nanebevstoupení. (8)
12. Ježíš Kristus definitivním způsobem porazil a spoutal Satana a jeho démony při své

usmiřující oběti, vzkříšení a nanebevstoupení. (8)
13. Království bylo ustanoveno během Kristova Prvního příchodu (včetně soudu v roce 70);

nyní postupuje, šíří se a poroste až do konce světa. (8-16) 
14. Etnický Izrael jakožto národ byl za své odpadlictví exkomunikován a už nikdy nebude

Božím Královstvím (9, 14).
15. Království se nyní skládá ze všech těch (Židů i pohanů), kdo byli vykoupeni Ježíšem

Kristem. (9)
16. Církev je nyní Božím Chrámem, o Letnicích se v ní usídlil Duch Svatý, a byla plně

ustanovena při zničení starého Chrámu v roce 70. (10-13)
17. Kázání na Olivové hoře (Mt 24; Mk 13; L 21) není o Kristově Druhém příchodu. Jedná

se o proroctví o zničení Jeruzaléma v roce 70. (10-11) 



18. Velké soužení se odehrálo při pádu Izraele. Nebude se už opakovat, a proto se nejedná o
událost v budoucnosti (i když křesťané v každém věku museli trpět pro svou víru). (10-11)

19. Bible neprorokuje žádný budoucí doslovný Chrám nebo ustanovení obětního systému v
Jeruzalémě.  Biblická  proroctví  o  Chrámu  odkazují  na  Krista  a  Jeho  Církev,  a  to  definitivně,
progresivně a finálně. (10-13)

20. Ačkoliv Izrael bude jednoho dne obnoven a přijme pravou víru, Bible nám neříká o
žádném budoucím plánu pro Izrael jako speciální národ. (14)

21. Biblický jazyk rozpadu stvoření („hroutící se vesmír“) je symbolem Božího soudu, který
připomíná především Potopu a rány dopadající na Egypt v Exodu. (15)

22. Antikrist je výraz,  kterým Jan popisuje rozšířené odpadlictví křesťanské Církve před
pádem  Jeruzaléma.  Obecně,  jakýkoliv  odpadlický  učitel  nebo  systém  může  být  nazván
„antikristem“; toto slovo však neoznačuje nějakého „Führera budoucnosti“. (12-13)

23. „Velké odpadnutí“ se odehrálo v prvním století. Nemáme proto žádný biblický důvod
očekávat  v  průběhu  historie  nárůst  odpadlictví;  místo  toho  bychom  měli  očekávat  narůstající
pokřesťanšťování světa. (12-13)

24. Poslední  dny jsou  biblickým  označením  pro  období  mezi  Kristovým  Příchodem  a
zničením Jeruzaléma v roce 70: jedná se o „poslední dny“ Izraele. (13)

25. Před Kristovým Druhým příchodem bude drtivá většina Židů a  pohanů obrácena na
křesťanskou víru.

26. Všichni Kristovi nepřátelé jsou postupně podmaňováni pod Jeho nadvládu z nebes. On
sám zůstane v nebesích, dokud nebudou poraženi všichni Jeho nepřátelé. Poslední nepřítel, Smrt,
bude zničena při Jeho návratu. (16)

27. Ježíš Kristus se vrátí v Poslední Den, kdy nastane i Vzkříšení a Poslední soud. (16) 
28. Vytržení a Druhý příchod se odehrají zároveň. (16)
29. Bude  jedno  Vzkříšení  všech  lidí;  spravedliví  budou  vzkříšeni  k  věčnému  životu,

nespravedliví budou vzkříšeni k zatracení. (16)
30. Hlavním důrazem proroctví je etické chování: poslušnost vůči Božím přikázáním. (17)
31. Kánon Písma byl uzavřen v roce 70, když zanikla Stará smlouva. (18)
32. Kniha Zjevení nemá být vykládána „futuristicky“; její poselství bylo  aktuální pro její

čtenáře v prvním století a mělo se naplnit „brzy“. (18)
33. „Šelma“ ve Zjevení byla symbolem Nerona konkrétně a Římské říše obecně. (20)
34. „Falešný prorok“ symbolizoval židovské náboženské vůdce. (20)
35. „Nevěstka“ symbolizovala odpadlý Jeruzalém, který přestal být Městem Božím. (21)
36. „Milénium“ je  Královstvím Ježíše  Krista,  které  On sám ustanovil  při  svém Prvním

příchodu. (22)
37. „První  vzkříšení“  je  Duchovním  vzkříšením:  označuje  naše  ospravedlnění  a

znovuzrození v Kristu. (22)
38. „Tisíc let“ ve Zjevení 20 symbolizuje velmi mnoho let – pravděpodobně mnoho tisíc let.

(22, 24)
39.  Všichni  křesťané  jsou  v tomto věku kněžími;  všichni  křesťané  jsou  nyní  usazeni  v

nebeských místech v Kristu. (22)
40. Nové stvoření již začalo: Bible popisuje naši spásu v Kristu, zde i na věčnosti,  jako

„nová nebesa a novou zemi“. (23)
41. „Nový Jeruzalém“, Boží Město, je Církev, a to teď i navěky. (23)
42. Centrem  křesťanské  rekonstrukce  a  obnovy  světa  je  Církev.  Podstatou  biblického

náboženství a zdrojem křesťanské kultury je uctívání Boha. (24)
43. Uctívání  Církve  a  její  skutky  soudu  jsou  na  nebeském  soudním  Dvoře  oficiálně

uznávány. Když Církev vyhlašuje zákonné soudy, jsou vykonávány na zemi, v historii, a to skrze
Boží prozřetelné řízení světa. (24)

44. Křesťanským cílem pro svět je celosvětový rozvoj a budování biblických teokratických
republik,  ve kterých je každá oblast  života vykoupena a složena pod panství a nadvládu Ježíše
Krista a vládu Božího zákona. (24)



45. Křesťanským standardem pro etiku v každé jedné oblasti – ať už pro jednotlivce, rodiny,
podnikání nebo vlády – je biblický zákon. Křesťan se nemůže spokojit s „pluralismem“, jelikož
jeho  posláním je  pracovat  pro  nadvládu  Ježíše  Krista  a  Jeho  Království  napříč  celým světem.
Blahobyt pro svět přijde od Ježíše Krista a jedině od Ježíše Krista. (24)

Nepochopení Naděje
Většina  standardních  námitek  Naději  se  zakládá  na  zásadním nepochopení  celé  pozice.

Následující pasáž je z bestselleru Hala Lindseyho71 Milá zesnulá planeta Země (Late Great Planet
Earth) a je typickým příkladem mnoha neinformovaných a chabě informovaných výroků na toto
téma:

Dříve existovala skupina zvaná „postmilenialisté“. Věřili, že křesťané vymýtí zlo
ze světa,  sesadí bezbožné vládce a obrátí  svět na víru skrze stále intenzivnější
evangelizaci, dokud svými snahami neustanoví na zemi Boží Království. Poté, po
1000 letech, kdy bude institucionální církev vládnout na zemi v míru, rovnosti a
spravedlnosti,  se Kristus vrátí a čas skončí. Tito lidé odmítali doslovnost velké
části Písma a věřili, že člověk je svou přirozeností dobrý. První světová válka této
skupině vzala mnoho z její odvahy a druhá světová válka tento náhled prakticky
zcela  vyhladila.  Žádný  učenec,  který  má  nějakou  sebeúctu,  nemůže  být
„postmilenialistou“,  když se podívá na dnešní  situaci  ve světě  a  zrychlující  se
úpadek křesťanského vlivu. (s. 176) 

Ačkoliv Lindseyho tvrzení obsahuje skoro tolik bludů jako slov, je pozoruhodně stručným
shrnutím  celé  řady  nepochopení  postmileniální  pozice,  které  mezi  evangelikály  převládají.  V
následujících číslovaných sekcích stručně odpovídám alespoň na hlavní bludy Lindseyho tvrzení.

1. Dříve existovala skupina zvaná „postmilenialisté“. 
Ne, pořád jsme tady. Faktem je, že biblický základ eschatologie nadvlády si uvědomuje více

a více křesťanů. (Důvody pro ústup postmilenialismu ve dvacátém století probereme v bodu 6 níže).
Jak jsem zmínil na řadě míst této knihy, eschatologie nadvlády je historickou pozicí Církve. Tím
neříkám, že každý měl vždy v mysli konkrétní „kalendář“ událostí známý jako „postmilenialismus“.
Ve  skutečnosti  se  toto  přesvědčení  nepovažovalo  za  žádný  ismus,  jelikož  očekávání  Kristovy
nadvlády  nad  světem  skrze  evangelium  bylo  prostě  ortodoxní  Nadějí  –  bylo  obecně  a  běžně
přijímaným křesťanským učením a postojem.

Na  druhou  stranu,  už  v  minulosti  skutečně  existoval pohled,  který  většina  křesťanů
považovala  za  neobvyklý  –  vždycky  byl  „ismus“.  Od  doby  Cerintha  se  tomuto  učení  říkalo
chiliasmus (což znamená tisíc-let-ismus). Dnes je známé pod názvem premilenialismus; jedná se o
učení, které tvrdí, že „Věk Království“ nenastane až do Kristova Druhého příchodu. Tento pohled
byl  vždycky  na  okrajích  křesťanství,  dokud  ho  v  devatenáctém  století  neoživila  řada
milenialistických sekt; rozšířenější publicity se mu konečně dostalo až s vydáním Scofieldovy Bible
v  roce  1909.  Dnes  však  mnozí  tento  starověký  ismus  opouštějí  a  přijímají  většinovou  pozici
ortodoxní Církve napříč věky: eschatologii nadvlády.72

2. Věřili, že křesťané ... svými snahami [ustanoví] na zemi Boží Království . 
Tohle je  jedna  z  námitek proti  Naději,  které  slyšíme nejčastěji.  Perspektiva nadvlády je

spojována s liberálním hnutím „sociálního evangelia“ z počátku 20. století. Takové spojování je
naprosto  absurdní  a  zcela  postrádá  jakýkoliv  základ.  Vůdci  hnutí  sociálního  evangelia  byli
humanisté a socialisté věřící v evoluci, kteří byli otevřeně nepřátelští vůči biblickému křesťanství.
Je pravda, že si z křesťanství půjčovali některé výrazy a koncepty – dělali to ale proto, aby je mohli

71 Pozn. př.: Jeden z nejpřednějších dispenzacionalistických autorů.
72 Pozn. př.: Pro více informací o tomto historickém vývoji, viz. Greg L. Bahnsen, Vítězství v Ježíši (Antiteze, 2018), 

k. 4.



překroutit pro své vlastní účely. Proto hovořili o „Božím Království“ – ale to, co měli na mysli, bylo
velmi  daleko od tradiční  křesťanské víry.  Ortodoxní  postmileniální  učitelé,  jako byli  Benjamin
Warfield a  J.  Gresham Machen,  důrazně  a  vytrvale  odporovali  sociálnímu evangeliu.  Skutečný
postmilenialismus vždycky byl skutečně evangelikální: učil a učí, že Království bylo ustanoveno
samotným Ježíšem Kristem a že Království se šíří  skrze šíření evangelia a aplikování Bible do
každé oblasti života.

Tato otázka však má další rozměr. Jelikož věříme, že křesťané přemohou veškerý odpor a
přinesou  evangelium až  na  konec  světa,  postmilenialisté  jsou  obviňováni  z  toho,  že  svou víru
skládají v člověka. To je však naprosté překrucování. Pravdou je, že postmilenialisté věří v Boha,
který koná v historii skrze vykoupeného člověka. Věříme, že všemohoucí Pán nebes a země přebývá
ve své Církvi a nedovolí, abychom v poslání, které nám dal, byli poraženi. Sv. Augustin se modlil:
„Dej, co přikazuješ, a přikazuj, co si přeješ.“ To je i náš postoj. Jelikož Bůh koná v historii a žehná
zbožným a proklíná bezbožné,  historie je na naší straně.  V bitvě mezi vykoupeným lidstvem a
bezbožným lidstvem máme důvěru ve vykoupené lidstvo. Věříme, že Boží lid zvítězí, v čase a na
zemi, tak jako na věčnosti. V Kristu jsme dědicové všech věcí.

3. Poté, po 1000 letech, kdy bude institucionální církev vládnout na zemi... 
Jak jsem ukázal v Kapitolách 22 a 24, nevěříme, že Království bude trvat pouze 1000 let.

Připouštím, že někteří postmilenialisté věřili,  že budoucí éra celosvětového míru a požehnanosti
bude trvat doslovných tisíc let, ale tito byli v naprosté menšině. Faktem je, že z desítek jedinečných
postmileniálních učitelů v historii mě napadá jen pár, kteří zastávali tento názor. Většina učila, že
„milénium“ ve Zjevení 20 je identické s Královstvím, které Kristus ustanovil  při  svém Prvním
příchodu.

Pan Lindsey dále tvrdí, že věříme, že na zemi bude vládnout „institucionální církev“. Já sám
dost nevím, co si pod tím představit. Nikdy jsem nikoho neslyšel něco takového tvrdit, ani jsem
nečetl,  že  by  někdo  něco  takového  obhajoval.  Zní  to,  jako  by  říkal,  že  věříme,  že  církevní
funkcionáři by měli mít autoritu policie nebo že by měli řídit civilní vládu. V případě, že zde někdo
má pochybnosti, chci kategoricky prohlásit, že nevěříme, že institucionální církev by měla vládnout
nad Státem. Věříme však, že vládci by měli  být  křesťané a že musí v oblastech,  za které mají
zodpovědnost, uplatňovat biblické principy spravedlnosti a práva. Pointou není, že by církev a stát
byly sloučeny v jednu organizaci; pointou je, že církev i stát podléhají Bohu a absolutní autoritě
Jeho Slova. Církev je Bohem ustanovenou službou a nástrojem milosti; stát je Bohem ustanovenou
službou a nástrojem spravedlnosti. Církev i stát dostávají své pověření z Božího Slova.

4. Tito lidé odmítali doslovnost velké části Písma... 
Znovu,  je  těžké  být  si  jistý,  co  přesně  se  zde  Lindsey snaží  říct.  Jestli  prostě  míní,  že

postmilenialisté odmítají představu, že veškeré Písmo má být vykládáno „doslovně“, pak se musíme
přiznat,  že  jsme vinní;  jsme ale  v dobré  společnosti.  Jestli  můžeme posuzovat  podle  toho,  jak
vykládali proroctví, Matouš, Marek, Lukáš a Jan nebyli „literalisté“. Uvědomovali si a uznávali
symbolický charakter této pasáže v Izajáši: 

 
Hlas volá v pustině:
Připravte cestu Hospodinovu,
napřimte v pustině silnici pro našeho Boha!
Každé údolí bude pozdviženo
a každé pohoří a návrší sníženo;
pahorkatina se stane rovinou a útesy plání.
A zjeví se Hospodinova sláva
a uvidí to spolu veškeré tělo;
protože Hospodinova ústa promluvila.
(Iz 40:3-5)



Striktně  „doslovný“ výklad  by musel  toto  proroctví  považovat  za  předpověď masivního
projektu budování cest v Palestině. A přece, každé ze čtyř evangelií prohlašuje, že Izajášova slova
se naplnila Janovou službou kázání a křtění (Mt 3:3; Mk 1:3; L 3:4-6; J 1:23). Faktem je, že v Bibli
vidíme  doslovné  i  symbolické  vyjadřování,  a  proto  musíme  být  pozorní,  abychom  vykládali
biblické výroky podle biblických vodítek.

Samozřejmě,  ani  Hal  Lindsey  sám není  „literalista“.  Tam,  kde  kniha  Zjevení  hovoří  o
padajících hvězdách, Lindsey dokáže vidět jen termonukleární zbraně; tam, kde zmiňuje kobylky,
místo nich vidí helikoptéry Cobra (There's a New World Coming (Eugene, OR: Harvest House,
1973),  s.  132, 138nn).  O Lindseyho jedinečných výkladech bychom mohli  říct  hodně věcí,  ale
rozhodně ne to, že jsou „doslovné“.

Jak  už  jsem  však  poznamenal  výše,  Lindseyho  obvinění  postmilenialistů  je  poněkud
matoucí.  Podle něj  „Tito lidé odmítali  doslovnost  velké části  Písma.“ Může se jednat  prostě  o
nepřesný jazyk, ale toto vyjádření silně naznačuje,  že eschatologie nadvlády je liberální pozicí,
která odmítá Písmo. Nic by nemohlo být dále od pravdy (což, jak věřím, ukázala i tato kniha). A
vskutku,  postmilenialisté  napříč  historií  měli  jedinečné  obránce  inspirovanosti  a  rozhodující
autority Písma. Téměř všichni členové historického Westminsterského synodu byli  zapřísáhlými
postmilenialisty;  v  první  kapitole  jejich  vlivného  dokumentu  z  roku  1646,  Westminsterského
vyznání víry, prohlásili, že všech šestašedesát knih Bible je „vnuknut[o] Bohem jako pravidlo víry a
života...“

Autorita Písma svatého, pro kterou je třeba v ně věřit a poslouchat je, není
založena na svědectví  člověka nebo Církve,  ale  jedině na Bohu (který sám je
Pravdou),  jeho  Původci.  Písmo  svaté  je  tedy  třeba  přijímat,  neboť  je  Božím
Slovem. … 

Neomylným klíčem k výkladu Písma je Písmo samo. …
Svrchovaným soudcem, kterému přísluší rozhodovat všechny sporné otázky

víry a zkoumat veškerá koncilní usnesení, názory starověkých spisovatelů, učení
lidí i soukromá zjevení a jehož rozhodnutí se máme držet, nemůže být nikdo jiný
než Duch Svatý promlouvající v Písmu.

Pravděpodobně nejvýjimečnějším zastáncem Naděje na počátku dvacátého století byl Dr.
Benjamin  B.  Warfield,  jehož  spisy  ovlivnily  mnohé  v  jejich  pochopení  eschatologie  nadvlády.
Warfield  je  však  pravděpodobně  nejznámější  pro  své  spisy  sesbírané  v  knize  s  názvem
Inspirovanost a autorita Bible (The Inspiration and Authority of the Bible), která se stala uznávanou
klasikou konzervativního biblického badatelství. Mohli bychom přidat celou řadu dalších příkladů,
ale  tyto  možná  postačí  jako  důkaz  toho,  že  postmilenialisté  byli  a  jsou  předními  obránci
bezchybnosti Bible; v poslední době je někteří oponenti dokonce obviňovali z „modlaření Bibli“!

5. ...a věřili, že člověk je svou přirozeností dobrý. 
Žel, zdá se, že toto obvinění není jen „nepřesným“ nebo lajdáckým vyjádřením. Lindsey

postmileniální školu otevřeně a přímo obviňuje z toho, že věří falešnému učení o „vrozené dobrotě“
člověka. Odpovídám prostě: Dejte mi jméno alespoň jednoho. Nechci Lindseyho obviňovat z toho,
že vědomě a otevřeně lže; přinejmenším se však provinil velmi ubohým zjišťováním informací a
neopodstatněnou, pobuřující rétorikou. V každém případě faktem zůstává, že žádný postmilenialista
nikdy neučil kacířství, že člověk je ze své přirozenosti dobrý. Lindseyho tvrzení můžeme vyvrátit
typickým výrokem od reformátora Jana Kalvína:

Mysl člověka se tak naprosto odcizila Boží spravedlnosti,  takže vymýšlí,
touží a podniká jen to, co je bezbožné, převrácené, ohavné, nečisté a bezectné.
Srdce  je  tak  ponořené  v  jedu  hříchu,  že  nedokáže  vydechnout  nic  jiného než
odporný zápach. Ale i jestliže někteří lidé příležitostně udělají něco, co se zdá
dobré, jejich mysl nicméně zůstává zahalená pokrytectvím a klamnou prolhaností



a jejich srdce zůstávají spoutaná vnitřní zvráceností.
(Instituce křesťanského náboženství, 2:5:19)

To je pravděpodobně trochu silnější vyjádření, než by si pan Lindsey přál. Ale Kalvínovo tvrzení
rozhodně neodráží jakékoliv učení o „vrozené dobrotě“ člověka. A to samé bychom mohli říct o
všech ostatních postmilenialistech napříč  historií  Církve,  jelikož eschatologie vítězství  je  prostě
ortodoxní Nadějí historického křesťanství.73

6. První světová válka této skupině vzala mnoho z její odvahy a druhá světová válka tento
náhled prakticky zcela vyhladila. 

Pojďme  na  chvíli  předpokládat,  čistě  v  rámci  argumentu,  že  toto  tvrzení  je  pravda.
Odpověď,  která  je  na  místě,  zní:  A co  jako?  To nedokazuje,  že  by  křesťanská  Naděje  nebyla
pravdivá – jen to, že lidé přestali  věřit tomu, že je pravdivá. Implikací tohoto Lindseyho výroku
však je, že fakt dvou světových válek je důkazem toho, že Naděje je omyl, jelikož svět není „lepší a
lepší“. Jsem ochotný uznat tohle: Dvě světové války (a riziko třetí) dost významně poškodily naděje
humanistů,  kteří  věřili  kacířskému  učení  „automatického“  lidského  pokroku  k  pokoji,  míru  a
bratrství. Tuto představu si lidé často mylně pletou s postmilenialismem, ale ve skutečnosti není
eschatologii  nadvlády blíže,  než jsou pohanské oběti  Večeři  Páně.  Křesťan nemusí  tváří  v tvář
světové válce nebo rozšířenému pronásledování ztrácet odvahu nebo naději. Jeho víra se upíná k
Bohu, ne k člověku; jeho naděje není spojená s osudem žádné konkrétní společnosti či kultury.
Jestliže na jeho národ nebo civilizaci dopadá spravedlivý Boží soud, věrný křesťan si uvědomuje,
že Bůh je věrný svým zaslíbením požehnání či  prokletí.  Naděje není ani v nejmenším zárukou
požehnání pro neposlušné. Je zárukou soudu nad nimi, který přinese požehnání světu jako celku.

Pojďme se teď zaměřit na otázku přímo:  Zničily dvě světové války křesťanskou Naději?
Skutečnost  je  taková,  že  počátky  ústupu  postmilenialismu  přišly  dlouho  před  první  světovou
válkou,  s  vzestupem  teologického  liberalismu  (který  učil,  že  se  nelze  spoléhat  na  biblické
předpovědi) a evolučního „progresivismu“ (který učil, že pokrok je „přirozený“, že není otázkou
etiky). Tváří v tvář těmto nepřátelům biblického křesťanství si mnozí evangelikální křesťané zoufali
a začali pochybovat, že kdy uvidí vítězství evangelia. Vzdali se naděje. Tak jako Petr, když kráčel
po Galilejském jezeře, dívali se na „přírodu“ spíše než na Pána Ježíše Krista; tak jako Izraelci na
hranicích Kenaánu, dívali se na „obry v zemi“ místo toho, aby důvěřovali Božím neselhávajícím
zaslíbením; byli naplněni strachem a utekli. Začali poslouchat falešné proroky zoufalství, kteří učili,
že Církev je odsouzena k selhání a že pro křesťany je „neduchovní“, aby usilovali o uplatňování
nadvlády  nad  civilizací.  Ukázali  tak  jeden  důležitý  životní  princip:  Jestli  věříte,  že  prohrajete,
pravděpodobně prohrajete. Právě to se stalo evangelikalismu dvacátého století, který se stáhl a dal
se na kulturní ústup, který trval desítky let.

Konečně se celý obraz začíná měnit. Myslím si, že podnětem a hybnou silou pro nedávné
oživení křesťanského aktivismu ve Spojených státech byly především dva faktory.  Prvním bylo
neslavné propotratové  rozhodnutí  Nejvyššího  soudu USA v procesu  Roe v.  Wade.  To křesťany
probudilo. Uvědomili si, že každý den jsou legálně vražděny tisíce dětí, a pochopili, že musí jednat,
aby to  zabíjení  zastavili.  Věřím,  že  rok  1973 bychom mohli  právem vidět  jako předělový rok
americké  historie  –  jako chvíli,  kdy američtí  křesťané začali  dlouhý pochod zpět  k  národnímu
pokání.

Druhým klíčovým faktorem bylo křesťanské vzdělávání. Více a více křesťanů si uvědomilo,
že Boží Slovo nám přikazuje vzdělávat naše děti podle Božích standardů pro každou oblast života.
Hnutí  křesťanských škol a domácího vyučování se v posledních deseti  letech velmi rozrostla a
rychle rostou v počtech i vlivu. Zlé snahy federální vlády o zničení hnutí křesťanských škol v roce
1978  posloužily  jen  k  tomu,  aby  sjednotily  ještě  mnohem více  křesťanů  ve  větší  rozhodnosti
vychovat své děti v biblické víře, která se týká každé jedné oblasti života. Kromě toho, už samotná
existence křesťanských škol nutí křesťany uvědomit si, že skutečná Duchovnost neznamená útěk ze

73 Pozn. př.: Pro více informací o westminsterském a Kalvínově postmilenialismu, viz Greg L. Bahnsen, Vítězství v 
Ježíši (Antiteze, 2018), k. 4.



světa,  ale požaduje,  abychom dobyli  svět ve jménu našeho Pána.  Křesťané začali  vidět nutnost
rozvinout  konzistentně  křesťanský  světonázor  a  pohled  na  všechny  oblasti  života,  specificky
biblickou perspektivu na dějiny, zákon, vládu, umění, vědní obory a každou další oblast uvažování
a činnosti.

A Bůh této poslušnosti žehná. Křesťané konečně začali bojovat proti nepříteli – a, ke svému
naprostému ohromení, začali vítězit. Znovu a znovu viděli, že vzepření se ďáblu ho zažene na útěk,
jak Bůh zaslíbil. Objevují pravdu, kterou se Tertullianus, církevní otec ze třetího století, vychloubal
proti démonům: „Na dálku nám odporují, ale na blízko žadoní o milost.“ Když teď křesťané okusili
vítězství, mnohém méně hovoří o úniku skrze Vytržení, a mnohem více o Božích požadavcích v
tomto  životě.  Dokonce  přemýšlejí  o  tom,  jaký  svět  připravují  pro  svá  vnoučata,  a  o  dědictví
zbožnosti,  které  po  sobě  zanechají.  Křesťané  se  instinktivně  vracejí  k  eschatologii  nadvlády,
protože znovu jednají v poslušnosti vůči Božím přikázáním. Skrze konání Boží vůle přicházejí k
uvědomění Jeho učení (sr. J 7:17; 2. Pt 1:5-8). Protože silná biblická víra je znovu na vzestupu,
biblická eschatologie Naděje znovu získává prostor.

7.  Žádný  učenec,  který  má  nějakou  sebeúctu,  nemůže  být  „postmilenialistou“,  když  se
podívá na dnešní situaci ve světě a zrychlující se úpadek křesťanského vlivu. 

Nějaký dvořan musel kdysi ujistit nervózního faraona těmito slovy: „Žádný učenec, který
má nějakou sebeúctu, nemůže souhlasit s Mojžíšem, když se podívá na dnešní situaci ve světě a
zrychlující se úpadek hebrejského vlivu.“ Konec konců, Egypt byl nejmocnějším národem na světě.
Jakou měli  hebrejští  otroci  šanci  proti  takové mocné říši?  Podívejme se  na  další  příklady.  Jak
vypadala  „situace  ve  světě“  den  před  Potopou?  Jaká  byla  situace  ve  světě  den  před  prvními
Vánocemi? Jaká byla po Vánocích, když král Herodes masakroval malé děti v Betlémě? A nebyl o
Velkém pátku „křesťanský vliv“ ve strašlivém úpadku?

Hal Lindsey a jeho skupina učenců, kteří mají sebeúctu, se dopustili jedné kritické a velmi
vážné chyby, která podkopává celý jejich systém interpretace.  Jejich pozornost se zaměřuje na
situaci ve světě spíše než na autoritativní a neměnná Boží zaslíbení. Tento bludy protkaný přístup k
proroctví byl právem nazván „novinová exegeze“ – studuje aktuální události, ne biblická vodítka
ohledně  budoucnosti.  Otázkou  není,  jestli  se  momentální  situace  zdá  příznivě  nakloněná
celosvětovému triumfu evangelia. Otázkou je pouze toto: Co říká Bible? Jakožto křesťané víme, že
Bůh je Pánem historie. „Náš Bůh je v nebesích. Činí vše, co si přeje“ (Ž 115:3); „Hospodin činí vše,
co chce – na nebesích i na zemi“ (Ž 135:6). Jestliže Bůh řekl, že svět bude naplněn Jeho slávou, pak
se tak i stane, a žádná moc na nebesích ani na zemi ani pod zemí tomu ani v nejmenším nebude
moci zabránit:

Jeho vláda je vláda věčná
a Jeho království trvá z pokolení na pokolení.
Všichni obyvatelé země se počítají za nic,
vždyť jak se Mu zlíbí, nakládá s vojskem nebeským
i s obyvateli země.
Není, kdo by Mu mohl dát přes ruku
a říci Mu: „Cos to provedl?!“
(Da 4:31-32)

Svou teologii nemáme odvozovat z novin nebo večerních zpráv. Naši víru a naději musíme
čerpat  z  neselhávajícího  Slova  svrchovaného  Boha,  který  působí  všechny  věci  podle  své
nezměnitelné vůle. A když přistupujeme k Božímu Slovu, musíme si uvědomit, že naším záměrem
nesmí být sesbírat pár chutňoučkých informačních jednohubek ohledně budoucnosti. Místo toho,
jak říká velký teolog a vzdělavatel R. J. Rushdoony, přistupujeme k němu proto, abychom přijali
naše „rozkazy k pochodu“:



Moderní  teologové  a  členové  sborů  příliš  často  studují  Bibli,  protože  hledají
porozumění,  ne  rozkazy.  Je  pravda,  že  mohu  jít  za  Kalvínem,  Lutherem,
Augustinem a dalšími, k učencům křesťanským i nekřesťanským, a najít u nich
porozumění, údaje a učené studie; když však přistupuji k Bibli, musím jít, abych
slyšel Boží rozkazy k pochodu pro můj život. Nesmím k Bibli přistupovat jako k
devocionální příručce, jejímž účelem je dodat mi pokoj mysli nebo „vyšší rozměr“
života; jedná se o knihu příkazů, která svými nařízeními může můj pokoj narušit a
říct mi, že pokoj najdu jen v poslušnosti vůči Nejvyššímu. Bible není inspirativní
knihou pro mé osobní obohacení, ani knihou překrásných myšlenek a vhledů pro
mé potěšení.  Je  Slovem svrchovaného a Všemohoucího Boha:  musím slyšet  a
poslechnout,  musím  věřit  a  být  věrný,  protože  Bůh  to  požaduje.  Jsem  Jeho
majetkem, Jeho absolutním vlastnictvím. A neexistuje nic lepšího.74

Dodatek B

JOSEPHUS A PÁD JERUZALÉMA
 

...jak se mi zdá, kdyby byla srovnána neštěstí všeho lidstva od počátku světa s
ránou osudu, jaká dopadla na Židy, nebyla by tak velká jako ta jejich...

Tak napsal Flavius Josephus v předmluvě ke svému klasickému dílu, Válka židovská, které
je ohromujícím záznamem o Velkém soužení Izraele. Znovu a znovu vidíme, že tento jeho historický
záznam o  těchto  strašlivých  letech  je  paralelou  k  biblickým proroctvím  o  zničení  Jeruzaléma.
Čtenáři následujících výňatků určitě pomůže seznámit se se základními texty o soudu nad Izraelem,
obzvláště v Deuteronomiu 28, v Kázání na Olivové hoře (Mt 24; Mk 13; L 21) a v knize Zjevení.

Josephovy  práce  jsou  k  dispozici  v  několika  různých  vydáních.  Já  sám  mám  rád
čtyřsvazkový  soubor  vydaný  vydavatelstvím  Baker  Book  House  (Grand  Rapids,  1974).  Gaalya
Cornfield je  editorem nádherného nového překladu Josephus:  Židovská válka (Grand Rapids:
Zondervan Publishing House, 1982) s mnoha fotografiemi a rozsáhlým,informativním komentářem;
každý, kdo si přeje hlouběji studovat Josepha by měl rozhodně vzít tuto knihu v potaz (ačkoliv ji
kazí  celá  řada  typografických  chyb).  Výňatky  citované  níže  jsou  ze  standardního  Whistonova
překladu. U každého výňatku jsem přidal můj vlastní podnadpis a rozdělil jsem delší pasáže do
odstavců, aby se snáze četly; ale číslování každé sekce odpovídá originálu. Také jsem přidal nějaké
vysvětlující  poznámky. Ačkoliv mohou pomoci propojit  jednotlivé citace,  tento dodatek ani není
zamýšlený jako  souvislý  narativ,  ale  pouze  jako výběr  výňatků,  které ilustrují  jeden z  hlavních
argumentů této knihy: že pád Jeruzaléma v roce 70 byl naplněním Ježíšova proroctví v Kázání na
Olivové hoře.

Výňatky začínají popisem některých okolností židovského povstání a končí sebevraždou v
pevnosti Masada v roce 74.

Rozdělení a falešní proroci
(ii.xiii.2-6)

2. Nero proto udělil království Menší Arménie Aristobulovi, Herodovu75 synu, a přidal k
Agripovu království čtyři města, spolu s tetrarchiemi, které k nim náležely: tím míním Abilénu, a
Juliadu,  která  je  v  Pereji,  také  Taricheu a  galilejskou Tiberiadu;  nad  zbytkem Judeje  ustanovil

74 Law and Society [Vallecito, CA: Ross House, 1982], s. 691nn.
75 Herodes z Chalkis, vnuk krále Heroda; událost, o které je zde řeč, se odehrála L. P. 52.



prokurátorem Felixe. Tento Felix zajal vůdce lupičů Eleazara a mnoho z těch, kdo byli s ním a
společně dvacet let pustošili zemi, a poslal je do Říma; ale řadu lupičů nechal i ukřižovat, tak jako i
další, kteří byli chyceni s nimi, a potrestal jich takto tolik, že je ani nebylo možné spočítat.

3. Když byla země očištěna od těchto, v Jeruzalémě se objevila nová sorta lupičů, kteří se
nazývali Sikariové a zabíjeli lidi i za bílého dne a uprostřed města; dopouštěli se toho hlavně při
svátcích, kde se vmísili do davu, ve svém rouchu skrytou dýku, se kterou pak bodali ty, kdo byli
jejich nepřáteli; a když ti padli mrtví k zemi, jejich vrazi se vmísili mezi ty, kdo byli celou událostí
pobouřeni,  a  tak  se  zdáli  jako  lidé  dobré  pověsti,  aby  nikdy  nemohli  být  odhaleni.  Prvním
člověkem, kterého zabili, byl velekněz Jónatan, po jehož smrti byli každý den zavražděni mnozí, a
tak strach lidí,  že jim samým bude takto „poslouženo“, byl větším soužením než tato pohroma
sama; a zatímco každý očekával každou hodinou svou smrt, jako je tomu u mužů ve válce, musel se
každý dívat okolo sebe a všímat  si  všech svých nepřátel  už z dálky; a stejně tak,  když k nim
přicházeli  jejich přátelé,  nikdo už se neodvážil  jim důvěřovat;  ale  i  ve vší  té  podezřívavosti  a
obezřetnosti a hlídání sebe sama byli zavražděni. Tak rychlí byli spiklenci jim o život usilující, tak
prohnaný byl jejich důvtip.

4. Dala se dohromady však i další skupina ničemů, ne tak nečistých ve svých skutcích, ale o
to ničemnějších ve svých záměrech, kteří nepustošili klid města o nic méně než tito druzí vrahové.
Byli to muži, kteří sváděli a pobluzovali lid pod záminkou božské inspirace, ale ve skutečnosti jim
šlo o zlepšení a změny vlády, a měli úspěch u mas a přesvědčili je jednat jak šílenci a šli před nimi
do pustiny, protože předstírali, že Bůh jim tam ukáže znamení svobody; ale Felix se domníval, že
tento postup má být počátkem vzpoury; proto poslal nějakou jízdu a pěšáky, těžce ozbrojené, kteří
zahubili mnoho z nich.

5. Ale byl tu jeden egyptský falešný prorok, který Židům ublížil ještě více než kdokoliv před
ním; byl to totiž podvodník a předstíral, že je také prorok, a shromáždil třicet tisíc lidí, kteří se jím
nechali omámit; ty vodil za sebou, od pouště až na horu zvanou Olivová, a byl připravený odtamtud
vtrhnout do Jeruzaléma silou; a kdyby se mu bývalo bylo podařilo přemoci římskou vojenskou
posádku a obyvatelstvo,  jeho plánem bylo vládnout  jim za pomoci  této jeho gardy, která  měla
vtrhnout do města s ním, ale Felix jeho snahám zabránil a vytáhl proti němu se svými římskými
vojáky; všechen lid mu pomáhal, a tak, když došlo k bitvě, Egypťan s několika dalšími uprchl,
zatímco  drtivá  většina  těch,  kdo byli  s  ním,  byli  buď zničeni  nebo  zajati;  zbytek  zástupu  byl
rozptýlen, každý utíkal do svého domu, kde se skryl.

6. A nyní, když byli tito utišeni, stalo se, jako se stává u nakaženého těla, že se nákaze a
zánětu poddá jiná část; dala se totiž dohromady banda podvodníků a lupičů a přesvědčila Židy, ať se
vzbouří, a pobízela je, ať si vynutí svobodu a zabíjejí ty, kdo budou pokračovat v poslušnosti vůči
římské vládě,  a  říkali,  že  tací,  kteří  si  dobrovolně volí  otroctví,  by měli  být  od svých záměrů
odrazeni silou. Rozdělili se tedy do různých skupin, číhali tady i tam po celé zemi a drancovali
domy velkých mužů a zabíjeli  je  a  vypalovali  vesnice;  až nakonec celé  Judsko bylo  naplněno
důsledky jejich  šílenství.  A tak  byl  plamen den za dnem více  a  více  rozdmýcháván,  dokud se
nerozhořel v otevřenou válku.

Gessius Florus a jeho tyranie76

(ii:xiv:2)

2. A ačkoliv charakter Albina byl takový, Gessisus Florus, který přišel po něm, ukázal, že
Albinus byl ve srovnání s ním nejjedinečnější a nejvznešenější z lidí: první z nich největší část
svých ničemností páchal vskrytu, s jakýmsi utajením a skrýváním; ale Gessius své nespravedlivé
ničemnosti, kterými chtěl ublížit národu, konal tím nejokázalejším způsobem; a, jako byl byl poslán
jako  popravčí,  aby  potrestal  odsouzené  zločince,  neopomenul  žádný  druh  násilí  a  plenění  a
sužování: tam, kde byly věci nejžalostnější, byl nejbarbarštější; a ve věcech největší zvrhlosti byl
nejnestydatější; nikdo ho nedokázal překonat v zastírání pravdy, nikdo nedokázal vymyslet lstivější
cesty a způsoby klamu než on. Sdírat z lidí peníze skoro nepovažoval za něco špatného, a tak zničil

76 Florus byl římským prokurátorem Judska v letech L. P. 64-66.



a vyplenil celá města a zruinoval najednou celé zástupy a téměř veřejně v celé zemi vyhlašoval, že
lidé mají svobodu stát se lupiči, tedy pod tou podmínkou, že se s ním podělí o svoji kořist. Tato jeho
hrabivost a chtivost po zisku zničila a uvrhla do zkázy celé toparchie; a velmi mnoho lidí opustilo
svou zemi a uteklo do provincií za jejími hranicemi.

Masakr v Jeruzalémě
(ii:xiv:8-9)

8. Florus se tehdy usídlil se svými vojáky v paláci; a dalšího dne si nechal svolat tribunál,
zasedl  do  jeho čela;  tehdy předstoupili  velekněží  a  mocní  muži  a  ti  nejvýznamnější  ve městě,
všichni předstoupili před tribunál. Florus jim poté přikázal, ať mu vydají všechny, kdo ho hanili, a
řekl jim, že jestliže mu provinilce nepředvedou, na ně samé dopadne část jeho msty, která patří jim.
Tito však ukázali, že jsou mírumilovní, a žadonili ho o odpuštění pro ty, kdo o něm špatně hovořili;
není prý totiž žádného divu, že v tak velkém zástupu jsou někteří, kdo jsou troufalejší, než by měli
být, a kvůli svému mladému věku i pošetilí, a že je nemožné rozlišit ty, kdo se provinili, od zbytku,
ale že každý lituje toho, co udělal, a zapírá ze strachu z toho, co by následovalo; že by však Florus
měl zajistit mír v národě a dát na takovéto rady, které by mohly město zachovat v rukou Římanů, a
raději pro velký počet nevinných odpustit hrstce, která byla vinná, než aby pro hrstku ničemů uvedl
tak mnoho dobrých lidí ve zmatek.

9. Florus byl tímto o to rozlícenější  a nahlas zavolal na vojáky, ať vydrancují  to,  co se
nazývalo Horní tržiště, a ať zabijí všechny, které potkají. A tak vojáci, kteří se chopili výzvy svého
velitele jako něčeho, co je podpořilo v jejich touze po zisku, nejen vydrancovali místo, kam byli
posláni,  ale  vtrhávali  do každého domu a pobíjeli  jejich obyvatele;  občané tedy utíkali  úzkými
uličkami a vojáci zabili každého, koho chytili, a nevynechali jedinou metodu drancování; chytili
také mnoho tichých lidí a přivedli je před Flora, který je nejprve nechal zbičovat a poté ukřižovat.
Všech, kteří tedy toho dne byli zabiti, s jejich ženami a dětmi (protože neušetřili ani ta nejmenší
nemluvňata), bylo asi tři tisíce a šest set; a co celou pohromu ještě zhoršilo a ztížilo, byla tato nová
metoda římské surovosti; Florus se totiž tehdy odhodlal udělat něco, co nikdo před ním – nechal
muže jezdeckého řádu zbičovat a přibýt na kříž před svým tribunálem; tito, ačkoliv narozením byli
ze Židů, přece byli nositeli římské hodnosti a váženosti.77

„Den byl stráven proléváním krve“78

(ii:xviii:1-5)

1. Lid Cesareje právě v ten den a hodinu [kdy byli zabiti vojáci] povraždil Židy, kteří byli
mezi nimi, o čemž je na místě se domnívat, že se tak stalo dílem Prozřetelnosti; a to tak, že během
jediné hodiny bylo zabito více než dvacet tisíc Židů a celá Cesarea byla vyprázdněna od svých
židovských obyvatel; Florus pochytal ty, kteří utekli, a poslal je v řetězech na galeje. Po této ráně,
kterou Židé obdrželi v Cesareji, se celý národ velice rozzuřil; rozdělil se tedy do několika skupin a
zpustošil vesnice Syřanů a jejich přilehlá města, Filadelfii, Sebonitis a Gerasu, Pellu a Skytopolis, a
po nich Gadar a Hippos; vtrhli i do Gaulonitis, nějaká města zničili i tam a nějaká podpálili a pak
pokračovali do Kedasy, která patřila Tyrianským, a do Ptolemais a do Gaby a do Cesareje; a ani
Sabaste (Samaří) ani Aškelón nebyly schopné odolat násilí, s jakým byly napadeny; a když vypálili
všechna tato města, zcela zničili i Anthedon a Gazu; a také mnoho vesnic, které byly okolo těchto
měst, bylo vydrancováno, a lidé, kteří v nich byli chyceni, byli naprosto zmasakrováni.

2. Nicméně, Syřané se Židům vyrovnali v tom, kolik lidí pobili; protože zabíjeli ty, které
chytili ve svých městech, a to nejen z nenávisti vůči nim, jako dříve, ale aby zabránili nebezpečí,
kterým by pro ně mohli být. Problémy a výtržnosti v celé Sýrii tedy byly strašlivé a každé město

77 Příslušníci „jezdeckého řádu“ byli židovská šlechta, která měla statut římských občanů; tato událost se odehrála 3. 
června L. P. 66. 

78 Kvůli Florově tyranii se Židé bouřili proti pohanům; pohané přišli s odvetou proti Židům; a tak začala série 
odvetných masakrů.



bylo rozděleno do dvou armád, které se proti sobě zakopaly, a zachováním jedné strany bylo jedině
zničením druhé; den byl stráven proléváním krve, noc strachováním se – které bylo tou strašlivější z
těchto dvou věcí; protože když se Syřané domnívali, že Židy zničili, podezřívali i judaisty; a jelikož
obě strany neudělaly to, že by vyvraždily i ty, které na druhé straně jen podezřívaly, ohromně se
bály, když se smísily, jako by se s jistotou jednalo o cizince. Navíc, ziskuchtivost byla jen další
pobídkou vraždit ty z druhé strany, a to i pro ty, kdo se dříve vůči nim zdáli velmi mírní a laskaví; i
tito  beze  strachu  drancovali  a  rabovali  majetek  pobitých  a  odnášeli  kořist  z  domů těch,  které
zmasakrovali  v jejich vlastních domovech, jako by nad nimi zvítězili  v bitvě; a ten,  kdo urval
největší část,  byl považován za ctnostného, jako by porazil největší zástup svých nepřátel. Bylo
tehdy běžné vidět města naplněná mrtvými těly, která stále ležela nepohřbena – těla starých mužů
smíšená s těly kojenců, všichni mrtví a společně rozházení; ležely mezi nimi i ženy, bez čehokoliv,
co by přikrylo jejich nahotu: mohli jste tehdy vidět celou provincii plnou nevyslovitelných pohrom
a bídy, zatímco hrůzy stále barbarštějších praktik, kterými bylo obyvatelstvo stále ohrožováno, byly
všude větší, než jak tomu bylo kdy předtím.

3. Do té doby byl konflikt mezi Židy a cizinci; ale když se [Židé] vypravili do Skytopole,
našli  tam  Židy,  kteří  se  k  nim  chovali  jako  nepřátelé;  protože  když  se  sešikovali  k  bitvě  se
Skytopolskými, tito upřednostnili své vlastní bezpečí před svými vazbami k nám; bojovali proti
svým  vlastním  krajanům;  ne,  jejich  ochota  byla  dokonce  tak  velká,  že  je  Skytopolští  začali
podezřívat. Báli se, že tito v noci zaútočí na město k jejich velkému neštěstí, a tak se ospravedlní v
očích svého lidu za to, že se proti němu vzbouřili. Proto jim Skytopolští přikázali, že aby potvrdili
svou smlouvu a dokázali svou věrnost jim, kdo jsou jiného národa, mají vyjít z města se svými
rodinami do přiléhajícího háje:  a když to udělali,  bez toho, že by měli jakékoliv podezření,  lid
Skytopole  dva  dny  posečkal,  aby  se  začali  cítit  v  bezpečí,  ale  v  noci  třetího  dne,  když  cítili
příležitost, vyšli a podřezali jim krky, některým, jak leželi nestřežení, některým, když spali. Počet,
který byl pozabíjen, převyšoval třináct tisíc; poté je obrali o vše, co měli.

4. Naši pozornost si zaslouží, co přišlo na Šimona: byl synem jistého Saula, člověka, který
se mezi Židy těšil dobré pověsti. Tohoto muže od zbytku odlišovala síla jeho těla a smělost jeho
konání, ačkoliv oboje zneužíval k tomu, aby škodil svým krajanům: protože přicházel každý den a
zabíjel mnoho Židů ze Skytopole a často je zaháněl na útěk a sám se stal důvodem vítězství své
armády. Ale stihl ho spravedlivý trest za vraždy, kterých se dopustil na těch ze stejného národa:
protože když na ně lidé Skytopole vrhali své šipky v háji, vytasil svůj meč, ale nezaútočil na nikoho
z nepřátel; uviděl totiž, že proti takovému množství nic nezmůže. Zakřičel tedy velmi působivě a
řekl: „Ach, vy lidé Skytopole, právem trpím za to, co jsem zde udělal, když jsem vás tak ujišťoval o
mé  věrnosti  vám  tím,  že  jsem  pobil  tak  mnoho  z  těch,  kteří  mi  byli  příbuzní.  Proto  velmi
spravedlivě  zakoušíme  proradnost  cizáků,  protože  jsme  se  k  našemu  vlastnímu  lidu  zachovali
nanejvýš ničemně. Proto zemřu, špinavý ničema, kterým jsem, svou vlastní rukou; nepatří se totiž,
abych  zemřel  rukou  našich  nepřátel;  a  ať  je  mi  tento  skutek  i  trestem za  mé  velké  zločiny  i
svědectvím mé odvahy k mému dobru, aby se nikdo z našich nepřátel nemohl vychloubat, že to byl
on, kdo mne zabil; a nikdo se mi v mém zmírání nebude moci vysmívat.“

A když to řekl, rozhlédl se po své rodině očima plnýma soustrasti a hněvu (ta rodina se
skládala z ženy a dětí a jeho starých rodičů); a tak nejprve chytil svého otce za jeho šedé vlasy a
probodl ho mečem – a po něm to samé učinil své matce, která to ochotně přijala; a po nich to samé
udělal své ženě a dětem. Každý z nich se téměř nabízel jeho meči,  protože toužili nebýt zabiti
svými nepřáteli; a tak, když takto proklál celou svou rodinu, postavil se nad jejich těly, aby byl
viděn všemi, a natáhl svou pravou ruku, aby všichni viděli jeho skutek, a zabořil celý svůj meč do
svých vlastních vnitřností. Tento mladý muž by si býval byl zasluhoval lítost kvůli síle svého těla a
odvaze své duše; jelikož však ujistil cizince o své věrnosti [proti svým vlastním krajanům], trpěl
takto právem.

5. Kromě této vraždy u Skytopole, i další města povstala proti Židům, kteří v nich byli: ti z
Aškelonu zabili dva tisíce pět set; ti z Ptolemaie dva tisíce a nemálo zotročili; ti z Týru také pobili
velké množství, ale ještě větší zajali a uvěznili; a navíc, ti z Hippu a ti z Gadary udělali to samé a
také pobili nejsmělejší z Židů, a ty, kdo se nejvíce báli, zajali. A stejně tak konal zbytek měst v



Sýrii, protože každý Židy buď nenáviděl nebo se jich bál; jen Antiochijští, Sidonští a Apamianští
ušetřili ty, kdo s nimi přebývali, a nepustili se do zabíjení Židů či jejich věznění...

V Alexandrii povražděno 50 000 Židů (L. P. 66)
(ii:xviii:8)

8. Když si uvědomil,79 že ti, kdo byli pro zavádění nových způsobů, se neuklidní, pokud a
dokud na ně nedopadne nějaké velké neštěstí, poslal na ně ty dvě římské legie, které byly ve městě,
a společně s nimi pět tisíc dalších vojáků, kteří náhodou zrovna vyšli z Libye, aby Židy zničili. Bylo
jim také dovoleno je nejen zabít, ale také oloupit je o všechno, co měli, a vypálit jejich domy. Tito
vojáci násilím vtrhli do části města, která se nazývala Delta, kde spolu Židé žili, a udělali, jak jim
bylo přikázáno, avšak ne bez krveprolití i na jejich straně; Židé se totiž shromáždili a postavili ty,
kdo mezi nimi byli nejlépe vyzbrojeni, do předních řad a dlouho se stavěli na odpor; ale jakmile jen
trochu ustoupili, byli nemilosrdně zničeni; a toto jejich zničení bylo naprosté a plné – někteří byli
chyceni  a  zabiti  na  otevřeném  prostranství,  jiní  byli  zatlačeni  do  svých  domů,  které  už  byly
vydrancovány Římany a poté zapáleny. Římané neprokázali žádné slitování ani kojencům, nebrali
ohledy na věkovité: pokračovali v masakrování lidí všech věků, dokud celé místo nepřetékalo krví a
padesát tisíc z nich neleželo mrtvých na hromadách – a ani zbytek by nebyl ušetřen, kdyby nezačali
žadonit o své životy. Alexandr se nad nimi slitoval a dal Římanům rozkazy stáhnout se; a ti, zvyklí
poslouchat rozkazy, při prvním vyrozumění ustali v zabíjení; ale lid Alexandrie byl tak přemožen
svou obrovskou nenávistí k Židům, že bylo těžké je odvolat; a bylo těžké je donutit, aby nechali být
alespoň jejich mrtvá těla.

Jan z Gischaly80

(ii:xxi:1)

1.  A nyní,  když  Josephus  spravoval  věci  v  Galileji,  povstal  tam zrádný  člověk,  muž  z
Gischaly,  syn Léviho, který se jmenoval Jan.  Charakterem to byl velmi vypočítavý a prohnaný
darebák, více, než jak je mezi tamními věhlasnými muži běžné; a v jeho ničemnosti se mu nikdo
nikde nevyrovnal. Nejprve byl chudý a po dlouhou dobu mu jeho chtíče byly překážkou v jeho
ničemných plánech. Byl pohotovým lhářem, a přece byl velmi zchytralý v tom, jak získat důvěru
lidí pro své výmysly: bylo pro něj ctností svádět lidi a klamat je, a byl ochotný klamat i ty, kdo mu
byli  nejblíže.  Byl  pokryteckým předstíračem lidskosti,  ale  když  měl  naději  na  zisk,  neštítil  se
prolévat  krev:  jeho  tužby  ho  táhly  do  velkých  věcí  –  a  své  naděje  stavěl  na  svých  vlastních
ničemných podvodech a tricích. Ve zlodějství byl obzvláště zručný; a za nějaký čas získal pro své
nestydaté praktiky jisté kumpány: nejprve jich byla jen hrstka, ale jak po své zlé cestě pokračoval,
bylo jich stále více a více. Záleželo mu na tom, aby žádný z jeho kompliců nemohl být při jejich
lotrovinách snadno chycen, a tak si vybíral ze zbytku jen ty, kdo byli tělesně nejsilnější a v duši
nejodvážnější a ve věcech boje nadmíru zruční; a tak dal dohromady bandu čtyř stovek mužů, kteří
pocházeli  hlavně z  oblasti  Týru,  a byli  lotry a pobudy,  kteří  utekli  ze svých vesnic.  A s touto
smečkou ničil celou Galileu a popuzoval mnohé, kteří v nejbližší době očekávali válku, která poté
mezi nimi i náhle vyvstala.

79 Tiberius Alexandr, správce Alexandrie.
80 Jan z Gischaly byl vůdcem nejmocnější frakce zélotů. Zéloti byli revolucionářskou židovskou sektou prvního 

století; Josephus tento termín používá volněji bez toho, že by vysvětlil ideologické rozdíly mezi jednotlivými 
revolucionářskými frakcemi. 



Galilea „naplněna ohněm a krví“81

(ii:xxi:1)

1. … ani Římané z hněvu nad tímto pokusem neustali ani v noci ani ve dne a spalovali místa
na pláni  nebo kradli  dobytek,  který se v krajině pásl,  a  neustále  zabíjeli  každého,  kdo se zdál
schopen dalšího boje, a odváděli slabší lidi jako otroky do zajetí: a tak byla celá Galilea naplněna
ohněm a krví...

Zničení Jotapaty82

(iii:vii:36)

36. A toho dne Římané pozabíjeli celý zástup, který se otevřeně ukázal; ale v následujících
dnech prohledali skrýše a dopadli ty, kteří se skrývali pod zemí a v jeskyních, a pobili je nehledě na
věk, s výjimkou kojenců a žen – těch shromáždili  a zajali  dvanáct set.  Ti,  kteří  byli  pobiti  při
zabírání města a při dřívějších bojích, byli spočteni na čtyřicet tisíc. Vespasián tady vydal rozkaz,
aby celé  město bylo zcela  zničeno a všechna opevnění stržena a spálena.83 A tak byla Jotapata
zabrána ve třináctý rok vlády Nera, v první den měsíce Panemu (tamuz).

Moře se mění v krev
(iii:ix:2-4)

2. Mezitím se shromáždili ti, kdo povstalecky vyšli z řad svých nepřátel, stejně jako ti, kteří
unikli ze zničených měst, a bylo jich velmi mnoho, a tak opravili Joppu, kterou zpustošil Cestius,
aby jim byla úkrytem; a protože okolní oblast byla ve válce zničena, a tak je nedokázala uživit,
rozhodli se, že se vydají na moře. Také si postavili mnoho pirátských lodí a stali se piráty na moři
poblíž Sýrie a Fénicie a Egypta, a tak způsobili, že těmito moři nemohl nikdo proplout. Jakmile se
Vespasián dozvěděl o jejich spiknutí, poslal do Joppy, která byla v noci nestřežená, pěšáky i jízdu.
Ti, kdo byli ve městě, si však uvědomili, že se na ně chystá útok, a tak se báli: nesnažili se však
Římany odrazit, ale utekli do svých lodí a celou noc byli na moři, mimo dosah římského útoku.

3. Joppa sama o sobě není přístav, protože končí rozeklaným pobřežím, zatímco zbytek je
rovný, ale její dvě strany se k sobě stáčejí, a to s hlubokými srázy a velkými skalami, které ční z
moře  a  kde  řetězy,  kterými  byla  spoutána  Andromeda,84 zanechaly  své  stopy,  které  svědčí  o
historičnosti toho příběhu; ale severní vítr vane a bije na pobřeží a vrhá proti skalám mocné vlny, a
ony je přijímají, a tak je přístav nebezpečnější než země, kterou opustili.

A když se tito lidé z Joppy plavili po moři, ráno na ně přišel mocný vichr; námořníci mu
říkají „černý severní vítr“, a bil jejich loděmi proti sobě, jednou proti druhé, a některé z nich vrhl na
skály a mnoho z nich velkou silou odnesl na moře. Pobřeží bylo tak skalnaté a bylo na něm tolik
nepřátel, že se báli přistát; vlny poté však vystoupily tak vysoko, že je topily; a nebylo žádné místo,
kam by mohli utéct, ani žádný způsob, jak by se mohli zachránit; kdyby zůstali na moři, byli by z
něj vyvrženi silou větru, z města by je vytlačilo násilí  ze strany Římanů. A bylo slyšet mnoho
naříkání, když se o sebe lodě navzájem rozbíjely, a strašlivý rachot z toho, jak se lámaly na kusy; a
někteří z mnoha, kteří na nich byli, byli spolykáni vlnami, a tak zahynuli, a mnoho bylo zmateno
troskotáním; mnozí z nich si však říkali, že zemřít vlastním mečem je lepší než zemřít v moři, a tak
se zabili předtím, než se stihli utopit; ale největší část z nich byla nesena vlnami a rozbíjena na kusy
proti srázům a hranám skal, a to tak moc, že moře bylo daleko na všechny strany rudé krví a části

81 Na jaře L. P. 67, poté, co Nero dostal zprávy o judské vzpouře, ustanovil Vespasiána velitelem římských sil, které 
měly vzpouru potlačit. (Vespasián se L. P. 69, po nepokojích, které následovaly po Neronově smrti, stal římským 
císařem.) Zde popsaná událost odkazuje na Vespasiánova odvetná opatření proti pokusu židovských sil o zmocnění 
se města Cipori, které tou dobou bylo pod římskou nadvládou.

82 Tato důležitá pevnost židovských rebelů byla Římany zničena 20. července L. P. 67.
83 Viz poznámka 81.
84 Podle řecké mytologie byla Andromeda dcerou etiopského krále Kéfea. Byla připoutána ke skále, aby ji sežrala 

mořská příšera, ale byla na poslední chvíli zachráněna hrdinou Perseem.



pobřeží byly plné mrtvých těl; Římané totiž stíhali ty, kdo byli vyneseni na pobřeží, a pobíjeli je; a
počet těl, které byly takto vyvrženy z moře, bylo čtyři tisíce a dvě stě. Římané také zabrali město
bez jakéhokoliv odporu a zcela ho zničili.

4. A tak byla Joppa za krátkou dobu zabrána Římany dvakrát; ale Vespasián, aby zabránil
těmto  pirátům v tom, aby se tam ještě  někdy shromáždili,  rozbil  tam tábor  a  tam,  kde bývala
joppská pevnost, nechal jednotku jízdy a několik pěšáků, aby tam zůstali, aby pěšáci střežili tábor a
aby jízda mohla plenit okolní zemi a zničit sousedící vesnice a menší města. A tak tito vojáci konali
výpady do okolní země, jak jim bylo přikázáno, a každý den sekali na kusy a drancovali celou
oblast.

„Pobití na všech stranách“
(iii:x:3)

3. ...Vespasián také poslal Antonia a Sila se dvěma tisíci lučišníků a dal jim rozkaz zabrat
horu, která se tyčila proti městu,85 a zahnali ty, kdo byli na hradbách. Lučišníci vykonali, jak jim
bylo přikázáno, a zabránili těm, kdo se snažili z té strany pomáhat; a nyní Titus 86 podnikl svůj
vlastní výpad jízdy proti nepříteli, a stejně tak ostatní s velkým hlukem za ním, a tak se rozprostřeli
po pláni tak široce jako nepřítel, který proti nim stál, a tak se zdálo, že je jich více, než jich skutečně
bylo. A teď, Židé se, ačkoliv byli hned zpočátku překvapeni, dokázali nějakou dobu přeskupovat a
bránit proti jejich útokům; když však byli pod útokem jejich dlouhých kopí a nakonec přemoženi
násilným hřmotem jezdců, skončili  rozdupáni pod nohama jízdy; mnozí z nich byli  zabíjeni na
všech stranách, což je donutilo rozdělit se a utéct do města tak rychle, jak každý z nich byl schopen.
Titus tlačil na ty poslední z nich a pobil je. Pokud jde o zbytek z nich, někteří padli, zatímco stáli na
hromadách, a jiným zabránil se stáhnout a utkal se s nimi v úzkých místech a přešel skrze ně;
mnohé rozdupal, když padali přes sebe navzájem, a rozšlapal je a odřízl jim jakoukoliv možnost
ustoupit  k hradbám a zahnal je zpátky na pláň,  dokud si  díky svému počtu neprorazili  cestu a
neunikli a nezaběhli do města.

Galilejské jezero „plné mrtvých těl“87

(iii:x:9)

9. … Ti, kdo byli  zahnáni do jezera, nemohli utéct na pevninu, která celá byla v rukou
nepřítele a válčila proti nim, ani se nemohli vyrovnat v bojích na moři, jelikož jejich lodi byly malé
a vhodné jen na pirátství. Byly příliš slabé na to, aby se mohly utkat s Vespasiánovými loděmi, a
bylo na nich tak málo námořníků, že se vzbouřenci báli přiblížit se Římanům, kteří na ně útočili ve
velkých počtech. Když se však snažili lodě obeplout a někdy se k nim přiblížili, házeli na Římany
kameny, když byli dostatečně daleko, nebo se přiblížili a bojovali s nimi – vždycky však zdaleka
největší újmu utrpěli sami. Kameny, které házeli na Římany, vždycky jen udělaly ránu, protože je
házeli  na  muže  v  brnění  –  oproti  tomu  římské  šipky  zasahovaly  Židy  samotné;  a  když  se  k
Římanům přiblížili, trpěli zásahy dlouho předtím, než mohli sami něco udělat, a topili se a jejich
lodě se potápěly.

Pokud jde o ty,  kdo se snažili  zapojit  do boje muže proti  muži,  Římané mnoho z nich
probodli svými dlouhými kůly a kopími. Římané někdy naskákali do jejich lodí s meči v rukách a
pobili je. Když se ale někteří z Židů dostali k lodím, Římané je obklíčili a vmžiku zničili jejich lodě
a ty, kdo v nich byli. A ti, kdo se topili v moři, když zvedli svou hlavu nad vodu, byli buď zabiti
šipkami nebo zasaženi svými vlastními loděmi. Když se ve své zoufalé situaci pokusili doplavat ke

85 Toto město, Tarichaeae, bylo další důležitou základnou rebelů (nazývalo se i Magdala a pocházela z něj Marie 
Magdalena). 

86 Titus byl starším synem Vespasiána, který svému otci během Židovské války pomáhal. Později, když se Vespasián 
stal císařem, Titus přebral velení celého tažení.

87 Galilejské jezero se také nazývalo Jezero Genesaret (či Genesaretské jezero). Zde zaznamenaný masakr byl 
výsledkem římského pokusu chytit a zničit Židy, kteří se snažili utéct z  Tarichaeae. Tato bitva se odehrála na konci 
září L. P. 67.



svým nepřátelům, Římané jim uřízli hlavu nebo ruce; a skutečně byli mnoha způsoby vybíjeni a
ničeni všude, dokud zbytek nebyl v boji vyhnán na pevninu, kde lodě přistály všude okolo. Mnozí
byli  odráženi  ve  svých snahách  dostat  se  na  pobřeží,  byli  zabíjeni  šipkami  na  jezeře,  zatímco
Římané vyskakovali ze svých lodí a nesmírně mnoho jich pobili na zemi. Člověk viděl, že jezero
bylo celé krvavé a „plné mrtvých těl“, protože nakonec neunikl ani jeden z nich.

V tom kraji byl mnoho následujících dní strašlivý zápach a opravdu velmi smutný pohled:
pobřeží byla plná vraků a zcela nafouknutých mrtvých těl; a mrtvoly na slunci hnily a kazily se a
plnily zápachem vzduch a ničily ho, takže celá tato bída nepřidala na utrpení jen Židům, ale i těm,
kdo je  nenáviděli  a  kdo byli  autory  této  bídy.  Takový byl  výsledek  této  námořní  bitvy.  Počet
pobitých, včetně těch, kdo byli zabiti ve městě předtím, bylo šest tisíc pět set.

Edómci pustoší Chrám88

(iv:v:1-4)

1.  Tato  rada  Idumejce  potěšila,  a  tak  vystoupili  skrze  město  k  chrámu.  Zéloti  velmi
očekávali jejich příchod a netrpělivě na ně čekali. Když tedy přicházeli, vyšli z vnitřního Chrámu a
smísili se s Idumejci a zaútočili na stráže. Některé, z těch, kdo byli na hlídce, ale usnuli, zabili ve
spánku, ale bylo velmi mnoho těch, kdo se probudili křikem a okamžitě se chopili svých zbraní a
začali se bránit. A dokud si mysleli, že na ně útočí jenom zéloti, směle pokračovali v boji, protože
doufali, že je přemohou početně. Když však uviděli, že na ně dotírají i další, pochopili, že vtrhli
Idumejci, a téměř všichni odhodili své zbraně a odvahu a jen naříkali.

Ale někteří mladší si oblékli zbroj a chrabře se Idumejcům postavili a chvíli bránili zástup
starců. Další, samozřejmě, dali těm, kdo byli ve městě, signál o pohromě, ve které se ocitli; když si
však i tito uvědomili, že dovnitř vtrhli Idumejci, nikdo z nich se jim neodvážil přijít na pomoc; jen
opětovali strašlivou ozvěnu kvílení a bědovali nad svým neštěstím. To vzbudilo i nesmírné vytí žen
a všem strážím hrozilo, že budou zabity. Ke křiku Idumejců se připojili i zéloti a všechen ten řev
dovedla k ještě větší hrozivosti bouře; a Idumejci nikoho neušetřili, protože už svou přirozeností
byli nejbarbarštějším a nejkrvežíznivějším národem, a protože je rozrušila bouře s vichřicí, použili
své zbraně proti těm, kdo proti nim zavřeli brány, a stejně jednali i vůči těm, kteří je snažně prosili o
své životy, i proti těm, kdo proti nim bojovali, a probodávali svými meči i ty, kdo se jim snažili
připomenout příbuznost mezi nimi a žadonili, ať berou ohledy na jejich společný Chrám.89 

Nebylo tam žádné místo, kam se skrýt či utéct, ani žádná naděje, jak zachovat svůj život; a
tak, jak se hnali a vráželi do sebe a padali na hromady, právě tak byli zabíjeni. Proto větší část byla
silou nahnána na jedno místo, a protože neměli, kam by se ukryli, jejich vrahové se na ně vrhli; a
protože jim nic jiného nezbývalo, vrhali se po hlavě dolů do města, a tak je, podle mého, stihla ještě
horší zkáza, než byla ta, které se vyhnuli, protože tato byla dobrovolná. Vnější Chrám teď přetékal
krví; a toho dne, když se tak stalo, bylo v něm k vidění osm tisíc pět set mrtvých těl.

2.  Tato jatka však neutěšila  a neuspokojila hněv Idumejců;  nyní se odebrali  do města a
vydrancovali každý dům a pobili všechny, které potkali; a co se zbytku zástupů týkalo, považovali
za nepotřebné pokračovat v jejich masakrování, ale hledali velekněze a většina z nich se proti nim
vrhla s tím největším zápalem; a jakmile je chytili, zabili je a pak stáli na jejich mrtvých tělech a
žertem peskovali Anana90 kvůli jeho laskavosti vůči lidu a Ježíše91 kvůli jeho promluvě k nim ze
zdi. Ne, pokračovali s takovou neúctou a bezbožností, že dokonce nechali jejich těla ležet jak odpad
bez  pohřbu,  ač  Židé  věnovali  tak  velkou  péči  pohřbívání  lidí,  že  i  ty,  kdo  byli  odsouzeni  a
ukřižováni, sňali a pohřbili, ještě než slunce zapadlo. Nezmýlím se, když řeknu, že Ananova smrt

88 Během bojů o Jeruzalém, které mezi Židy probíhaly, se vzbouření zéloti zabarikádovali v Chrámu proti pro-
římským občanům, kteří Chrám obklíčili s ozbrojenými strážemi. Několik zélotů v noci uprchlo a dostalo se až do 
tábora Edómců (Idumejců), kteří město oblehli s 20 000 muži. Tam jim zéloti (lživě) sdělili, že kněží plánují vydat 
město Římanům, a přesvědčili tak Edómce, aby osvobodili ostatní zéloty v Chrámu a zaútočili na zbytek města. Té 
noci, předtím, než Edómci začali běsnit, byla poslední příležitost, aby někdo mohl z města bezpečně utéct.

89 Edómci byli potomky Ezaua, Jákobova bratra (Gen 23:50; 36:8-43), a proto byli příbuznými Izraelců.
90 Ananus byl veleknězem.
91 Ježíš, syn Gamala, byl nejvyšším knězem, tedy druhým nejvyšším knězem po Ananovi.



byla počátkem zkázy města a že právě od toho dne můžeme datovat dobytí jeho hradeb a celý jeho
zmar – však právě v ten den viděli svého velekněze,  obstaratele jeho zachování a ochrany, jak
zavražděný leží v jejich středu.

Podle mnoha svědků byl také ctihodným a velmi spravedlivým mužem; a kromě důstojnosti
této jeho vznešenosti a vážnosti a cti, které mu náležely, byl i milovníkem rovnosti, a to i s těmi
nejhoršími z lidí; byl podivuhodným milovníkem svobody a obdivovatelem demokracie ve vládě; a
vždycky upřednostňoval veřejné dobro před svým vlastním prospěchem; nade vše dával přednost
míru; zcela a plně si uvědomoval, že proti Římanům se nemá bojovat. Také předvídal, že nutně
bude následovat válka a že pokud s nimi Židé urychleně věci neurovnají, budou zničeni: stručně,
kdyby Ananus byl přežil, vše by bývalo skončilo smírně; byl totiž moudrým mužem i ve svých
slovech a přesvědčoval lidi a již byl mistrem i nad těmi, kdo odporovali jeho plánům nebo byli pro
válku. A Židé by jistě Římany mnoha způsoby zpomalili, kdyby měli generála, jako byl on.

Ježíš byl také na jeho straně; a ačkoliv ve srovnání s ním byl podřadný, byl vznešenější než
celý zbytek; a nemohu si myslet nic jiného, než že to bylo proto, že Bůh odsoudil město ke zničení
jako znečištěné a byl rozhodnutý očistit svou svatyni ohněm, a proto odsekl tyto jeho velké obránce
a působitele dobra, a tak se ti, kdo ještě nedávno nosili posvátná roucha a řídili veřejné uctívání a
byli uznáváni jako ctihodní těmi, kdo žili po celé obyvatelné zemi, když přišli do našeho města, byli
vyvrženi nazí a stali se žrádlem psů a divokých bestií. A nemohu než vidět, že ctnost sama úpěla
nad osudem těchto můžu a truchlila, že byla tak strašlivě pošlapána a poražena ničemností. A to byl
konec Anana a Ježíše.

3. Poté, co byli zabiti, zéloti a zástup Idumejců napadali lidi jako smečka sprostých zvířat a
podřezávali jim krky; a tak byli obyčejní ničeni kdekoliv, kde je chytili. Avšak šlechtici a mládež, ti
byli nejprve chyceni a svázáni a zavřeni do vězení; jejich zmasakrování bylo odloženo v naději, že
někteří se obrátí na jejich stranu; avšak ani jeden se nepodřídil jejich tužbám, ale raději si vybrali
smrt, než aby se připojili k takovým ničemným bídákům, kteří jednali proti své vlastní zemi. Ale
toto jejich odmítnutí jim přineslo strašlivá muka; byli totiž tak bičováni a mučeni, že to jejich těla
nebyla schopna snést, dokud po dlouhé době a s obtížemi nedostali tu laskavost, že byli zabiti.

Ti, kdo byli chyceni přes den, byli zavražděni v noci a jejich těla byla vynesena a vyhozena
ven, aby bylo místo pro další vězně; a děs, který lidé prožívali, byl tak velký, že nikdo neměl dost
odvahy ani na to, aby otevřeně truchlil pro mrtvého, který byl jeho příbuzným, nebo aby ho pohřbil;
ale ti, kteří byli zavřeni ve vlastních domech, mohli pouze prolévat slzy v tajnosti, a neodvážili se
ani povzdechnout bez velké opatrnosti, aby je jejich nepřátelé neslyšeli; kdyby totiž ano, ty, kdo
truchlili pro druhé, by brzy stihla ta samá smrt jako ty, pro které truchlili. Pouze v noci tedy vzali
trošku prachu a házeli ho na svá těla; a ti, kdo byli nejpřipravenější vystavit se nebezpečí, to udělali
přes den – a z těchto odvážnějších tímto způsobem zahynulo dvanáct tisíc.

4. A teď už tito zéloti a Idumejci byli unavení pouhým zabíjením lidí, a proto měli tu drzost
zřídit  kvůli  tomu  fiktivní  tribunály  a  soudy;  a  jelikož  zamýšleli  zavraždit  Zachariáše,92 syna
Báruchova, jednoho z nejpřednějších občanů – to, co je proti němu provokovalo, byla jeho nenávist
k ničemnosti a láska ke svobodě, které v něm byly tak zjevné: byl také bohatý muž, takže doufali,
že tím, že ho odstraní, jednak získají jeho majetek, ale také se zbaví muže, který měl velkou moc je
zničit. Proto svolali veřejnou výzvou sedmdesát z předních mužů z lidu, jen na oko, jako by byli
skutečnými soudci, ačkoliv neměli žádnou skutečnou autoritu. Před nimi byl Zachariáš obviněn z
plánu vyzradit jejich zřízení Římanům a z toho, že proto už poslal k Vespasiánovi. Nebyl předložen
žádný  důkaz  toho,  z  čeho  ho  obvinili,  ba  ani  náznak  toho;  ale  utvrzovali  se  v  tom,  že  jsou
přesvědčeni, že to tak bylo, a chtěli, aby takovéto prohlašování bylo dostatečným důkazem.

A teď, když Zachariáš jasně viděl, že mu nezbývá žádný způsob, jak by jim mohl uniknout,
protože byl před ně zrádně předvolán a vsazen do vězení, avšak bez sebemenšího zájmu o zákonný
proces, protože mu šlo o život, rozhodl se mluvit velmi otevřeně. Proto se postavil, vysmál se jejich
předstíranému obvinění a několika slovy vyvrátil to, z čeho ho obvinili; poté obrátil svá slova ke
svým  žalobcům  a  jasně  a  zřetelně  prošel  jejich  provinění  proti  zákonu  a  velmi  bědoval  nad
zhoubou, do jaké věci uvrhli: mezitím se zéloti rozbouřili a bylo pro ně dost těžké, aby nevytasili

92 Sr. Mt 23:35.



své meče, jelikož bylo jejich záměrem zachovat si vzhled a dojem soudcovství až do konce. Podle
jiných také chtěli zkusit soudce, jestli i ke svému ohrožení budou dbát na to, co je spravedlivé.

Sedmdesát soudců nyní přišlo se svým verdiktem, že obviněný je nevinen – to znamená, že
si vybrali raději sami zemřít s ním, než aby jeho smrt byla položena u jejich dveří; hned po tomto
zproštění  viny  mezi  zéloty  vznikl  ohromný  ruch  a  všichni  byli  rozlíceni  proti  soudcům,  že
nepochopili,  že  autorita,  která  jim  byla  dána,  nebyla  nic  než  žert  a  výsměch.  Proto  se  dva
nejsmělejší z nich vrhli na Zachariáše uprostřed Chrámu a zavraždili ho; a jak padl mrtvý k zemi,
začali se mu vysmívat a řekli: „Tady máš náš verdikt. A ten pro tebe bude jistějším osvobozením
než ten druhý.“ Také ho okamžitě  vyhodili  ven z Chrámu do údolí  pod ním. Kromě toho,  bili
soudce rukojeťmi svých mečů a uráželi je a vyhnali je ze soudu v Chrámu a ušetřili jejich životy – a
to s tím jediným plánem, aby se rozptýlili mezi lid města, a tak se stali jejich poslíčky, aby jim tak
ukázali, že nejsou nic lepšího než otroci.

Jak zéloti naplnili proroctví93

(iv:vi:3)

3. ...a vskutku, mnoho Židů každý den opustilo město a utíkalo před zéloty, ačkoliv jejich
útěk byl velmi obtížný, jelikož každý východ z města byl střežen a zéloti zabili každého, koho tam
chytili,  a brali  jako samozřejmé, že se snaží přeběhnout k Římanům; a přece,  ten,  kdo jim dal
peníze, se dostal ven, zatímco ti, kdo jim nedali žádné, byli odsouzeni jako zrádci. Výsledkem tedy
bylo, že bohatí si koupili svůj útěk za peníze, a pobíjeni byli pouze a jen chudí. Podél všech cest
ležely na hromadách nesmírné počty mrtvých těl, a tak se i mnoho těch, kteří za každou cenu chtěli
uniknout,  nakonec  rozhodlo,  že  raději  zahynou  ve  městě.  Naděje,  že  budou alespoň pohřbeni,
způsobila, že smrt ve vlastním městě se jim z jejich dvou možností zdála méně strašná.

Ale tito zéloti konečně dospěli k takové míře barbarství, že nepohřbívali ani ty, kdo byli
pobiti ve městě, ani ty, kdo leželi podél cest; jako by se shodli, že zruší zákony své země i zákony
přírody, a tak nejen znesvětili lidi svými ničemnými skutky, jako by chtěli znečistit i samotného
Boha,  a nechali  mrtvá těla hnít  přímo pod otevřeným nebem, ale těm, kdo kohokoliv pohřbili,
vyměřili  stejný trest jako těm, kdo utíkali,  tedy nic jiného než smrt;  ten,  kdo prokázal někomu
jinému laskavost  hrobu, teď sám potřeboval hrob. Stručně řečeno,  žádná jiná ctnost  mezi nimi
nebyla  tak  ztracena  jako milosrdenství;  ti,  kdo si  nejvíce  zasloužili  lítost,  tyto  ničemy nejvíce
rozlítili, a tak tito mizerové přenesli svůj hněv ze živých na ty, kdo byli pobiti, a opět z mrtvých na
živé.  Nuže,  tento  běs  byl  tak  strašlivý,  že  ti,  kdo přežili,  nazývali  ty,  kdo zemřeli  jako první,
šťastnými, protože už měli své spočinutí;  a ti,  kdo byli mučeni ve věznicích prohlašovali,  že v
tomto srovnání jsou nejšťastnějšími ti, kdo leží nepohřbeni.

Tito muži tedy pošlapali všechny zákony lidí a vysmáli se zákonům Božím; a když došlo na
věštby proroků, vysmívali se jim jako trikům kejklířů; a přece, tito proroci předpověděli mnoho
věcí ohledně [odměn] ctností a [trestů] hříchu, a tak, když je tito zéloti zhanobili, naplnili tak právě
ta proroctví,  která se týkala jejich vlastní země: existovalo totiž jisté starobylé proroctví těchto
mužů, že město bude dobyto a svatyně spálena kvůli válce, kdy mezi Židy vznikne vzpoura a jejich
vlastní ruka znečistí Boží Chrám. Nuže, ačkoliv tito zéloti [vůbec] nevěřili těmto předpovědím,
sami se stali nástrojem jejich naplnění.

Šimonovo „neustálé prolévání krve“94

(iv:ix:7-8)

7. … Odtamtud Šimon postupoval přes Idumeu a zpustošil nejen města a vesnice, ale také
zdevastoval  celou zemi;  kromě těch,  kdo byli  plně ozbrojeni,  měl  čtyřicet  tisíc  mužů,  kteří  ho

93 Když Edómci zjistili, že byli podvedeni, většina z nich opustila město. Římané mezitím pokračovali ve svém 
pomalém postupu Judskem, spoléhajíce se, že vnitřní válčení v Jeruzalémě celé vzbouření oslabí. Mnoho Židů se 
pokusilo vyhnout se blížícímu holokaustu; většina neúspěšně.

94 Šimon byl vůdcem mocné frakce vzbouřenců v Jeruzalémě, kteří soupeřili s zéloty vedenými Elezarem, synem 
Gionovým, a galilejskými následovníky Jana z Gischaly.



následovali – neměl ani dostatek zásob, aby takový zástup zaopatřil.  Kromě nedostatku zásob a
vybavení, kterému čelil, měl i velmi barbarský přístup a nosil v sobě ohromný hněv proti tomuto
lidu, a tak se stalo, že Idumea byla připravena o většinu svých obyvatel; a tak, jako vidíme lesy
připravené o listí poté, co přešla armáda kobylek, stejně to bylo i tam – když přešla Šimonova
armáda, nezůstalo nic než poušť. Některá místa vypálili do základů, některá zcela zbořili – a to, co
v zemi vyrostlo,  buď pošlapali  nebo sežrali,  a  svými pochody i  obdělávanou půdu učinili  více
tvrdou a nepoddajnou než tu, která do té doby byla neplodná. Stručně řečeno, na těchto místech
poté, co byla zpustošena, nezbývalo jediné znamení, že na nich někdy byl život.

8. Tento Šimonův úspěch znovu roznítil zápal zélotů; a ačkoliv se báli postavit se mu v
otevřené  bitvě,  připravili  léčky  v  průsmycích  a  zajali  jeho  ženu  se  značným  počtem  jejích
průvodců; poté se vrátili do města a oslavovali, jako by zajali samotného Šimona, a očekávali, že
složí  zbraně a bude u nich žadonit  o svou manželku;  avšak místo toho, aby projevil  jakýkoliv
milosrdný cit, velmi se na ně rozhněval, že zajali jeho milovanou ženu; proto přišel ke hradbám
Jeruzaléma a, jako divoká bestie, když je zraněna a nemůže přemoci ty, kdo ji zranili, vylil svůj
hněv na všechny lidi, se kterými se setkal.

Proto chytil všechny, kdo vyšli z městských bran, aby sbírali byliny nebo větve, i když byli
neozbrojení a staří; mučil je a zabíjel ze vzteku, ve kterém byl, a byl téměř ochoten okusit i samotné
maso z jejich mrtvých těl. Také velmi mnohým z nich usekal ruce a poslal je do města, aby ohromil
a vyděsil své nepřátele, aby se lid vzbouřil a opustil ty, kdo stáli za únosem jeho ženy. Také jim
přikázal, aby lidem řekli, že Šimon přísahal při Bohu vesmíru, který vidí všechny věci, že pokud
mu nevrátí jeho ženu, zboří jejich hradby a stejným způsobem potrestá všechny obyvatele a neušetří
nikoho žádného věku, bez toho, aby rozlišoval mezi vinnými a nevinnými. Tyto hrozby obyvatele
velmi vyděsily, a nejen je, ale i zéloty samotné, a to tak, že mu poslali manželku zpět – a tehdy se
stal trochu mírnějším a zanechal svého neustálého prolévání krve.

„Bůh obrátil jejich mínění k nejhorší radě“
(iv:ix:10-11)

10. …a nyní se tento Šimon, který byl před hradbami, stal větším děsem pro lid než sami
Římané, a to samé platilo o zélotech, kteří byli uvnitř města a byli ještě horší než Šimon i Římané; a
v tomto čase konali všechny své zlé záměry a [Janova] odvaha zkazila celou skupinu Galilejců; tito
Galilejci totiž podporovali tohoto Jana a učinili ho velmi mocným a on se jim odplatil na základě
autority, kterou takto získal; dovolil jim totiž dělat všechno, co se komukoliv z nich zachtělo, a
jejich  záliba  v  drancování  byla  neukojitelní,  stejně  jako  jejich  horlivost  v  prohledávání  domů
bohatých a vraždění mužů a znásilňování žen, což bylo jejich zábavou. Sežrali také veškerý lup, ke
kterému se dostali, společně s jejich krví, a dopřávali si zženštilých nelidskostí bez jakýchkoliv
překážek, dokud se nenasytili: zdobili si vlasy a oblékali si ženská roucha a pomazávali se oleji, a
aby  se  mohli  zdát  velmi  půvabní,  dávali  si  barvu  pod  oči  a  napodobovali  ženy,  nejen  svými
ozdobami, ale i veškerým chtíčem, a tak se proviňovali tak nepřijatelnou nečistotou, že dokonce
vymysleli taková nezákonná ukájení, o kterých dříve nebylo slýcháno.

A takto se valili nahoru a dolů městem jako v nevěstinci a celé ho znesvětili svými nečistými
skutky; ba, ačkoliv jejich tváře vypadaly jako tváře žen, zabíjeli i jen jednou rukou; a ačkoliv jejich
chůze a držení těla byly ženské, vmžiku útočili na muže a stávali se válečníky a tasili své meče z
pod svých jemně barvených plášťů a probodli každého, s kým se setkali. Šimon však čekal na ty,
kdo utíkali  před Janem, a byl z těchto dvou tím krutějším a krvavějším: a ten,  kdo unikl před
tyranem za hradbami, byl zničen tím druhým, který tábořil u bran. Proto všechny pokusy utéct a
přeběhnout k Římanům byly zastaveny, i kdyby se o to někdo chtěl pokusit.

11. A přece, armáda, která byla pod Janovým velením, se proti němu vzbouřila; a všichni
Idumejci se od tyrana oddělili a pokusili se ho zničit, a to proto, že mu záviděli jeho moc a že
nenáviděli jeho krutost; proto se spojili a pobili mnohé ze zélotů a vyhnali před sebou zbytek do
královského paláce, který vystavěl Grapte, který byl příbuzným Izata, krále Adiabeny; Idumejci je
pronásledovali a vyhnali odtamtud zéloty do Chrámu a jali se drancovat Janovy majetky; protože on



sám v paláci žil a také tam ukládal lup získaný svou tyranií. Mezitím se zástup zélotů, kteří byli
rozptýleni po celém městě, seběhl k Chrámu k těm, kdo tam utekli, a Jan byl připraven je poštvat
proti lidem a Idumejcům, kteří se ani tak nebáli jejich útoku (protože sami byli lepší vojáci než oni)
jako jejich šílenství, toho, že vtrhnou do Chrámu a smísí se s nimi nejen proto, aby je zničili, ale
aby i podpálili celé město. Shromáždili se tedy spolu i s velekněžími a radili se, jak by se měli
jejich útoku vyhnout.

A Bůh obrátil jejich mínění k nejhorší radě, a tak k tomu, aby se vysvobodili, vymysleli lék,
který byl horší než choroba sama. Proto, aby svrhli Jana, rozhodli se, že vpustí Šimona; se vší
vážností toužili přivést do města druhého tyrana. Toto rozhodnutí dovedli k dokonalosti a poslali
Matyáše, velekněze, aby úpěnlivě prosil tohoto Šimona, kterého se tak často tak moc báli, aby k
nim přišel. Také ti, kdo utekli před zéloty v Jeruzalémě, připojili se k této prosbě z touhy, aby byly
zachovány jejich domy a jejich  majetky.  A on jim podle jejich prosby domýšlivě  zaručil  svou
panskou ochranu a vstoupil do města, aby je zachránil od zélotů. Lidé mu radostně provolávali
slávu jako svému spasiteli a ochránci; avšak když vešel se svou armádou, dal si záležet na tom, aby
si zajistil svou vlastní autoritu, a na ty, kdo ho pozvali nehleděl jako na své menší nepřátele než ty,
proti kterým ho jeho pozvání volalo, aby se postavil.

„Jezera krve v Chrámu“
(v:i:3-5)

3. Avšak teď tyran Šimon, syn Giora, kterého lidé pozvali do města v naději, že jim pomůže
v jejich velkých nesnázích, který měl v moci horní část města a velkou část části dolní, podnikal o
to prudší útoky na Jana a jeho stranu, protože na ně přicházel útok i shora; byl však pod jejich
pozicemi, když na ně útočil, tak jako byli oni pod útokem jiných nad nimi. A tak se stalo, že Jan
zároveň  trpěl  i  působil  velké  škody,  a  to  velmi  snadno,  jelikož  proti  němu  bojovali  na  obou
stranách; a stejnou výhodu, jakou měli Eleazar a jeho muži nad ním, jelikož byl pod nimi, měl i on,
jelikož jeho pozice byly nad Šimonovými.

Proto snadno odrážel útoky, které přicházely zdola, pouhým vrháním zbraní holýma rukama,
avšak musel odrážet šipky z Chrámu nad ním svými válečnými stroji; měl totiž stroje, které vrhaly
šipky a oštěpy a kameny, a to rozhodně ne v malém počtu, kterými se nejen bránil před těmi, kdo
proti  němu bojovali,  ale  také  zabil  mnohé  kněží,  když  se  věnovali  svým posvátným službám;
protože bez ohledu na to, že tito muži byli šílení všemi druhy bezbožnosti, přece stále přijímali ty,
kdo toužili předložit své oběti, ačkoliv byli velmi pečliví v tom, aby své krajany předem prohledali,
a  podezřívali  je  a  pozorně  sledovali;  oproti  tomu cizinců se  tolik  nebáli.  Ač byli  sebekrutější,
cizince  vpouštěli  na  nádvoří,  a  ti  tam  byli  často  celou  vzpourou  zahubeni:  protože  šipky
vystřelované stroji přicházely s takovou silou, že přelétly všechny budovy a dolétly až k oltáři a do
samotného Chrámu a dopadaly na kněží a na ty, kdo se věnovali posvátným ustanovením; takže
mnozí, kteří tam přišli s velkým náboženským zápalem ze všech koutů světa, aby předložili oběti na
tomto  slavném  místě,  které  celé  lidstvo  považovalo  za  posvátné,95 padali  k  zemi  před  svými
vlastními oběťmi a skrápěli oltář, který byl ctihodný a ctěný mezi všemi lidmi, i Řeky a barbary,
svou vlastní krví; dokud se mrtvá těla cizinců nesmísila s těmi z jejich vlastní země, a těla prostých
osob s těly kněží a krev ze všech těchto různých mrtvol stála v celých jezerech na samotných
svatých nádvořích.96

A nyní, „Ó, ty nejubožejší město, jak velkou bídu jsi vytrpělo z rukou Římanů, když tě přišli
očistit  od  tvé  nejniternější  nenávisti!  Už  jsi  nemohlo  být  místem  vhodným pro  Boha,  ani  jsi
nemohlo pokračovat v bytí poté, co ses stalo hrobkou pro těla tvého vlastního lidu a učinilo jsi
samotný svatý dům pohřebištěm v této tvé občanské válce! Avšak snad ti může znovu být lépe,
pokud utišíš a usmíříš hněv toho Boha, který je autorem tvé zkázy.“ Avšak musím se zastavit od
těchto vášní  a držet  se pravidel  zapisování  historie,  jelikož teď není vhodný čas pro soukromé

95 Jak Josephus zmiňuje ve svém narativu několikrát, lidé po celém světě věděli o jeruzalémském Chrámu: byl 
„považován za svatý celým lidstvem.“

96 Sr. L 13:1-9.



úpění,  ale  pro  historické  vypravování;  proto  se  vracím  k  událostem,  které  následovaly  v  této
vzpouře.

4.  A teď tu  ve městě  byly tři  zrádné frakce,  jedna oddělená od druhé.97 Eleazar  a  jeho
skupina, která si pro sebe uzmula posvátné prvotiny, se v opilosti vrhali proti Janovi. Ti, kdo byli s
Janem, drancovali populaci a pokračovali se zápalem proti Šimonovi. Tento Šimon měl své zásoby
z města, kde se stavěl proti buřičům. Když proto přišel na Jana útok z obou stran, donutil své muže,
aby se obrátili  a vrhali  své šipky na ty občany, kteří  přišli  proti  němu, z arkád, které měl pod
kontrolou, zatímco proti těm, kteří na něj útočili z Chrámu, se postavil se svými válečnými stroji; a
když někdy unikl těm, kdo byli nad ním, což se dělo často, protože tito byli opilí a unavení, vyrazil
s velkým počtem proti Šimonovi a jeho přívržencům; a tohle dělal vždy v takových částech města,
do jakých se dokázal dostat, a poté tam zapálil domy používané ke skladování, které byly plné obilí
a všech dalších zásob. To samé dělal Šimon, který, když se Jan stáhl, zaútočil na město také; jako
by to dělali, aby cíleně sloužili Římanům tím, že zničí to, co si město uložilo kvůli obléhání, a tak
přeřízli nervy své vlastní moci.

Proto se stalo, že všechna místa, která byla okolo Chrámu, byla vypálena, a stala se jakýmsi
středním opuštěným prostorem, který byl jakoby připravený, aby v něm obě strany bojovaly,  a
skoro všechno obilí bylo spáleno, a to by bývalo bylo stačilo na mnohaleté obléhání. Proto byli
zdecimováni hladomorem, který by je býval byl nikdy nemohl zastihnout, kdyby ho nebyli bývali
sami připravili tímto přístupem.

5. A teď, když bylo město čelilo válce ze všech stran, od těchto zrádných davů ničemů, lid
města byl mezi nimi jako velké tělo roztrhané na kusy. Věkovití muži a ženy čelili takové bídě kvůli
vnitřním pohromám, že si přáli Římany a upřímně doufali ve vnější válku, že je vysvobodí z jejich
domovských mizérií. Občané úpěli pod strašlivým děsem a strachem; neměli žádnou příležitost se
uradit nebo změnit jejich chování, neměli nejmenší naději, že se dohodnou se svými nepřáteli; a ti,
kdo měli  rozum,  nemohli  ani  pomyslet  na  útěk;  všude totiž  byly  rozmístěné  stráže  a  vůdcové
loupežníků; a ačkoliv povstávali a bojovali proti sobě navzájem ve všem jiném, shodovali se v
zabíjení společných nepřátel, tedy těch, kdo byli pro mír s Římany nebo byli podezřelí, že by mohli
mít sklony k nim utéci. Nesouhlasili v ničem jiném než v zabíjení těch, kdo byli nevinní.

Také hluk těch, kdo bojovali, neustával, ve dne ani v noci; ale vše ostatní přehlušovaly nářky
těch, kdo truchlili; a neměli jedinou příležitost, aby mohli svého naříkání zanechat, protože jejich
pohromy se na ně valily jedna za druhou, ačkoliv hluboké zděšení, ve kterém byli, jim bránilo v
tom,  aby  bědovali  navenek;  místo  toho,  ochromení  svým  strachem  a  nucení  skrývat  své
nejvnitřnější city, byli niterně mučeni často bez toho, že by se odvážili otevřít své rty ve stenech. Na
ty, kdo byli stále ještě naživu, nebrali ohledy ani jejich příbuzní; nikdo se nestaral ani o pohřbívání
těch, kdo byli mrtví; důvodem obojího bylo to, že každý si zoufal sám nad sebou; ti totiž, kdo
nebyli mezi povstalci, netoužili po ničem, protože s jistotou očekávali, že budou velmi brzy zničeni;
povstalci sami však bojovali jeden proti druhému, zatímco dupali po mrtvých tělech, která vršili
jedno přes  druhé,  a  z  těch mrtvých těl,  která  byla  pod jejich nohama,  se  jich  chopilo  hněvivé
šílenství, a tak byli o to divočejšími a nelítostnějšími. Navíc proti sobě stále vymýšleli to nebo ono
zhoubné a ničivé; a když se na něčem dohodli,  provedli  to bez slitování a nevynechali  žádnou
metodu mučení a barbarství...

„SYN přichází!“98

(v:vi:3)

3. … Stroje, které měly všechny legie připravené, byly ohromujícím způsobem sestrojené;
ale ty stále ještě výjimečnější patřily desáté legii: ty, které vrhaly šipky, a ty, které vrhaly kameny,
byly silnější a mohutnější než ostatní; těmi nejen zaháněli na útěk výpady Židů, ale zaháněli i ty,

97 Eleazarovy síly zabraly svatyni; Janovi následovníci ovládali vnější chrámovou oblast (a snažili se přemoci 
Eleazara); Šimonovi muži drželi většinu zbytku města a bojovali proti Janovi.

98 Touto dobou už Římané pod Titovým velením obklíčili město. Eleazarovi zéloti se spojili s Janovými silami pod 
Janovými vedením, a tak ve městě nyní byly dvě hlavní frakce. Římané začali začali útočit na město katapulty.



kdo byli na hradbách. A právě tyto kameny, které byly vrhány, vážily talent99 a nesly se na dvě
délky100 a dále. Náraz, který způsobily, nedokázalo nic vydržet, a to nejen to, co jim stálo v cestě
jako první, ale i to, co bylo mnohem dále. Pokud jde o Židy, ti nejprve vyhlíželi, jak kámen přilétá,
protože byl bílý, a mohl být nejen zpozorován kvůli velkému hluku, který dělal, ale mohl být viděn
předtím, než doletěl, kvůli své světlé barvě; proto stráže, které seděly na věžích, varovaly, když
stroj vystřelil a kámen se blížil, a nahlas volaly jazykem své vlastní země: „SYN PŘICHÁZÍ!“ 101

Ti, kdo byli v jeho cestě, mohli uhnout z cesty a vrhali se k zemi; a proto, že se takto střežili, kámen
dopadl a neublížil jim. Ale Římané vymysleli, jak tomu zabránit, tím, že kámen začernili, a proto
dokázali úspěšně mířit a střílet, jelikož kámen se nedal předem rozeznat jako do té doby; a tak jich
mnoho bylo pobito jedinou ranou...

Josephus napomíná Židy102

(v:ix:4)

4. Když Josephus takto napomínal a vybízel Židy, mnozí z nich si z něj z hradeb tropili žerty
a mnozí ho hanili; ba někteří po něm i vrhali své šípy, ale když je nedokázal přesvědčit takovou
otevřenou dobrou radou, začal se odvolávat na historii náležící jejich národu a nahlas zvolal: „Ach,
vy ubohá stvoření! Jste tak neobeznámení s těmi, kdo vám dříve pomáhali, že budete bojovat svými
zbraněmi  a  svýma  rukama  proti  Římanům?  Kdy  jsme  porazili  jakýkoliv  jiný  národ  těmito
prostředky? A kdy se stalo, aby Bůh, který je Stvořitelem židovského lidu, svůj lid nepomstil, když
byli ztýráni? Copak se znovu neobrátíte, nepohlédnete zpět a neuvědomíte si, odkud to přichází, že
bojujete s takovou zběsilostí, a jak velkého Pomocníka jste rouhačsky znectili? Nepřipomenete si ty
zázračné věci vykonané pro vaše předky a pro toto svaté místo a jak velké nepřátele porazil a složil
k vašim nohám? I já sám se třesu, když hlásám skutky Boží vašim uším, jak nehodné jsou o nich
slyšet: přece však, slyšte mne, abyste pochopili, jak bojujete nejen proti Římanům ale i proti Bohu
samému.“

„Za starých časů byl jistý Nékó, král Egypta, který byl také zvaný farao; přišel s ohromnou
armádou  vojáků  a  chopil  se  kněžny  Sáry,  matky  našeho  národa.  Co  pak  udělal  náš  praotec
Abraham? Bránil se proti tomuto nespravedlníkovi válkou, když vedl tři sta a osmnáct velitelů a
proti každému z nich stála nesmírná armáda? Vskutku, usoudil, že bez Boží pomoci je jich naprosto
zanedbatelné  množství,  a  tak  jen  vztáhl  své  ruce  k  tomuto  svatému místu,  které  jste  vy  nyní
znečistili, a spolehl se na Boha jako na svého neporazitelného Pomocníka místo své vlastní armády.
Nebyla snad naše královna poslána zpět  hned příštího večera,  bez jakéhokoliv zneuctění  jejího
manžela? Král Egypta zatím uprchl, uctívajíc toto místo, které jste znesvětili tím, že jste v něm
prolévali krev vašich krajanů; a také se třásl z vidění, která viděl v noci, a věnoval Hebrejům stříbro
a zlato jakožto Božímu zamilovanému lidu.“

„Mám mlčet  nebo snad mám mluvit  o  odchodu našich  otců  do Egypta,  kde,  když byli
tyransky zneužíváni a padli pod mocí cizích králů na celkem čtyři sta let, a mohli se bránit válkou a
bojem, přece neudělali nic, než že se odevzdali Bohu? Kdo neví, že Egypt byl zamořen a přemožen
divými bestiemi a pohlcen všemi možnými ranami a chorobami? Kdo neví, že jejich země nenesla
plody? To, jak v Nilu nebyla voda; jak deset ran egyptských následovalo, jedna za druhou? A jak
proto  naši  otcové  byli  posláni  pryč,  pod  ochranou,  bez  krveprolití  a  bez  toho,  že  by  byli  v

99 Asi 40 kg.
100Asi 365 metrů.
101J. Stuart Russell poté, co prochází různé teorie ohledně této zvláštní pasáže, nabízí následující vysvětlení: „Není 

možné, aby Židé dobře nevěděli, že velkou nadějí a vírou křesťanů byl rychlý příchod Syna. Podle Hegesippa to 
bylo právě touto dobou, kdy Svatý Jakub, bratr našeho Pána, veřejně svědčil v Chrámu, že „Syn člověka brzy přijde 
na nebeských oblacích,“ a zpečetil své svědectví svou krví. Jeví se jako nanejvýš pravděpodobné, že Židé ve svém 
vzpurném a zoufalém rouhačství jízlivě volali ‚Syn přichází‘, když viděli, jak se vzduchem blíží bílá hmota, a tak se 
vysmívali křesťanské naději Parusie, ke které mohli výsměšně přirovnávat zvláštní vzhled střely“ (J. Stuart Russell, 
The Parousia [Grand Rapids: Baker Book House, 1887, 1983], s. 482. Hegesippovo tvrzení o Jakubovi lze najít v 
The Ante-Nicene Fathers [Grand Rapids: Eerdmans, 1970 dot.] sv. 8, s. 763.)

102Josephus se snažil Židy přesvědčit, ať se Římanům vzdají (nebo, přinejmenším, psal pasáže, jako je tato, aby 
Římany přesvědčil o své věrnosti). Tato sekce je důležitá jako shrnutí Božích historických soudů proti Izraeli. 



jakémkoliv nebezpečí, protože Bůh se k nim zachoval jako ke svým vlastním služebníkům?“
„Kromě toho, copak Palestina neúpěla pod pustošením, kterého se dopouštěli Asyřané, když

odnesli naši svatou Archou ke své modle? A jejich modla Dágon a celý ten národ, který Archu
odnesl, jak byli ubiti odpornou chorobou na skrytých částech svých těl, když jejich samé vnitřnosti
vycházely společně s tím, co snědli, dokud ruce těch, kdo ji ukradli, nemusely Archu donést zase
zpět, a to za zvuku činelů a tamburín a dalších obětí, aby tak usmířily Boží hněv za zhanobení Jeho
svaté Archy. Byl to Bůh, kde se tehdy stal naším generálem a vykonal tyto velké věci pro naše otce,
a to proto, že se nemíchali do válčení a bojování, ale odevzdali to Jemu, aby jejich věci rozsoudil.“

„Když s sebou Sancheríb, král Asýrie, přivedl celou Asii a obklíčil toto město dokola svou
armádou, padl snad rukama lidí? Nebyly snad ty ruce zdvižené k Bohu v modlitbách, bez toho, že
by se chopily zbraní,  když Boží anděl  celou tu  ohromnou armádu za jediné noci  zničil?  Když
asyrský král dalšího dne vstal, našel sto pětaosmdesát tisíc mrtvých těl; jak pak se zbytkem své
armády utíkal před Hebreji, ač byli neozbrojení a ani ho nepronásledovali! Také jste obeznámeni s
otroctvím, které jsme trpěli  v Babylonu, kde lid byl otroky sedmdesát let;  a přece,  nebyli  jsme
zachráněni a nedostali jsme znovu svobodu, dokud Bůh neučinil z Kýra svůj milostivý nástroj,
který to vykonal; a v souladu s tím jím byli osvobozeni a znovu obnovili uctívání svého Zachránce
v Jeho Chrámu.“

„A, obecně řečeno, není možné předložit jediný příklad, kde by naši otcové měli jakýkoliv
úspěch skrze válku nebo kde by selhali, když se bez války odevzdali Bohu. Když zůstali doma,
zvítězili, protože tak se zalíbilo jejich Soudci; když se však vydali do boje, byli vždy zklamáni:
například když král Babylona oblehl toto město a náš král Sidkijáš proti němu bojoval, navzdory
předpovědím, které mu sdělil prorok Jeremjáš, byl okamžitě zajat a uvězněn a viděl zkázu a zboření
města a Chrámu.  A přece,  o co větší  byla  umírněnost  tohoto krále,  než to,  jak se chovají  vaši
stávající vládci, a lidí pod Sidkijášovou vládou, než ta vaše dnes! Protože když Jeremiáš volal a
vyhlašoval, jak velmi se na ně Bůh hněvá kvůli jejich přestoupením, a říkal jim, že budou odvedeni
jako vězni a zajatci, pokud nekapitulují a neodevzdají své město, ani král ani lidé ho nezabili; ale vy
(když  pomineme,  co  jste  ve  městě  napáchali,  což  ani  nejsem schopen  popsat  tak,  jak  si  vaše
ničemnost zasluhuje), urážíte a týráte mě a vrháte po mě své šípy jen proto, že vás vybízím, abyste
se  zachránili,  když  předkládám vaší  mysli  vaše hříchy,  jste  rozlíceni  a  nedokážete  vydržet  ani
zmínku o těch zločinech, kterých se každý den dopouštíte. Jako další příklad, když Antiochos, který
byl zvaný Epifanés, oblehl toto město a provinil se mnoha urážkami proti Bohu a naši předci se s
ním střetli s meči v rukách, byli pobiti v bitvě a toto město bylo vyrabováno našimi nepřáteli a naše
svatyně byla na tři roky a šest měsíců zpustošena.“103

„A proč bych měl ještě předkládat nějaké další příklady?! Vskutku, co by to mohlo být, co
roznítilo armádu Římanů proti našemu národu? Nebyla to snad bezbožnost obyvatel? Z čeho vzešlo
naše otroctví? Nevzešlo snad ze vzpour našich předků, kdy šílenství Aristobula a Hyrkana a naše
vzájemné šarvátky přivedly na toto město Pompeia a kdy Bůh tyto vzpurníky podřídil Římanům,
jelikož nebyli hodni svobody, kterou zakoušeli? Po tříměsíčním obléhání tedy byli nuceni se vzdát,
ač se dopustili stejných provinění proti naší svatyni a našim zákonům jako vy – a to u přesto, že byli
v mnohem výhodnější situaci na to, aby šli do války, než vy. Copak nevíme, jak skončil Antigonus,
syn Aristobulův,  pod jehož vládou Bůh dal,  aby toto město bylo znovu povoláno k tomu,  aby
skládalo účty ze hříchů svého lidu? Když na nás Herodes, syn Antipaterův, přivedl Sosia a Sosius
na nás přivedl římskou armádu, byli tehdy obklíčeni a obleženi po šest měsíců, dokud, jako trest za
jejich hříchy, nebyli zajati a město nebylo vydrancováno nepřítelem.“

„Proto  je  zjevné,  že  našemu  národu  nebyly  nikdy  dány  zbraně,  ale  že  jsme  my  vždy
vydáváni, aby proti nám bylo bojováno a abychom byli poraženi; předpokládám tedy, že ti, kdo
obývají toto svaté místo, by měli odevzdávat všechny věci Bohu a že by měli odmítat pomoc ze
strany lidí, jestliže se odevzdávají svému Rozhodci, který je nahoře. Pokud jde o vás, co jste udělali
z těch věcí, které vám nakazuje náš Zákonodárce! A co jste neudělali z těch věcí, které odsuzuje?!
O kolik bezbožnější jste než ti, kdo byli tak rychle poraženi! Nevyhýbali jste se dokonce ani těm

103Poznámka: 42 měsíců. Období od Neronova ustanovení Vespasiána po zničení Chrámu (30. srpna, L. P. 70) také 
trvalo zhruba 42 měsíců.



hříchům,  které  se  obvykle  dějí  v  tajnosti;  a  tím míním krádeže  a  zrádné intriky  proti  lidem a
cizoložstva. Hádáte se ohledně plenění a vraždění a vymýšlíte podivné způsoby ničemností. Ne,
sám Chrám se vám stal nádobou na to všechno a toto božské místo je znečištěno rukama těch, kdo
jsou z naší vlastní země; toto místo, které bylo dosud ctěno i Římany, ač od nich bylo daleko, a
proto strpěli, aby mnoho jejich vlastních zvyků bylo nahrazeno naším zákonem.“104

„A po tom všem očekáváte od Toho, kterého jste tak bezbožně znectívali, že bude vaším
pomocníkem? Samozřejmě, buďte si jistí, že máte právo Ho žádat a volat Ho, aby vám pomohl, tak
čisté jsou přece vaše ruce! Pozvedal váš král [Chizkijáš] takové ruce v modlitbě k Bohu proti králi
Asýrie, když v jediné noci zničil tu obrovskou armádu? A páchají Římané takovou ničemnost jako
král Asýrie, abyste mohli mít důvod doufat ve stejnou pomstu proti nim? Nepřijal snad ten král
peníze od našeho krále pod podmínkou, že nezničí město, a přece, navzdory přísaze, kterou dal,
přišel, aby spálil Chrám? Oproti tomu Římané nepožadují nic více než obvyklý tribut, který naši
otcové platili jejich otcům; a kdyby ho dostali jen jedinkrát, nechtějí zničit město či se jen dotknout
této svatyně; ne, krom toho vám i zaručí, že vaši potomci budou svobodní a vaše vlastnictví pro vás
bude zajištěné a zachovají vaše svaté zákony neporušené.“

„A  je  naprostým  šílenstvím  očekávat,  že  Bůh  bude  ničemům  nakloněn  tak  jako
spravedlivým, jelikož ví, kdy je vhodné trestat lidi za jejich hřích okamžitě, a podle toho zlomil
moc Asyřanů hned první noci, kdy rozbili svůj tábor. Kdyby tedy usoudil, že náš národ je hoden
svobody nebo  že  Římané  jsou hodni  trestu,  byl  by  vynesl  trest  nad  Římany,  jako  to  udělal  s
Asyřany, okamžitě když Pompeius začal zasahovat do věcí našeho národa, nebo když po něm proti
nám vytáhl Sosius,  nebo když Vespasián zpustošil  Galileu,  nebo, nakonec,  když Titus přitáhl k
městu; ačkoliv Magnus a Sosius nejen, že nic neutrpěli, ale také se chopili města silou; a stejně tak
Vespasián, který se vrátil z války proti vám jen proto, aby přijal celé impérium; a co se Tita týče, ty
prameny, které předtím téměř vyschly, když byly ve vaší moci, od té doby, co přišel, proudí hojněji
než kdy dříve; a stejně tak víte, že Siloe, stejně jako další prameny, které byly kolem města, tak moc
zeslábly, že se voda prodávala na přesně odměřené množství; teď je v nich však tolik vody pro vaše
nepřátele, že stačí nejen na to, aby se napili oni i jejich zvířata, ale aby i zalévali své zahrady. To
samé zázračné znamení, které jste zažili, nastalo už dříve, když proti nám válčil už zmiňovaný král
Babylona,  když  se  chopil  města  a  vypálil  Chrám;  a  přece  věřím,  že  Židé  té  doby  nebyli  tak
bezbožní jako vy.“

„Proto nemohu předpokládat nic jiného, než že Bůh odešel ze své svatyně a stojí na straně
těch,  proti  kterým bojujete.  A teď,  i  člověk,  pokud  je  dobrý,  uteče  z  nečistého  domu a  bude
nenávidět ty, kdo jsou v něm; a vy se chcete přesvědčovat, že Bůh s vámi bude přebývat ve vašich
nepravostech, On, který vidí všechny tajné věci a slyší to, co je skrýváno v největším tajemství! A
teď, prosím vás, jaký zločin vůbec držíte v tajnosti nebo alespoň v nejmenším skrýváte! Ba, jaký
zločin  není  otevřeně  známý  alespoň  vašim  největším  nepřátelům!  Vy  totiž  ukazujete  svá
přestoupení, nabubřele se předvádíte a soupeříte spolu, kdo z vás bude ničemnější než ti ostatní; a
veřejně vystavujete svou nespravedlnost a bezpráví, jako by byly ctností!“

„Nicméně,  ještě  zbývá  místo,  kde  byste  mohli  být  zachráněni,  jestli  to  budete  ochotní
přijmout, protože Bůh se dává usmířit s těmi, kdo vyznávají své viny a činí z nich pokání. Och, vy
ničemové se zatvrzelým srdcem! Odvrhněte všechny své zbraně a smilujte se nad svou zemí, kterou
už i tak zničíte; vraťte se ze svých ničemných cest a berte ohled na výjimečnost toho města, které se
chystáte zradit, na ten výjimečný Chrám, na který přispělo tolik zemí. Kdo by mohl strpět, aby byl
prvním, kdo ten Chrám podpálí! Kdo by mohl být svolný k tomu, aby těchto věcí už nebylo! A co si
více zaslouží, aby to bylo zachováno, [než tento Chrám a toto město,] vy necitlivá stvoření, kteří
jste hloupější než i tyto kameny!“

„A jestli se na tyto věci nedokážete podívat s rozsuzujícíma očima, mějte alespoň soucit se
svými rodinami a postavte si před oči každé jedno ze svých dětí a své manželky a rodiče, kteří
budou postupně pohlceni buď hladomorem nebo válkou. Já sám vím, že toto nebezpečí zasáhne
mou matku a manželku a členy mé rodiny, kteří ani v nejmenším neudělali nic nízkého, a zasáhne i
ty, kteří byli celý život vznešení; a možná, že si představujete, že vám tuto radu dávám jen kvůli

104Sr. poznámka 95 výše.



nim; kdyby to bylo všechno, zabijte je; ne, vezměte si za odměnu mou vlastní krev, jestli vám to
přece jen získá záchranu; protože jsem připraven i zemřít, pokud se pak přece po mé smrti vrátíte ke
zdravému uvažování.“

Děsy hladomoru
(v:x:3)

3. Byl to strašlivý případ a pohled, který by právem přinesl slzy do našich očí, kdybychom
viděli, jak si lidé stáli, jak málo jídla měli, zatímco mocnější měli více než dost, a slabší truchlili
(kvůli jeho nedostatku). Ale hladomor byl příliš tvrdý pro všechny ostatní ctnosti, ale pro nic nebyl
ničivější než pro zdrženlivost; protože to, co bylo jinak hodno úcty, bylo nyní pohrdáno; a to tak
moc, že děti vytahovaly sousta, která jedli jejich otcové, přímo z jejich úst; a co si zaslouží ještě
více lítosti, to samé dělaly matky svým malým dětem; a když jim ti, kdo jim byli nejdražší, hynuli
pod rukama, nestyděly se vzít jim ty nejposlednější kapky, které mohly zachránit jejich životy; a
zatímco takhle jedly, ani nezakrývaly, že to dělají: ale vzbouřenci všude na ně okamžitě přicházeli a
vyrvávali jim, co ukořistily od ostatních: protože když viděli, jak je jakýkoliv dům zavřený, bylo to
pro ně signálem, že jsou v něm lidé, kteří získali nějaké jídlo; v takovou chvíli rozbili a rozrazili
dveře a vběhli dovnitř a sebrali jim to, co jedli, téměř až z hrdla, a to silou; staří muži, kteří své jídlo
pevně drželi, byli biti; a když se ženy snažily ukrýt to, co měli v rukách, rvali jim kvůli tomu vlasy;
slitování  nebylo prokázáno ani  věkovitým ani  nemluvňatům, ale zvedali  děti  ze  země, když se
držely soust, které dostaly, a setřásli je z nich na podlahu; ale byli stále ještě více barbarsky krutí
vůči těm, kteří jim bránili vstoupit nebo spolkli to, čeho se snažili zmocnit, jako by se tím snad
provinili proti tomu, na co [jejich tyrani] měli právo.

Vynalezli také strašlivé metody trýznění a mučení, aby zjistili, kde je nějaké jídlo, a to tyto:
ucpávali těm bídným ubožákům genitálie a vráželi jim ostré kůly do řiti! A řada mužů byla nucena
podstoupit něco, o čem je příliš strašlivé i jen slyšet, aby je donutili vyznat, že měli jen jediný
chléb, nebo že objevili hrst ječmenné mouky, která byla někde schována; a to vše se dělo, když tito
mučitelé sami neměli hlad; bylo by to méně barbarské, kdyby je k tomu donutila nouze; oni to však
dělali jen proto, aby dál praktikovali své šílenství a aby si připravili zásoby na další dny.

Tito muži také šli, aby se střetli s těmi, kdo se v noci proplížili z města, a to až k římským
strážím, aby nasbírali nějaké rostliny a byliny, které v krajině rostly; a když si tito lidé mysleli, že
unikli  nepříteli,  tito jim vyrvali  to,  co přinesli,  ač byli  často uprošováni a zapřísaháni v Božím
hrozivém jménu,  aby  jim  vrátili  alespoň  část  toho,  co  přinesli;  tito  jim však  nevrátili  ani  ten
nejmenší drobek; a ti, kdo se vraceli, mohli být velmi rádi, když byli jen oloupeni, a ne zároveň i
zabiti.

Nejhorší generace
(v:x:5)

5. Je proto nemožné se jednotlivě věnovat každému případu ničemnosti těchto lidí. Proto
zde sdělím svůj názor najednou a jen stručně: – Že nikdy žádné jiné město nevytrpělo takové bídy,
ani žádný jiný věk od počátku světa nikdy nezplodil generaci, která by byla plodnější v ničemnosti,
než byla tato...

Počet ukřižování: 500 za den
(v:xi:1-2)

1. Teď už tedy Titovy náspy byly velmi velké a pokročilé, a přece jeho vojáci měli u hradeb
velmi velké potíže. Poslal tedy oddíl jezdců a nařídil jim, aby připravili léčky na ty, kdo vycházeli
do údolí, aby sbírali jídlo. Někteří z těch, kdo vycházeli, byli, pravda, bojovníci, kterým nestačilo
to, co získali loupením a pleněním, ale většinu tvořili chudí, kterým bránily v útěku starosti o jejich
vlastní příbuzné; nemohli totiž doufat, že utečou se svými ženami a dětmi bez toho, že by se o tom



vzbouřenci dozvěděli; nemohli ani pomyslet na to, že by tito jejich příbuzní byli pobiti lupiči kvůli
nim;  ne,  ale  strašlivost  hladu jim dodala  odvahu,  aby takto  vycházeli;  nezůstalo  jim tedy,  než
očekávat, že i když se jim povede se ukrýt před lupiči, zajme a zahubí je nepřítel; a když měli být
zajati,  museli  se  bránit,  protože  se báli,  že  budou potrestáni;  jelikož  se domnívali,  že  poté,  co
bojovali,  je  příliš  pozdě,  než  aby  žádali  o  milosrdenství;  proto  byli  nejprve  zbičováni  a  poté,
předtím,  než  zemřeli,  mučeni  všemi  možnými  způsoby  mučení,  a  poté  byli  ukřižováni  před
hradbami města.

Tento strašlivý postup způsobil, že Titus je velice litoval; každý den chytili pět set Židů; ba,
v některých dnech jich chytili více; a přece, nezdálo se mu bezpečné ty, kdo byli silou chyceni,
nechat jít; a nechat jich střežit tak mnoho, to by [celou řadu vojáků] vyřadilo z bojové služby a
nemohl by je využít.  Hlavním důvodem, proč nezakázal, aby se děla takováto krutost,  bylo, že
doufal, že Židé se při tom pohledu poddají, ze strachu, aby je samé nestihl ten samý krutý trest.
Proto vojáci  z  hněvu a nenávisti,  které  měli  vůči  Židům,  přibíjeli  ty,  které  chytili,  jednoho za
druhým a dalšího za dalším, na kříže a bylo jim to k smíchu; nakonec bylo jejich množství tak
obrovské že už nezbývalo místo na další kříže a nedostávalo se křížů pro další těla.

2. Ale vzbouřenci byli při tomuto tak daleko od pokání, že naopak svedli zbytek zástupu,
aby věřil opaku, a to tak, že přivedli na hradby příbuzné těch, kdo uprchli, i ty, kdo byli velmi
horliví přeběhnout do bezpečí, které jim bylo nabízeno, a ukazovali jim, jaké utrpení stihlo ty, kdo
uprchli k Římanům; a říkali jim, že ti, kdo byli chyceni, byli prosebníky o milost, ne zajatými vězni.
Tento pohled mnohé ve městě, kteří byli tak horliví uprchnout, udržel uvnitř, dokud nebyla známa
pravda; a přece někteří okamžitě utekli jakoby za jistým trestem, protože soudili, že smrt od jejich
nepřátel je ve srovnání s utrpením hladomoru pokojným odchodem...

„S očima upnutýma na Chrám“
(v:xii:3-4)

3. Stejně tak všechna naděje uniknout byla není Židům vzata, společně z jejich svobodou
vycházet z města. Pak se hladomor rozšířil a postoupil a požíral lidi po celých domech a rodinách;
horní místnosti byly plné žen a dětí, které umíraly hlady; a a ulice města byly plné mrtvých těl
starých; děti a také mladí muži bloumali po tržištích jako stíny, všichni nafouknutí hladem, a padali
mrtví  kdekoliv,  kde  je  jejich  bída  přemohla.  Pokud  šlo  o  jejich  pohřbívání,  ti,  kdo  byli  sami
nemocni,  nebyli  schopni to dělat;  a ti,  kdo byli  silní  a zdraví,  byli  od toho odrazováni velkým
počtem těch  mrtvých  těl  a  nejistotou  toho,  jak  brzy  sami  zemřou,  protože  mnozí  z  těch,  kdo
pohřbívali druhé, sami zemřeli, a mnozí šli do svých rakví ještě předtím, než přišla hodina jejich
smrti! Ani nebylo kvůli těmto ranám a bídě žádné truchlení, ani nebyly slyšet žádné žalostné nářky;
ale hladomor zmátl všechny přirozené vášně; protože ti, kdo měli brzy zemřít, hleděli na ty, kdo
odešli do svého odpočinku před nimi, se suchýma očima a otevřenými ústy.

Města se uhostilo hluboké ticho a s ním jakási smrtící noc; zatímco lupiči se stávali stále
horšími, než byly tyto bídy samy o sobě; vloupávali se totiž do těch domů, které nebyly ničím
jiným než hroby mrtvých těl, a drancovali z nich to, co v nich ještě bylo; a odnášeli z nich pokrývky
a oblečení těchto těl a odcházeli se smíchem a zkoušeli si ostrost svých mečů na těchto mrtvých
tělech; a aby ukázali, jak jsou kurážní, přibodávali k zemi některé z těch, kteří leželi na zemi, ale
ještě žili; ale u těch, kteří je prosili, aby jim poskytli na pomoc svou pravou ruku a svůj meč a
ukončili jejich trápení, tam byli příliš pyšní na to, aby jim vyhověli,  a nechali je, aby je sežral
hladomor.  Každý jeden z těchto lidí  zemřel s očima upnutýma k Chrámu a nechali vzbouřence
naživu  za  sebou.  Vzbouřenci  nejprve  dali  rozkaz,  aby  mrtví  byli  pohřbeni  a  aby  za  to  bylo
zaplaceno z veřejné pokladny, protože nedokázali vydržet zápach mrtvých těl. Ale poté, když to
nedokázali, svrhávali těla z hradeb do údolí pod nimi.  

4. Nicméně, když Titus obcházel podél těchto údolí, viděl, jak jsou plná mrtvých těl a tu
strašlivou, silnou, všepronikající hnilobu a rozklad kolem nich, úpěl a sténal; a roztáhl své ruce k
nebi a volal k Bohu, aby byl jeho svědkem, že to nebylo jeho dílo: právě tak smutně se vedlo
celému městu. Ale Římané se velmi radovali, jelikož vzbouřenci teď nemohli podnikat výpady z



města, protože sami byli zoufalí a protože i je samé zasáhl hladomor. Tito Římané také navíc měli
mnoho obilí a dalších potřeb ze Sýrie a z okolních provincií, a tak nutili svého nepřítele, aby si ještě
citelněji uvědomoval svůj hlad, protože sami měli velkou hojnost, až k přesycení. 

Nicméně, vzbouřenci stále neukazovali ani sebemenší ochotu se vzdát, a tak Titus ze svého
slitování nad lidmi, kteří ještě zbývali, a ze své upřímné touhy zachránit to, co z těch ubožáků stále
ještě zbývalo, začal znovu budovat své náspy, ačkoliv bylo těžké na ně zajistit materiály, protože
všechny stromy, které byly kolem města, byly pokáceny už při budování předchozích náspů. A
přece,  vojáci  s  sebou přinesli  materiály ze vzdálenosti  devadesáti  délek,  a  tak začali  vztyčovat
náspy  na  čtyřech  místech,  mnohem  větší  než  ty  předchozí,  ačkoliv  to  se  stalo  pouze  u  věže
Antonia...

Vražda velekněze
(v:xiii:1)

1. Šimon proto nestrpěl, aby Matyáš, díky kterému se zmocnil města, unikl bez mučení.
Tento Matyáš byl synem Boetia a byl jedním z velekněží; byl velmi věrný lidu a lid si ho velmi
vážil: byl to on, kdo, když byly zástupy skličovány zéloty, mezi které byl Jan počítán, přesvědčoval
lid,  ať  dovolí,  aby  jim  tento  Šimon  přišel  na  pomoc,  ačkoliv  s  ním  neměl  žádnou  dohodu  a
neočekával od něj nic zlého. Ale když Šimon přišel a chopil se města svou silou, považoval toho,
který lidu poradil, ať ho přijmou, za stejného nepřítele jako všechny ostatní, a tak se na Matyášovu
radu díval pouze jako na jeho vlastní hloupost. Nechal si ho tedy předvést a odsoudil ho, že musí
zemřít za to, že je na straně Římanů, bez toho, že by ho nechal, aby se jakkoliv hájil. Odsoudil i
jeho tři syny, aby zemřeli s ním: čtvrtý mu v tom zabránil tím, že už předtím utekl k Titovi. A když
na [Šimonovi Matyáš] žadonil o to jediné, aby směl být zabit před svými syny, aby mu prokázal
tuto laskavost za to, že zařídil, aby mu byly otevřeny městské brány, [Šimon] dal rozkaz, aby byl
zabit jako poslední: nebyl tedy zabit, dokud neviděl, jak jsou mu před očima zabíjeni jeho synové, a
to vše v důsledku proto, že byl proti  Římanům; právě takový rozkaz dal Šimon Ananovi,  synu
Bamada, který byl nejbarbarštějším ze všech jeho strážců. On sám se mu ještě vysmíval a říkal mu,
že uvidí, jestli mu ti, ke kterým plánoval přeběhnout, pošlou nějakou pomoc, nebo ne: zároveň ale
zakázal, aby jejich mrtvá těla byla pohřbena.

Po jejich pozabíjení byl zabit jistý kněz Ananiáš, syn Masambulův, významný člověk, a také
Aristeus, písař velerady narozený v Emauzech, a s nimi patnáct mužů, kteří byli mezi lidem vážení.
Také Josephova otce uvrhli do vězení a učinili veřejné prohlášení, že s ním nesmí vůbec nikdo
mluvit  sám nebo jít  k  němu s  dalšími,  a  to  ze  strachu,  že  je  zradí.  Také  pobili  všechny,  kdo
oplakávali tyto muže, bez jakéhokoliv dalšího vyšetřování.

„Byl to Bůh, kdo celý národ odsoudil“
(v:xiii:4-6)

4.  Načež někteří  z dezertérů,  protože jim nic  jiného nezbývalo,  okamžitě  skočili  dolů z
hradeb, zatímco jiní vyšli z města s kameny, jako by chtěli bojovat proti Římanům; ale poté k nim
okamžitě utekli – zde je však stihl horší osud, než jaký je čekal ve městě; a rychleji zemřeli z
přílišné hojnosti,  kterou měli  mezi Římany, než jak by bývali  zemřeli  z hladomoru mezi Židy;
protože když přišli k Římanům, byli nafouknutí hlady a oteklí jako lidé trpící vodnatelností; a když
poté z ničeho nic přeplnili tato svá těla, která byla předtím prázdná, roztrhalo je to, s výjimkou těch,
kteří byli dostatečně zkušení a schopní, aby dokázali omezit své choutky a přijímat jídlo do svých
těl, která na něj už nebyla zvyklá, jen po malých kouscích.

A přece, na ty, kdo byli takto zachráněni, přišla jiná rána; mezi syrskými utečenci byl totiž
nalezen jistý člověk, který byl chycen při  sbírání kousků zlata z exkrementů židovských břich;
židovští utečenci totiž měli zvyk [znovu] polykat kousky zlata, jak už jsme vám řekli, když vyšly
ven, a proto je vzbouřenci všechny prohledávali; protože ve městě bylo tolik zlata, že se nyní [v
římském táboře] prodávalo za dvanáct dramů to, co se dříve prodávalo za pětadvacet; když však



byla tato lest v jednom případě odhalena, celých několik táborů naplnila fáma, že do nich utečenci
přicházejí plní zlata. Proto mnoho Arabů a Syřanů rozřezávalo ty, kdo přišli, aby prosili o milost, a
prohledávali jejich břicha. Nezdá se mi, že by Židy stihla strašlivější bída, než byla tato, jelikož za
jedné noci byly rozřezány asi dva tisíce těchto utečenců.

5.  Když se Titus o této zvrácené praktice dozvěděl,  chtěl  ty,  kdo se jí  provinili,  nechat
obklíčit svou jízdou a nechat je zastřelit, a byl by to byl i udělal, kdyby počet těch, kdo se takto
provinili nebyl tak velmi velký, mnohem větší, než kolik bylo těch, které takto zabili. Svolal však
velitele pomocné pěchoty, kterou s sebou měl, i velitele římských legií (protože, jak byl spraven,
provinili se tak i někteří z jeho vlastních vojáků) a s velkým rozlícením proti oběma skupinám k
nim promluvil: „Jakže! Někteří z mých vlastních vojáků udělali takové věci, a to pro nejistou naději
na zisk, bez toho, že by brali ohled na své vlastní zbraně, které jsou vyrobené ze stříbra a zlata? A
navíc, Arabové a Syřané se teď začnou chovat, jak se jim zlíbí, a ukájet své choutky v cizí válce, a
pak, ze svého barbarství ve vraždění lidí a ze své nenávisti vůči Židům, to vše svedou na Římany?“
– říkalo se totiž, že tato ohavná praktika se rozšířila i mezi některé z jeho vlastních vojáků. Titus
poté pohrozil, že takové muže nechá popravit, jestli se zjistí, že někdo byl tak nestoudný a udělal to
znovu. Navíc dal i rozkaz legiím, aby prohledali každého, kdo byl v této věci podezřelý, a přivedli
ho před něj; ale zdálo se, že jejich láska k penězům byla příliš velká a zvítězila nad veškerou hrůzou
z trestu, a že naléhavá touha po zisku je všem lidem přirozená a že žádná vášeň není tak moc
ochotná riskovat jako žádostivost, protože ostatní vášně mají určité hranice a podřizují se strachu;
skutečností však bylo, že to byl Bůh, kdo celý národ odsoudil a obrátil každý pokus, který podnikli
pro svou záchranu, k jejich zničení.

Proto to, co Caesar s takovouto hrozbou zakázal, bylo proti utečencům přesto tajně konáno a
tito barbaři stále vycházeli a setkávali se s těmi, kdo utekli, ještě předtím, než je někdo uviděl, a
poté, co se rozhlédli kolem, jestli je nějaký Říman nesleduje, je rozpárali a vytáhli z jejich útrob to
znečištěné zlato; peníze se našly jen v hrstce z nich, ale jen kvůli naději, že by od nich mohly být
získány,  jich bylo zničeno velmi mnoho – a  toto strašlivé chování  mnoho z těch,  kdo uprchli,
donutilo vrátit se zpět do města.

6. Co se ale Jana týkalo, když už nemohl dále plenit lid, upnul se ke svatokrádeži a roztavil
mnoho posvátných nástrojů, které byly dány Chrámu; a to samé udělal s mnoha nádobami, které
byly nutné pro ty, kdo sloužili okolo svatých věcí, kotlů, misek a stolů; ne, nezastavil se ani před
těmi nalévacími nádobami, které jim poslal Augustus se svou ženou; římští císaři totiž vždy ctili a
zdobili tento Chrám, ale tento muž, který byl Žid, se zmocnil i darů, které přišly od cizinců; a řekl
těm, kteří byli s ním, že je vhodné, aby beze strachu použili posvátné věci, jelikož bojují za Boha, a
že ti, kdo bojují za Chrám, by měli žít z prostředků Chrámu; poté vyprázdnil nádoby od posvátného
vína a  oleje,  které  kněží  uchovávali,  aby je  nalévali  na zápalné oběti,  a  které  byly uložené na
vnitřním nádvoří Chrámu, a rozdal je mezi zástup, který tím, že se jimi pomazával a pil je, použil
[na každého z nich] více než hín: a tady nemohu, než sdělit svůj názor a to, co mi diktuje moje
znepokojení, a to je toto:

Domnívám se,  že  kdyby Římané bývali  byli  čekali  i  jen  o  chviličku déle  předtím,  než
vytáhli proti těmto ničemům, celé město by bývalo bylo spolknuto zemí, která by se otevřela, nebo
zaplaveno vodou nebo jinak zničeno takovým bouřením, jakým zahynula Sodoma, protože zrodilo
generaci mužů, kteří byli ateističtější než ti, které stihly tyto tresty – bylo to jejich šílenství, co
veškerý lid a celý národ uvrhlo do zkázy.

Jeruzalém se stává pustinou
(vi:i:1)

1. A tak se bída Jeruzaléma každým dnem více a více zhoršovala a vzbouřenci byli stále více
rozdráždění pohromami, které je stíhaly, a že i je samé začal požírat hladomor poté, co už dlouho
předtím požíral lid. A vskutku, nesmírné množství mrtvol, které ležely na hromadách jedna přes
druhou, skýtalo opravdu strašlivý pohled a vydávalo zamořující zápach, který bránil těm, kdo chtěli
podnikat výpady z města a bojovat s nepřítelem; a přece, ti, kdo měli jít do bitvy, kteří už spáchali



přes deset tisíc vražd, když byli šikováni, museli při svém pochodování šlapat po těchto mrtvých
tělech, a přece nebyli zhrození ani nelitovali ty, po kterých pochodovali; ani tuto neúctu k mrtvým
nepovažovali  za žádné špatné znamení pro sebe;  ale  jelikož již měli  své pravé ruce znečištěné
vražděním svých vlastních krajanů a právě v tomto stavu se hrnuli do boje s cizinci, zdá se mi, že
tím hanili Boha samotného, jako by byl příliš pomalý k tomu, aby je potrestal; pokračovali totiž ve
válce,  jako  by  snad  měli  nějakou  naději  na  vítězství,  a  vychloubali  se  zvířeckým  způsobem
zoufalstvím a nemožností záchrany, kterým čelili.

A teď Římané, ačkoliv pro ně bylo velmi náročné shromáždit potřebné materiály, vztyčili
své  náspy  v  jednadvaceti  dnech,  poté,  co  pokáceli  všechny  stromy  v  zemi,  která  s  městem
sousedila,  a  do vzdálenosti  devadesáti  délek,  jak už jsem řekl.  A, vskutku,  samotný pohled na
krajinu byl velmi smutný a depresivní, protože místa, která byla dříve zdobená stromy a příjemnými
zahradami, byla nyní po všech stranách pustou krajinou a její stromy byly všechny pokáceny: a ani
jediný cizinec, který kdy dříve viděl Judsko a nejkrásnější předměstí města, ale nyní viděl pouze
poušť, nemohl než truchlit a smutně naříkat nad tak obrovskou změnou, protože válka uvrhla do
naprosté zkázy všechna znamení jakékoliv krásy; a nikdo, kdo celé místo předtím znal, pokud by
tam náhle přišel, nepoznal by ho; i kdyby byl ve městě samotném, přesto by se po něm ptal.

„Bůh sám přináší tento oheň“
(vi:ii:1)

1. A teď Titus vydal rozkazy svým vojákům, kteří byli s ním, aby vykopali základy věže
Antonia a připravili mu cestu, kterou by mohla projít jeho armáda; on sám si nechal přivést Josepha
(protože  byl  informován,  že  právě  v  ten  den,  který  byl  sedmnáctým  dnem  měsíce  Panemus
[Tamuz], ustala oběť zvaná „každodenní oběť“, a nebyla nabídnuta Bohu pro nedostatek mužů,
kteří by ji mohli předložit, a lidé byli bolestně znepokojeni) a poručil mu, ať řekne Janovi stejné
věci, jaké řekl předtím, že jestli má jakýkoliv zlovolný záměr bojovat, může vyjít ven s tolika muži,
s kolika jen bude chtít, a bojovat bez nebezpečí toho, že by ohrožoval město nebo Chrám; že Titus
si přeje neznesvětit Chrám a neprovinit se tak proti Bohu, aby mohl podle libosti předkládat oběti,
které nyní ustaly, skrze kteréhokoliv ze Židů, na kterého by mohl narazit. Poté se Josephus postavil
do místa, kde by byl slyšet, a to nejen Janem, ale i mnoha dalšími, a hlásal jim jazykem hebrejů,
tak, jak ho císař pověřil. Proto na ně s upřímností naléhal, ať ušetří své vlastní město a ať zastaví
oheň, který se už už chystal strávit celý Chrám, a ať v něm přinášejí své obvyklé oběti Bohu. Při
těchto jeho slovech bylo mezi lidem vidět mnoho smutku a ticha. Ale tyran sám vrhl na Josepha
mnoho urážek a s nimi i kleteb; a nakonec dodal, že se nikdy nebál zabrání města, protože to je
Boží vlastní město.

V odpovědi  na  to  Josephus  hlasitě  zvolal:  „Samozřejmě,  ty  jsi  totiž  udržel  toto  město
jedinečně  čistým  pro  Boha!  I  Chrám  dále  slouží  jako  zcela  neznečištěný!  Ani  ses  neprovinil
jakoukoliv bezbožností proti Tomu, v jehož pomoc doufáš! Stále jsou Mu přinášeny Jeho obvyklé
oběti! Jaký jsi to zvrácený ubožák! Kdyby tebe někdo připravil o tvé každodenní jídlo, považoval
bys ho za svého nepřítele;  ty  však doufáš,  že v této válce bude na tvé straně Bůh, kterého jsi
připravil o Jeho věčné uctívání! A ty, který připisuješ tyto hříchy Římanům, kteří i právě teď usilují
o  to,  aby  naše  zákony  byly  dodržovány,  a  téměř  nás  nutí,  aby  byly  tyto  oběti  dále  Bohu
předkládány, zatímco tys je svou mocí přerušil! Kdo může nenaříkat a netruchlit nad tak ohromující
změnou, která se stala v tomto městě? Jelikož sami cizinci a nepřátelé teď napravují bezbožnost,
kterou jsi ty zapříčinil; oproti tomu ty, který jsi Žid a byl jsi vyučen v našich zákonech, ses stal
jejich větším nepřítelem než všichni ostatní! A přece, Jane, nikdy není znectěním činit pokání a
napravit to, kde byla spáchána ničemnost, i  kdyby náprava měla přijít v poslední možné chvíli.
Jestli ti opravdu jde o záchranu města, stavím před tebe příklad Jekonjáše, krále Židů, který, když
proti němu válčil král Babylona, ze své vlastní vůle vyšel z města předtím, než bylo zabráno, a
podstoupil se svou rodinou dobrovolné zajetí, aby svatyně nebyla vydána do ruky nepřítele, a aby
neviděl  zapálení  Božího  domu;  a  proto  je  oslavován  mezi  všemi  Židy,  v  jejich  posvátných
připomínkách,  a  jeho připomínka se stala  nesmrtelnou a  bude živá  pro všechny naše potomky



napříč všemi věky. On je, Jane, jedinečným příkladem v čase podobného nebezpečí; a já se odvážím
ti i slíbit, že Římané ti stále ještě odpustí.“

„A uvědom si, že já, kdo ti předkládám tuto výzvu, jsem jedním z tvého vlastního národa;
tento slib ti dávám já, který jsem Žid. A prospělo by ti zvážit, kdo jsem já, kdo ti dávám tuto radu, a
odkud jsem přicházím; protože dokud jsem naživu, nikdy nebudu takovým otrokem, abych se zřekl
svých  vlastních  příbuzných  nebo  zapomněl  na  zákony  svých  předků.  Ty  se  proti  mně  znovu
rozlicuješ a hlomozíš na mě a viníš mě; vskutku, nemohu popřít, že jsem hoden horšího jednání,
než je to vše, co se tu děje, protože navzdory osudu ti předkládám tuto výzvu a snažím se vnutit
záchranu těm, které Bůh odsoudil.“

„A kdo z nás tady nezná, co říkají spisy starých proroků – a konkrétně věštbu, která se brzy
naplní na tomto ubohém městě – protože proroci předpovídali, že toto město bude dobyto, když
někdo začne vraždit své vlastní krajany! A nejsou snad nyní město i celý Chrám plné mrtvých těl
vašich krajanů? Je to tedy Bůh – Bůh sám přináší tento oheň, aby očistil toto město a Chrám skrze
Římany a vyrval město ze země, protože je plné vašich nečistot.“

Matka se stává kanibalem105

(vi:iii:3-4)

3. A teď, těch, kdo zemřeli hlady ve městě, byl ohromný počet, a utrpení, která podstoupili,
byla nevyslovitelná; protože když se někde objevil i  jen stín jídla, okamžitě kolem něj vypukla
válka; a nejdražší přátelé padli, když kvůli němu spolu bojovali, a olupovali jeden druhého o ty
nejbídnější pomůcky k životu. A mnozí ani nevěřili, že ti, kdo umírali, neměli žádné jídlo – lupiči je
i ve chvíli jejich smrti prohledávali, jestli nějaký z nich u sebe náhodou neskrývá jídlo a své umírání
jen nepředstírá: ne, tito lupiči valili oči a otvírali svá ústa kvůli bídě a pobíhali kolem a zakopávali a
motali se jako šílení psi a potácivě naráželi do dveří domů jako opilci; a ve své nesmírné nouzi se
vrhali do těch samých domů dvakrát nebo třikrát za jediný a ten samý den. Nicméně, jejich hlad byl
tak nesnesitelný, že je nutil žvýkat vše, k čemu se dostali, zatímco sbírali takové věci, jakých by se
ani nejohavnější zvířata nedotkla, a dokázali je i sníst; dlouho se nezdráhali [jíst] ani opasky a boty;
a  strhávali  a  okousávali  dokonce  i  kůži,  která  byla  na  jejich  štítech:  některým se  stalo  jídlem
dokonce i staré seno; a někteří sbírali dokonce i lýko a hrst ho prodávali za čtyři drachmy.

Proč že popisuji nestoudnou hanebnost, do které hlad lidi uvrhl, to, jaké mrtvé věci jedli?
Abych  tuto  pravdu  ukázal  v  tom,  že  historie  nic  podobného  nezná,  a  to  ani  mezi  Řeky  nebo
barbary!  Je  strašlivé  o  tom mluvit  a  k  neuvěření  to  poslouchat.  Ve skutečnosti  jsem tuto  naši
pohromu vědomě nezmiňoval, aby se to, co předávám potomkům, nezdálo příliš ohromující, ale v
mém vlastním věku je nespočet jejích svědků; a, kromě toho, má země by měla jen málo důvodů mi
děkovat, kdybych se snažil ututlat bídy, kterými tenkrát prošla.

4. Byla jistá žena, který bydlela u Jordánu, její jméno bylo Marie; její otec byl Eleazar z
vesnice Bethezub, což znamená Dům izopu. Byla významnou kvůli svému rodu a svému bohatství.
Se zbytkem lidu z toho místa utekla do Jeruzaléma a byla tam s ním obležena. Vše ostatní, co tato
žena měla, již bylo uchváceno – tím myslím to, co si s sebou přinesla z Pereje – a odneseno do
města.  To,  co  si  nahromadila  a  také  jídlo,  které  pro  sebe  chtěla  ušetřit,  už  bylo  odneseno
loupeživými strážemi, které kvůli tomu každý den vtrhávaly do jejího domu. To tuto ubohou ženu
vedlo ke strašlivému hněvu, a tím, že tyto dravé a hrabivé ničemy častovala mnohými výčitkami a
kletbami, je provokovala k hněvu vůči ní; ale žádný z nich, ať už z rozlícení, které vůči sobě budila,
nebo ze soucitu, nebyl ochoten jí vzít život; a když našla nějaké jídlo, chápala to, jako že to dělá pro
druhé, a ne sama pro sebe; a stalo se pro ni nemožným, aby jakkoliv našla ještě nějaké jídlo, a tak jí
hlad probodával vnitřnosti i morek, a její hněv byl tak hladem rozpalován ještě mnohem více; a také
už nedala na radu ničeho než svého hněvu a bídy a nouze, ve kterých byla.

Poté se pokusila o tu nejnepřirozenější věc: chopila se svého syna, který byl jen dítětem
přisátým k jejímu prsu,  a  řekla:  „Och,  ty  ubohé dítě!  Pro koho tě  mám v této  válce,  v  tomto
hladomoru a v této vzpouře zachovávat? Co se týče války s Římany, jestliže ušetří naše životy, jistě

105Sr. Dt 28:53-57; 2. Kr 6:26-29; Jer 19:9; Pl 4:10; Ez 5:10.



z nás učiní otroky! Tento hladomor nás také zničí, a to ještě dříve, než si pro nás přijde otroctví; – a
tito vzbouřenečtí ničemníci jsou ještě horší než ty druhé dvě možnosti. Pojď, buď mým jídlem a
buď běsněním těmto vzpurným pacholkům a pořekadlem světu, který teď nechce nic jiného než
přivést k plnosti bídu nás Židů.“ A jakmile to dořekla, zabila svého syna; poté ho upekla a snědla z
něj polovinu, druhou polovinu si však ponechala a schovala.

Zanedlouho poté přišli vzbouřenci a když cítili odporný zápach tohoto jídla, vyhrožovali jí,
že jí okamžitě podřeží krk, jestli jim neukáže, jaké jídlo si udělala. Odpověděla, že pro ně schovala
výtečnou porci;  a  zároveň s  tím odkryla,  co zbylo z  jejího  syna.  Nato  se jich  zmocnily  děs  a
ohromení mysli a stáli vytřeštěně nad tím pohledem; a v tu chvíli jim řekla: „Tohle je můj vlastní
syn; a to, co se mu stalo, je mé vlastní dílo! Pojďte, pojezte z tohoto jídla; pojedla jsem z něj i já
sama! Nepředstírejte, že jste citlivější než žena nebo soucitnější než matka; ale jestli máte takové
skrupule, že pohrdnete touto mou obětí, když už jsem snědla jednu polovinu, nechejte mi, ať si pro
sebe nechám i tu druhou.“ Poté ti muži vyšli ven a třásli se; nikdy nebyli z ničeho poděšeni tak jako
z tohoto; a s jistými obtížemi nechali zbytek toho masa matce.

Celé město bylo okamžitě plné zvěsti o tomto strašlivém skutku; a zatímco každý měl před
očima tento strašlivý a bídný případ, třásli se, jako by tento neslýchaný skutek vykonali oni sami.
Proto  ti,  kdo  byli  tak  velmi  ztýráni  hlady,  velmi  toužili  zemřít;  a  ti,  kdo  již  byli  mrtví,  byli
považováni za šťastné, protože nežili dost dlouho na to, aby slyšeli nebo viděli takovou bídu.

Chrám vypálen
(vi:iv:5-7)

5. Titus se tedy stáhl do věže Antonia a rozhodl se, že brzy ráno dalšího dne zaútočí na
Chrám s celou svou armádou a utáboří  se kolem svatého domu; ale  pokud se týče domu jako
takového, Bůh ho již dávno odsoudil ke zkáze ohněm; a nyní nastal ten osudový den, podle převratu
věků:  bylo  to  desátého  dne  měsíce  Lousu  [Avu],  v  den,  kdy  byl  již  dříve  vypálen  králem
Babylona;106 ačkoliv tyto plameny vyšlehly kvůli Židům samotným a byli jimi způsobené; protože i
když Titus ustoupil, vzbouřenci sice chviličku čekali, ale poté na Římany zaútočili znovu, když ti,
kdo střežili svatý dům, bojovali s těmi, kdo hasili požár, který hořel na vnitřním nádvoří Chrámu;
Římané však tyto Židy obrátili na útěk a pokračovali až k samotnému svatému domu.

A tehdy jeden z vojáků, bez toho, že by se jakkoliv držel rozkazů, a bez jakékoliv obavy či
beze strachu z tak velkého skutku, a poháněn jistě božským hněvem, vytáhl nějakou z hořících věcí
a zdvižen jiným vojákem zapálil  zlaté okno, skrze které se procházelo do místností,  které byly
kolem svatého domu, na severní straně od něj. Když plameny vystupovaly, Židé vydali strašlivý
hlomoz, takový, jaký si tato rána žádala, a běželi společně, aby jí zabránili; a teď už si nevážili ani
vlastních životů, ani nestrpěli, aby něco brzdilo jejich sílu, jelikož zanikal celý svatý dům, kvůli
kterému brali takové ohledy.

6. A teď bezpočetní lidé přibíhali k Titovi a řekli mu o tom ohni, zatímco po poslední bitvě
odpočíval ve stanu; v tu chvíli ve velkém spěchu povstal a tak, jak byl, běžel do svatého domu, aby
požáru zabránil; za ním běželi všichni jeho velitelé a po nich několik legií v hlubokém ohromení; a
tak se pozdvihly velký hluk a vřava, jak je přirozené, když se neuspořádaně hýbe tak veliká armáda.
Poté císař tím, že jednak hlasitým hlasem zavolal na vojáky, kteří bojovali, a zároveň tím, že jim
dával signál svou pravou rukou, přikázal, ať oheň uhasí; ale oni neslyšeli, co řekl, ačkoliv volal tak
hlasitě, protože jejich uši už byly plné jiného hluku; ani nevěnovali pozornost signálu, který jim
dával svou rukou, protože někteří byli stále ještě rozptýleni bojováním, a jiní svým hněvem; ale co
se  týče  legií,  které  tam  doběhly,  jejich  násilí  nemohlo  být  zmírněno  ani  přesvědčováním  ani
hrozbami, ale každému v tu chvíli velely jeho vlastní vášně; a jak se společně městnali do Chrámu,
mnozí z nich se navzájem ušlapali, zatímco mnoho z nich padlo mezi troskami křížových chodeb,
které stále ještě byly rozpálené a kouřilo se z nich, a byli zničeni stejným bídným způsobem jako ti,
které tam porazili: a když se přiblížili ke svatému domu, chovali se, jako by nejen neslyšeli císařovy

106Josephus zde upozorňuje na fakt, že z Boží prozřetelnosti Římané Chrám zničili desátého dne měsíce avu – což je 
přesně to samé datum, kdy byl první Chrám spálen Babyloňany v roce 568 př. Kr. (viz Jer 52:12-13).



rozkazy, ale jako by slyšeli pravý opak: povzbuzovali ty, kdo byli před nimi, aby ho zapálili.
Pokud se  týče  vzbouřenců,  ti  už  byli  v  přílišné  tísni  [než  aby  hasili  oheň];  byli  všude

zabíjeni a všude biti; a co se týče velké části lidí, byli slabí a beze zbraní a byli podřezáváni všude,
kde byli chyceni. Teď oltář obklopovala mrtvá těla navršená jedno na druhém; po schodech, které k
němu vedly, se valilo obrovské množství krve a také z nich padala pobitá těla navršená na oltáři.

7. A teď, jelikož císař nebyl žádným způsobem schopen i jen omezit rozdychtěné běsnění
vojáků, a jelikož oheň se šířil dál a dál, vstoupil do svatého místa Chrámu se svými veliteli a viděl
ho a prohlédl si, co v něm bylo, a usoudil, že to je vše mnohem lepší a vznešenější, než o čem
hovořila všechna vyprávění cizinců, a o nic horší než to, čím jsme se sami chlubili a co jsme si
mysleli;  ale  jelikož  plamen  ještě  nedosáhl  vnitřních  částí  Chrámu,  protože  zatím  stále  požíral
prostory, které obklopovaly svatý dům, a Titus předpokládal, že by dům samotný ještě mohl být
zachráněn,  přišel  ve  spěchu  a  snažil  se  přimět  vojáky  k  tomu,  aby  oheň  uhasili,  a  dal  příkaz
centurionu Liberaliovi  a jednomu z kopiníků,  kteří  byli  s  ním,  ať vzdorující  vojáky bijí  svými
holemi a ať je dostanou pod kontrolu; a přece, jejich vášně byly příliš rozlícené, než aby se podřídili
ohledům, které měli na císaře, a hrůza, kterou měli z toho, který jim [jejich běsnění] zakazoval,
nebyla tak velká jako jejich nenávist k Židům, a jejich úporný sklon s nimi bojovat pro ně byl také
příliš těžký.

Kromě  toho,  naděje  na  kořist  přiměla  mnohé,  aby  pokračovali,  protože  si  mysleli,  že
všechny vnitřní prostory jsou plné peněz, jelikož viděli, že i vše okolo bylo vyrobené ze zlata; a
kromě toho, jeden z těch, kteří do místa vešli, císaři bránil, když vybíhal ven, aby vojáky zadržel, a
vrhl oheň na závěsy brány, které byly ve tmě; tak vyšlehl plamen ze svatého domu samotného
okamžitě poté, co z něj vyšli velitelé a císař s nimi, a když už nikdo nebránil těm, kdo byli mimo
něj, aby ho zapálili; a tak celý svatý dům shořel, a to bez císařova souhlasu.107

Jeruzalém pod klatbou108

(vi:v:1-2)

1. Ačkoliv svatý dům byl v plamenech, každá věc, kterou šlo vzít rukou, byla vydrancována,
a deset tisíců těch, kdo byli chyceni, bylo pobito; a nebylo zde slitování pro žádný věk, žádná úcta k
vážnosti; děti a staří muži, světští lidé i kněží byli všichni pobiti stejným způsobem; tato válka tedy
uchvátila všechny druhy lidí, a uvrhla je do zkázy – ty, kdo prosili o své životy, stejně jako ty, kdo
se bránili bojem. Plamen se také nesl daleko a jeho řev bouřil ozvěnou spolu s naříkám těch, kdo
byli pobíjeni; a protože celý kopec byl vysoký a to, co se dělo v Chrámu a u něj, bylo velmi veliké,
jeden  by  se  domníval,  že  hoří  celé  město.  Ani  si  nikdo  nedokáže  představit  nic  většího  nebo
strašlivějšího,  než  byl  tento  hluk;  protože  společně  zazníval  křik  římských  legií,  které  spolu
pochodovaly, a smutný křik vzbouřenců, kteří byli není obklíčeni ohněm a mečem.

Lidé,  kteří  zůstali  nahoře,  byli  bitím a  násilím tlačeni  zpět  k  nepříteli,  a  byli  ohromně
zděšeni a vydávali ve své bídě smutný nářek; zástupy, které byly ve městě, se připojily k tomuto
křiku,  k těm, kdo byli na kopci; a kromě toho, mnoho z těch,  kteří  byli  ztýráni hladomorem, i
přesto, že měli téměř zavřená ústa, když viděli požár svatého domu, udělali to jediné, na co jim
stačila síla, a propukli znovu do naříkání a křiku: Perea zněla ozvěnou, tak jako hory okolo [města],
a tak zvětšovala sílu celého hluku.

A přece, utrpení lidu bylo strašlivější než tento chaos a nepokoj; jeden by si myslel, že sám

107Podle této Josephovy pasáže se Titus snažil zabránit vojákům ve zničení Chrámu. Je však možné, že Josephus se 
snažil bránit Římany před židovským obviněním, že zničení Chrámu bylo vědomou a cílenou věcí římské politiky. 
Historik rané Církve Sulpitius Severus následuje Tacita a píše: „Titus sám si myslel, že chrám rozhodně musí být 
zničen, aby tak mohlo být náboženství Židů a křesťanů o to důsledněji podvráceno; jelikož tato náboženství, ač se 
navzájem popírající, měla ty samé původce a autory; jelikož křesťané vyvstali ze Židů; kdyby byl vytržen kořen, 
výhonek by rychle zahynul. Proto, podle Boží vůle, se zanícením a rozvášněním mysli chrám zničili … (The Sacred
History of Sulpitius Severus, v A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church [Grand 
Rapids: Eerdmans, 1973 dot.], druhá série, sv. 11, s. 111. Sr. Michael Grant, The Twelve Caesars [New York: 
Charles Scribner's Sons, 1975], s. 228nn.)

108Sr. Mal 3:24.



kopec, na kterém stál Chrám, byl horký tak, že vřel, jak plná ohně byla každá jeho část, ale krve na
něm bylo ještě více než ohně, těch, kdo byli pobiti, bylo více než těch, kdo je pobíjeli; země nikde
ani nebyla vidět, protože ji všude pokrývala mrtvá těla; ale vojáci přecházeli přes hromady těchto
těl a pobíjeli další, kteří před nimi utíkali.

A pak se stalo, že mnoho lupičů bylo Římany vyvrženo ven [z vnitřního nádvoří Chrámu] a
snažilo se dostat ven na vnější nádvoří a odtamtud do města, zatímco zbytek obyvatel města se
utíkal do podloubí vnějšího nádvoří. Pokud jde o kněží, někteří z nich olamovali špičky, které byly
na svatém domě, s jejich základnami, které byly z olova, a stříleli je po Římanech místo šipek. Ale
jelikož tím nic nezískali a jelikož proti nim vyšlehl plamen, stáhli se ke zdi, která byla osm loket
široká, a tam čekali; a přece, dva z nich, kteří byli mezi nimi významní, kteří se mohli zachránit
tím, že by přešli k Římanům, nebo mohli s odvahou nést svůj osud s ostatními, se vrhli do ohně a
shořeli spolu se svatým domem; jejich jména byla Meirus, syn Belgův, a Josef, syn Daleův. 

2. A nyní Římané, protože usoudili, že je marné ušetřit to, co obklopovalo svatý dům, spálili
všechna ta místa, a také zbytky podloubí a bran s výjimkou dvou, té na východní straně a té na jihu:
obě však byly spáleny později.  Spálili  také pokladnicové komnaty,  ve kterých bylo uskladněno
mnoho peněz a mnoho rouch a mnoho dalších vzácných věcí; a abych všechno řekl jen několika
slovy, byla tam shromážděna a nahromaděna všechna bohatství Židů, zatímco bohatí lidé tam pro
sebe měli postavené komnaty [pro uskladnění takových věcí].

Vojáci také přišli ke zbytku těch, kdo byli v podloubí ve vnějším [nádvoří] Chrámu, kam se
uprchly ženy a děti a velký zástup lidí,  který čítal asi šest tisíc. Ale předtím, než císař rozhodl
cokoliv ohledně těchto lidí  nebo vydal  velitelům jakékoliv rozkazy ohledně nich,  vojáci  byli  v
takové zuřivosti, že celé podloubí zapálili; a tak se stalo, že někteří zahynuli tak, že se vrhli po
hlavě dolů a někteří uhořeli v podloubí samotném. Nikdo z nich neunikl svým životem.

Důvodem zkázy  těchto  lidí  byl  falešný  prorok,  který  právě  toho  dne  ve  městě  veřejně
prohlašoval,  že  Bůh  jim  přikázal,  ať  vystoupí  do  Chrámu,  a  že  právě  tam dostanou  zázračná
znamení své záchrany. Je pravda, že bylo velmi mnoho falešných proroků, kteří jménem tyranů
sváděli lid, a nutili mu a veřejně vyhlašovali, že mají očekávat na Boží záchranu: a to proto, aby jim
zabránili v útěku, aby lidé byli takovýmito nadějemi vybuzeni ze strachu a z opatrnosti. A pravdou
je, že člověk v neštěstí snadno svolí takovým slibům; protože takový svůdce mu dává věřit, že bude
zachráněn z bídy, která ho sužuje, a tak je jeho oběť plná nadějí na takovou záchranu.

Vozy v oblacích
(vi:v:3)

3. Tak byl lid ve své bídě přesvědčen těmito svůdci,  kteří popírali Boha samotného; a tak
nevěnovali pozornost ani nevěřili znamením, která byla tak zjevná a tak jasně předpovídala jejich
budoucí zkázu; ale jako zaslepení lidé bez očí k vidění nebo myslí k přemýšlení nezvažovali Boží
žaloby proti sobě. A proto se objevila hvězda, která připomínala meč, která stála nad městem, a
kometa, která pokračovala celý rok. Proto stejně tak jako před vzpourou Židů a před nepokoji, které
předcházely válce, kdy lidé ve velkých zástupech přicházeli na svátek nekvašených chlebů, v osmý
den měsíce Xanthicu [Nisanu] a v devátou hodinu noci zazářilo nesmírné světlo okolo oltáře a
svatého domu, že se zdálo, že je jasný den; a to trvalo půl hodiny. Toto světlo se nezkušeným zdálo
jako dobré znamení, ale z toho, jak ho vykládali svatí zákoníci, bylo hrozivou předzvěstí událostí,
které měly hned po něm následovat. A při tom samém svátku jalovice, zatímco ji velekněz vedl, aby
byla obětována, uprostřed chrámu porodila jehně.

Kromě toho, východní brána vnitřního [nádvoří] Chrámu, která byla vyrobená z mosazi a
nesmírně těžká, takže dvacet mužů mělo problémy ji zavřít, a spočívala na ocelové základně a byla
šrouby upevněná velmi  hluboko v pevné podlaze,  která  byla z  jediného velkého kamene,  byla
viděna, jak se v šestou hodinu noci sama otevřela. V tu chvíli ti, kdo měli hlídku v Chrámu, běželi
ke kapitánovi Chrámu a řekli mu to. On k ní poté přišel a bez velkých problémů ji opět zavřel.
Prosťáčkům se to zdálo jako velmi radostný zázrak, jako by jim tím Bůh otevíral bránu ke štěstí.
Ale  učení  muži  chápali,  že  bezpečnost  jejich  svatého domu se  sama rozpadla  a  že  brána  byla



otevřena ve prospěch jejich nepřátel. Proto veřejně vyhlašovali, že tento signál je předzvěstí zkázy,
která se na ně blíží.

 Kromě toho, několik dní po tomto svátku, jednadvacátého dne měsíce Artemisiu [Jyaru], se
objevil  podivuhodný a neuvěřitelný fenomén; předpokládám, že záznam o něm by se zdál jako
povídačka, kdyby se tak netýkal těch, kdo ho viděli, a kdyby události, které po něm následovaly,
nebyly tak významné, aby si takováto znamení zasloužila; protože předtím, než slunce zapadlo, lidé
viděli vozy a jednotky vojáků v brnění a výzbroji, jak se pohybují mezi oblaky a obkličují jejich
města. Kromě toho, při svátku, který nazýváme Letnice, když kněží v noci vcházeli do vnitřního
[nádvoří] Chrámu, jak bylo jejich zvykem, aby prováděli svou posvátnou službu, říkali, že nejprve
cítili  otřesy  a  poté  uslyšeli  obrovský  hluk  a  poté  uslyšeli  zvuk  nesmírného  zástupu,  jak  říká
„Opusťme to zde.“109

Ale co je ještě strašlivější, byl zde jistý Ježíš, syn Ananáše, plebejce a rolníka, který čtyři
roky předtím, než válka začala, v době, kdy město bylo ve velkém pokoji a blahobytu, přišel na
svátek, kdy je naším zvykem, aby každý postavil stánek pro Boha v chrámu, a náhle začal hlasitě
provolávat:  „Hlas  z  východu,  hlas  ze  západu,  hlas  ze  čtyř  větrů,  hlas  proti  Jeruzalému a proti
svatému domu, hlas proti ženichům a nevěstám, hlas proti celému tomuto lidu!“ Tohle bylo jeho
voláním, když dnem i nocí procházel všemi ulicemi města.

Nicméně, jistí lidé z nejpřednějších občanů byli velmi rozlíceni z tohoto jeho zoufalého a
naléhavého volání, a tak se tohoto muže chopili a nechali mu dát velmi mnoho krutých ran; a přece,
on neříkal nic sám za sebe ani nic konkrétně těm, kdo ho dali bít; stále pokračoval stejnými slovy,
která provolával předtím. Poté naši vládci usoudili, a také se to tak ukázalo, že v tomto muži byl
jistý  druh Božího hněvu, a tak ho přivedli  před římského prokurátora;  tam byl bičován,  dokud
nebyly vidět jeho kosti, a přece za sebe neprosil, ani neprolil žádné slzy, ale při každém úderu biče
tím nejnaříkavějším hlasem odpovídal „Běda, běda Jeruzalému!“ A když se ho Albinus (protože on
byl tehdy naším prokurátorem) zeptal, co je zač, odkud přišel a proč vyhlašoval taková slova, nijak
neodpověděl na to, co řekl, a přece neopustil svůj smutný popěvek, dokud ho Albinus neprohlásil za
šílence a nepropustil ho. 

A teď, během všeho toho času, který uplynul, než válka začala, se tento muž nepřiblížil k
žádnému z obyvatel, ani u žádného z nich nebyl viděn; jen každý den promlouval tato žalostná
slova, jako by byla jeho předem rozmyšlenou přísahou: „Běda, běda Jeruzalému!“ Ani nevěnoval
žádná zlá slova komukoliv z těch, kdo ho každý den bili, ani dobrá slova těm, kdo mu dávali jídlo;
[„Běda Jeruzalému,“] bylo jeho odpovědí všem lidem, vskutku, žádná jiná slova, jako zádumčivá
předzvěst toho, co mělo přijít.

Toto jeho volání bylo nejhlasitější o svátcích; a pokračoval v tomto popěvku po sedm let a
pět měsíců, bez toho, že by ochraptěl nebo jím byl unaven, a to až do chvíle, dokud neuviděl, jak se
jeho ohlašování  doopravdy naplnilo  v  našem obležení;  až  tehdy ustal.  Když totiž  obcházel  po
hradbách, zvolal ze všech sil: „Běda, běda a znovu běda tomuto městu a lidu a svatému domu!“ A
právě  ve  chvíli,  kdy  dodal  poslední  „Běda,  běda,  a  mně  také!“  přiletěl  kámen  z  jednoho  z
obléhacích  strojů  a  zasáhl  ho  a  okamžitě  ho  zabil;  a  jak  vyslovoval  stále  tu  samou předzvěst,
odevzdal svého ducha.

Vypálení Jeruzaléma
(vi:vi:3)

3. … A tak dal rozkazy vojákům, aby vypálili  a vydrancovali  celé město. Oni toho dne
neudělali nic, ale příštího dne zapálili sklady archivů, Acru, dům rady a místo zvané Ophlas; a
tehdy požár pokračoval až k paláci královny Heleny, který byl uprostřed Acry: ulice také shořely,
stejně jako domy plné mrtvých těl těch, kdo byli zničeni hladomorem.

109Tuto událost zaznamenává i římský historik Tacitus: „Na nebi se objevilo vidění bojujících armád ve třpytivých 
zbrojích. Náhlý blesk z oblak osvítil Chrám. Dveře toho svatého místa se náhle rozletěly a bylo slyšet nadlidský 
hlas, jak vyhlašuje, že ho bohové opouštějí, a v té samé chvíli přišel i hřmoucí hluk jejich odchodu.“ (Tacitus, The 
Histories, př. Kenneth Wellesley [New York: Penguin Books, 1964, 1975], s. 279.)



Skrývání v jeskyních a mezi skalami
(vi:vii:1-3)

1. A vzbouřenci pospíchali do královského paláce, na který se mnozí spoléhali, protože byl
tak silný, a vyhnali z něj Římany. Také pozabíjeli všechny lidi, kteří se do něj shromáždili – bylo
jich asi osm tisíc čtyři sta – a oloupili je o to, co měli. Dva Římany také zajali zaživa; jedním byl
jezdec, druhým pěšák. Poté podřízli hrdlo pěšáka a okamžitě ho nechali protáhnout celým městem,
jako by se tímto jedním případem mstili všem Římanům. Ale jezdec řekl, že se jim jaksi doporučil s
tím, že by se mohli zachránit; poté byl přiveden před Šimona; když však neměl, co by tam řekl, byl
vydán Adralasovi, jednomu z jeho velitelů, aby byl potrestán; ten mu svázal ruce za zády a dal mu
pásku přes oči a pak ho přivedl proti Římanům, jako by mu zamýšlel uříznout hlavu. Ale tento muž
se popravě vyhnul a utekl k Římanům právě ve chvíli, kdy židovský popravčí vytahoval svůj meč.
Teď, když utekl od nepřítele, Titus nedokázal ani pomyslet, že by ho nechal zabít; ale protože ho
považoval  za  nehodného  toho,  aby  ještě  byl  římským  vojákem,  protože  se  nechal  zajmout
nepřítelem zaživa, nechal mu vzít zbraně a vyloučil ho z legie, k níž náležel, což pro někoho, kdo
měl smysl pro [čest, a tak dokázal prožít] hanbu, bylo trestem horším než samotná smrt.

2. Příštího dne Římané vyhnali lupiče pryč z nižších částí města a zapálili vše až k Siloe.
Tito vojáci byli skutečně rádi, že viděli, jak je město ničeno. Ale chybělo jim drancování, protože
vzpurníci  z  něj  už všechno odnesli  a  stáhli  se  do vyššího města;  vůbec se totiž  neodvrátili  od
ničemností, které vykonali, ale byli nestoudní, jako by to, co dělali, bylo dobré; když totiž viděli
město v plamenech, zdálo se, že se radují, a jejich tváře byly radostné, protože, jak říkali, radostně
očekávali,  až  smrt  ukončí  jejich  bídu.  Protože  lidé  byli  pobiti,  svatý  dům  spálen,  město  v
plamenech, nepříteli už nezbývalo, co dělat.

A přece,  Josephus se neunavil  a neustoupil  od toho, aby na ně naléhal i v této nejzažší
krajnosti, aby ušetřili to, co zbylo z města; velmi k nim hovořil o jejich barbarství a bezbožnosti a
dal jim svou radu, aby mohli utéct, ačkoliv tím nezískal nic moc víc než to, že se mu smáli; a
jelikož nemohli ani pomyslet na to, že by se vzdali, kvůli přísaze, kterou složili, i když už nebyli
dost  silní  na to,  aby mohli  s  Římany bojovat  na otevřeném prostranství,  a byli  ze všech stran
obklíčeni, jako by už byli vězni, přece byli tak zvyklí zabíjet lidi, že nedokázali zastavit své pravé
ruce v tom, aby pokračovaly ve svém díle.  A tak se rozptýlili  před městem a položili  se mezi
ruinami,  aby chytali  ty,  kdo se pokusili  utéct k Římanům; právě tak jimi bylo chyceno mnoho
uprchlíků a všichni byli povražděni; kvůli nedostatku jídla totiž byli příliš slabí, než aby před nimi
dokázali utéct; a jejich mrtvá těla byla hozena psům.

A teď, každý druh smrti byl považován za přijatelnější než smrt hlady, a ač Židé už nemohli
nikde doufat v milosrdenství, přece utíkali k Římanům, a kdyby mohli, raději by i padli do rukou
vražedných vzbouřenců. A nebylo ani jediné místo ve městě, kde by nebyla žádná mrtvá těla, ale
bylo  zcela  pokryté  těmi,  kteří  byli  zabiti,  ať  už  hladomorem nebo  vzpourou;  a  vše  bylo  plné
mrtvých těl těch, kdo zemřeli, ať už vzpourou nebo hlady.

3. A tak nyní poslední naděje, která byla na straně tyranů a posádky lupičů, která byla s nimi,
spočívala v jeskyních a slujích pod zemí; očekávali, že kdyby tam dokázali uprchnout, nebyli by
tam hledáni; doufali, že poté, co bude město zničeno a Římané odejdou, budou se moci vrátit, a tak
jim uniknout. Nebylo to nic jiného než jen jejich sen; nedokázali se totiž skrýt ani před Bohem ani
před Římany. Nicméně, spolehli se na tato svá podzemní útočiště, a zapálili více míst než samotní
Římané; a ty, kdo utekli ze svých hořících domů do příkopů, zabili bez milosti a okradli; a když u
někoho nalezli nějaké jídlo, chopili se ho a spolykali ho společně s jejich krví; ne, dokonce začali
jeden s druhým bojovat o svou kořist; a nedokáži si myslet nic jiného, než že kdyby jim v tom jejich
vlastní zkáza nezabránila, jejich barbarství by je donutilo okusit i samotná mrtvá těla.

Přebytek židovských otroků110

110Sr. Iz 2:10-12; Oz 10:8; L 23:28-30; Zj 6:15-17.



(vi:viii:2)

2.  … A přece,  posádka nedokázala  odolávat  těm,  kdo utíkali;  protože ačkoliv  jich bylo
pobito velké množství, uprchlíků byl velmi velký počet. Ti byli všichni přijati Římany, jelikož Titus
sám začal postupně být lhostejný vůči svým dřívějším rozkazům je zabíjet a jelikož i vojáci už byli
unaveni jejich zabíjením a jelikož doufali, že ušetřit je pro ně bude znamenat nějaké peníze; nechali
jen chátru, ale zbytek zástupu prodali, včetně žen a dětí, a každý jeden z nich byl prodán za velmi
nízkou cenu, a to proto, že těch, kdo byli prodáváni, bylo tolik, a jejich kupců velmi málo. ...

„Boží moc soužila tyto ničemné bídáky“
(vi:viii:4-5)

4. … A teď, když byla část hradby zbořená, a některé z věží se poddaly nárazům beranidel,
ti, kdo se proti nim stavěli, utekli, a na tyrany padl děs, který dalece přesahoval to, co si situace
žádala; protože než se nepřítel převalil průlomem, byli ohromeni a okamžitě byli pro útěk; teď však
člověk mohl vidět tyto muže, kteří byli do té doby tak nestoudní a arogantní ve svých ničemných
praktikách, jak jsou sklíčení a třesou se, a to tak moc, že by se až srdce člověka slitovalo, kdyby
viděl tu změnu, která se v těchto hanebných lidech stala. 

Proto s velkou zuřivostí vyráželi proti římské zdi, která je obkličovala, aby tak zahnali ty,
kdo ji strážili, a prorazili skrz a unikli; když však viděli, že ti, kdo vůči nim dříve byli věrní, uprchli
(a uprchli  kamkoliv,  kam je jejich velká nouze přesvědčila utéct),  a ti,  kdo utíkali přede všemi
ostatními, jim řekli, že západní zeď byla zcela svržena, zatímco jiní říkali, že se Římané dostali
dovnitř, a jiní, že jsou blízko a hledají je, což jim předkládal před oči jejich strach, padli na své
tváře  a  velmi  truchlili  nad  svým  šíleným  chováním;  a  jejich  nervy  tak  strašlivě  povolily,  že
nedokázali utéct; a zde můžeme především vidět, jak Boží moc soužila tyto ničemné bídáky, a jak
se usmívala na Římany; protože tito tyrané se nyní plně připravili o bezpečnost, kterou měli ve své
vlastní síle, a sami sestoupili z věží, ve kterých by nikdy nemohli být poraženi silou ani jiným
způsobem než hlady.

A proto Římané, kteří vynaložili tolik úsilí na [útoky na] slabší zdi, štěstím získali to, co
bývali byli nikdy nemohli získat svými obléhacími stroji; protože tři z těchto věží byly příliš silné
pro jakékoliv mechanické obléhací stroje; o tom už jsme mluvili dříve.

5. Opustili nyní tyto věže sami od sebe, nebo spíše byli z nich vyhnáni Bohem samotným, a
okamžitě uprchli do toho údolí, které bylo pod Siloe, kde se znovu vzpamatovali z hrůzy, ve které
na chvíli byli, a ze všech sil utíkali proti té části římské zdi, která byla na té straně; ale jelikož jejich
odvaha byla příliš skleslá, než aby své útoky podnikali s dostatečnou silou, a jejich síla nyní byla
zlomena strachem a utrpením, byli zahnáni strážemi a rozbíhali se daleko od sebe a mířili dolů do
podzemních slují.

Tak se Římané nyní stali vládci hradeb a zároveň na věžích vztyčili své insignie a vydali
radostný křik z vítězství, které získali; uvědomili se, že konec této války bude mnohem snažší než
její začátek; když se totiž dostali k poslední zdi bez jakéhokoliv krveprolití, dokázali jen stěží uvěřit
tomu, co zjistili; a přece, když viděli, že jim nikdo neodporuje, zůstali chvíli stát v pochybách, co
by takové neobvyklé  prázdno mohlo znamenat.  Ale když ve velkých počtech  vstoupili  do ulic
města, meče tasené, bez milosti pobíjeli ty, na které narazili, a zapalovali domy, do kterých Židé
utekli,  a  upálili  každou duši  v  nich,  a  zbořili  i  mnoho dalších;  a  když přišli  do domů,  aby je
vydrancovali, našli v nich celé rodiny mrtvých a horní místnosti plné mrtvých těl, to jest těch, kdo
umřeli hlady, stáli zděšení tímto pohledem a pokračovali bez toho, že by se čehokoliv dotkli. Ale
ačkoliv měli soucit s těmi, kdo byli takto zničeni, přece ho neměli pro ty, kdo byli stále naživu, ale
probodli každého, s kým se setkali, a ucpali ty samé ulice jejich mrtvými těly a způsobili, že se
celým městem valila krev – a bylo jí dokonce tolik, že krví těchto lidí byl uhašen oheň v mnoha
hořících domech.

A tak se skutečně stalo,  že ačkoliv zabijáci toho večera odešli,  požár zůstal  a v noci se
mocně rozmohl; a jak všechno hořelo, na Jeruzalém přišel osmý den měsíce Gorpieu [Elulu]; na



město, které by bývalo bylo pýchou světa, kdyby si udrželo štěstí, které mělo od svého založení, na
město,  které  během obléhání  prožilo  tolik  bíd  a  trápení.  Nikdy si  však  tolik  nezasloužilo  tato
bolestná neštěstí, jako když dalo zrodit se takové generaci lidí, kteří byli důvodem této zkázy.

Poslední pesachová „oběť“111

(vi:ix:3-4)

3.  Počet  těch,  kdo  byli  odvedeni  do  zajetí  během celé  války,  byl  souhrnně  spočten  na
sedmadevadesát  tisíc;  počet  těch,  kteří  zemřeli  během celého  obléhání,  byl  milion  a  sto  tisíc.
Většina z nich byla z toho samého lidu [s občany Jeruzaléma], ale nepatřila do města samotného;
sešli se totiž z celé země na svátek nekvašeného chleba a byli náhle obklíčeni armádou, která mezi
nimi nejprve způsobila nesmírnou tíseň, a poté na ně přišla nakažlivá nemoc a zkáza, a krátce poté i
hladomor, který je zničil ještě náhleji.

A to, že toto město v sobě dokázalo obsáhnout tolik lidí, je zjevné z jejich součtu, který byl
učiněn pod Cestiem, který toužil informovat Nerona o síle města; jinak národem pohrdal, ale teď
naléhal na velekněží, jestli by bylo možné spočítat tak velký zástup. A tak tito velekněží, když lid
přišel na svátek, který se nazývá Pesach, když zabíjejí své oběti od deváté hodiny po jedenáctou, a
to tak, aby na každou oběť nepřipadalo méně než deset lidí (protože pro ně není zákonné hodovat
sami), a mnohdy nás společnost tvoří skupina dvaceti, zjistili, že počet obětí byl dvě stě a padesát
šest tisíc pět set; to, když připustíme, že společně nehodovalo více než deset lidí,  znamená dva
miliony  sedm  set  tisíc  a  dvě  stě  osob,  které  byly  čisté  a  svaté;  protože  pro  ty,  kteří  trpí
malomocenstvím nebo kapavkou, nebo ženy, které mají svůj měsíční běh, nebo ty, kdo jsou jinak
nečistí,  není zákonné,  aby se účastnili  této oběti;  a to samé platí  pro cizince,  kteří  přijdou [do
Jeruzaléma] uctívat.

4. Tento obrovský zástup se skutečně shromažďuje ze vzdálených míst, a tak byl celý národ
nyní sevřen osudem jako ve vězení; římská armáda obklíčila město, které přetékalo obyvateli. Proto
zástup těch, kteří v něm zemřely, přesahoval všechny rány zkázy, které kdy člověk nebo Bůh uvedli
na svět; protože, i když budeme hovořit jen o tom, co je veřejně známo, Římané zabili některé z
nich, některé odvedli do zajetí, a některé hledali v podzemí a když našli ty, kdo tam byli, rozbili
zem a pobili všechny, s kým se setkali.

Našly se i  více než dva tisíce zabitých – někteří  padli  svýma vlastníma rukama, někteří
rukama druhých, ale většinu zabil hlad; ale chorobný zápach mrtvých těl byl pro ty, kdo na ně
narazili,  nanejvýš odporný; někteří se snažili okamžitě uniknout,  zatímco jiní byli  tak hrabiví a
chtiví zisku, že vyráželi mezi mrtvá těla, která ležela na hromadách, a šlapali po nich; v těchto
slujích  se  totiž  nalézalo  velmi  mnoho  pokladu  a  naděje  na  jeho  získání  způsobila,  že  mnozí
považovali jakýkoliv způsob, jak je získat, za zákonný. Také mnoho z těch, kteří byli zavřeni do
žaláře  tyrany,  bylo  nyní  vyvedeno  ven;  až  do  poslední  chvíle  se  totiž  nevzdali  své  barbarské
krutosti; Bůh se na nich na obou však pomstil, a to podle práva.

Pokud jde  o  Jana,  chtěl  jídlo  –  a  společně  se  svými  bratry  v  těchto  slujích  žadonil  na
Římanech, aby jim podali svou pravou ruku a dopřáli jim bezpečí, které tak často předtím pyšně
odmítal; ale když jde o Šimona, tvrdě bojoval s bídou, ve které byl, dokud nebyl nucen se vzdát, jak
vylíčíme později; byl tedy oddělen pro triumf a pro to, aby byl poté zabit; Jan byl odsouzen k
doživotnímu vězení: a Římané nyní podpálili i ty nejodlehlejší části města a spálili je a zcela zbořili
jeho zdi.

Císařova narozeninová oslava
(vii:iii:1)

111 Whiston zde komentuje: „To, co je zde, nejpozoruhodnější, je, že žádný cizí národ nikdy nepřišel, aby zničil Židy 
během jejich posvátných slavností, od dob Mojžíšových až do této doby. Teď však přišel kvůli jejich odpadlictví od 
Boha a od poslušnosti vůči němu.“ Bůh zaslíbil ochranu během svátků (Ex 34:23-24). Fakt, že Bůh už podle tohoto 
zaslíbení nekonal, byl dalším znakem toho, že Izrael byl exkomunikován ze smlouvy.



1. Zatímco byl Titus v Cesareji, slavil narozeniny svého bratra [Domiciána] velmi okázalým
způsobem a vykonal mnoho z trestů, které náležely Židům, jemu ke cti: počet těch, kdo byli nyní
zabiti v boji s divokými zvířaty a kdo byli upáleni a kdo byli zabiti ve vzájemných bojích, překročil
dva tisíce pět set. A přece, tohle všechno se Římanům, kteří zatím desetitisíce dalších zabíjeli řadou
jiných způsobů, zdálo jako nedostatečný trest. Poté císař dorazil do Berytu, což je město ve Fénicii
a římská kolonie, a dlouho tam zůstával a prokázal ještě větší okázalost na den narozenin svého
otce, a to po stránce velkoleposti her i dalších závratných výdajů, které k tomu náležely, i po stránce
toho, jak velký zástup zajatců byl na nich zahuben stejným způsobem jako předtím.

Sebevražda v Masadě112

(vii:ix:1)

1.  Když  Eleazar  pokračoval  ve  svém nabádání,  všichni  ho  utnuli  a  donutili  ho,  aby si
pospíšil ve své práci, jako by byli plni nepokořitelné zanícenosti mysli a poháněni démonickým
běsněním. A tak pokračovali jako někdo, kdo se snaží předběhnout druhého, a jako by si mysleli, že
jejich  horlivost  bude důkazem jejich  odvahy a správného chování,  kdyby se mohlo  ukázat,  že
nepatří do poslední skupiny; jejich zápal byl tak velký, že byli připraveni zabít své ženy a děti a i
sami sebe!

A, samozřejmě, když došlo na dílo samotné, jejich odvaha je nezklamala, navzdory tomu, v
co by jeden doufal – místo toho se pevně a bez zakolísání drželi své rozhodnosti, kterou měli po
vyslechnutí  Eleazarovy řeči,  a  přece  si  každý z  nich ještě  zachoval  přirozený cit  lásky k sobě
samým a ke své rodině. Jejich přemítání se jim zdálo nanejvýš spravedlivé, a to i s ohledem na ty,
kdo jim byli nejdražší. Proto manželé něžně objímali své ženy a brali do náručí své děti a dávali jim
ty  nejdelší  polibky  na  rozloučenou  se  slzami  v  očích.  A přece,  zároveň  konali  to,  k  čemu se
rozhodli, jako by už byli popraveni rukama cizinců, a neměli nic jiného, co by je mohlo utěšit,
kromě bídy a nutnosti vykonat tyto popravy, aby se vyhnuli vyhlídce na utrpení, které by mohli
vytrpět z rukou svých nepřátel. Nakonec nebyl jediný z těchto mužů, který by se rozpakoval sehrát
svou roli  v  této  strašlivé popravě,  ale  každý jeden z  nich  odpravil  své  nejdražší  příbuzné.  Jak
vskutku ubozí tito muži byli! Jejich tíseň je donutila, aby zabíjeli své vlastní ženy a děti svýma
vlastníma rukama jako to nejmenší zlo, které bylo před nimi.

Protože už nebyli  schopni nést  zármutek,  pod jehož tíhou byli  kvůli  tomu, co udělali,  a
považovali to za provinění proti těm, které pobili, aby žili jen o tu nejkratší chvilku déle než oni –
snesli už na hromadu všechno, co měli, a zapálili to. Poté tedy losem vybrali ze sebe deset mužů,
aby pobili všechny ostatní; každý z nich si poté lehl na zem ke své ženě a dětem, objal je a nastavil
svůj krk ráně těch, kdo podle losu vykonávali tento smutný úřad; a když je těchto deset beze strachu
všechny povraždilo, stejně pak losovali mezi sebou, aby ten, kdo bude vylosován, nejprve zabil
zbývajících devět a poté, až bude po všem, zabil sám sebe. Všichni tito měli dostatečnou odvahu na
to,  aby žádným způsobem nezaostávali  ani v konání ani v utrpení;  takže nakonec devět z nich
nabídlo svůj krk popravčímu. A on, když zbyl jako poslední, prohlédl si všechna ostatní těla, kdyby
náhodou mezi nimi byl někdo naživu, kdo by mohl chtít jeho pomoc a být dobit; a když usoudil, že
všichni jsou pobiti, zapálil palác a velkou silou svých rukou do sebe vnořil celý svůj meč a padl
mrtvý vedle svých vlastních příbuzných. Tak tito lidé zemřeli s tím záměrem, aby nenechali ani
jedinou duši mezi nimi naživu, aby se jí nechopili Římané.

A  přece,  byla  tam  jedna  stařičká  žena  a  další,  která  byla  z  Eleazarova  rodu,  které
převyšovaly většinu žen svou prozíravostí a učeností, a s nimi pět dětí, které se skryly v jeskyních
pod zemí a  přinesly si  tam vodu na pití  a  skrývaly se tam před zbytkem, který měl  záměr se

112 Poslední pevnost zélotů byla na vrcholu osamělého vápencového útesu Masada, který se tyčí do výšky 520 metrů 
poblíž západního pobřeží Mrtvého moře. Masadští zéloti, vedení Eleazarem, synem Jairovým (ne Eleazarem, který 
vedl zéloty v Jeruzalémě), se dokázali Římanům bránit asi 4 roky po pádu Jeruzaléma. Když však Eleazar viděl, že 
Římané brzy uspějí v dobývání jeho pevnosti, vybídl své následovníky, ať spáchají hromadnou sebevraždu, raději 
než aby museli čelit potupě římského zajetí. Ujišťoval je, že jejich odměnou bude věčný život a věčná sláva. K této 
tragédii došlo 15. nisanu L. P.  74 – na Pesach.



navzájem pobít.  Těchto ostatních bylo devětset šedesát, včetně žen a dětí. Tato neblahá jatka se
odehrála patnáctého dne měsíce Xanthiku [Nisanu]. 
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VYDAVATELŮV DOSLOV

Gary North
 

Máte v ruce literární zázrak. Dost možná už jste ho přečetli.  Ačkoliv jeho podtitulem je
Biblická teologie nadvlády, původně její podtitul zněl Eschatologie nadvlády. Je to kniha o jednom
z nejsložitějších a nejkontroverznějších aspektů teologie, o eschatologii, nauce o posledních věcech.
Tato kniha je podle mě nejlepším jednosvazkovým úvodem do biblické eschatologie, jaký byl kdy
napsán. To, že je nejlepší knihou, z ní však ještě zázrak nedělá. To, co z ní dělá zázrak, je to, že je
dostatečně obsažná a hluboká, aby ji mohli profesoři přidělit postgraduálním studentům teologie, a
zároveň je dostatečně snadno čtivá, aby se mohla používat při laických hodinách biblického studia.
Jestli už jste ji přečetli, víte, o čem mluvím.

Mou oblíbenou příhodou v tomto ohledu je něco, co nám vyprávěl jeden diákon v našem
maličkém sboru v Tyleru v Texasu. Jednu noc nemohl spát, takže vstal a šel do obýváku. A tam, asi
ve tři hodiny ráno, seděla jeho žena a četla Uzdravený ráj. Máme tu technicky precizní teologickou
knihu,  jejíž  styl  však  čtenáře  neuspává.  Jestli  něco,  spíše  je  udržuje  při  smyslech  a  v  pozoru.
Probouzí  v  nich nadšení.  A to by také měla.  Koncept  křesťanského vítězství  v  historii  by měl
křesťany nadchnout.

Když říkám, že tato kniha je technicky precizní, nemíním tím, že je našlapaná poznámkami
pod čarou a odkazy na obskurní akademické teologické žurnály. K tomu má daleko. Nemá odkazy



prakticky vůbec žádné. V některých ohledech to může být nevýhoda, třeba kdyby čtenáři chtěli jít
ke kořenům řady nápadů a konceptů, které Chilton v této knize předkládá. Ti, kdo stojí o takovéto
podrobnosti,  by si měli  sehnat kopii  jeho komentáře na knihu Zjevení,  Dny odplaty,113 který je
poznámek  pod  čarou  plný.  Dny  odplaty cíleně  napsal  pro  badatele  i  pro  řadové  křesťany;
Uzdravený ráj byl napsán pro lidi, ne pro profesionální teology.

Nedávné šíření teologie nadvlády
Tato kniha již měla značný dopad na řadu národních televizních křesťanských organizací a

služeb. Napadají mě hned dva televizní kazatelé, kteří změnili svou eschatologii právě na základě
toho,  že si  přečetli  tuto knihu. Jeden z nich jednou veřejně zmínil,  že  tato kniha změnila jeho
uvažování,  ale  že  se  bojí  ji  propagovat.  Její  nekompromisní  postmilenialismus  vyděsil  řadu
kazatelů,  kteří  se  objevují  v  televizi  a  bojí  se,  že  by  odplašili  velkou  část  svých  finančních
podporovatelů, kteří zůstávají premilenialisty.

Pat  Robertson  se  tak  bál,  že  by  si  jeho  evangelikální  kolegové  mohli  myslet,  že  přijal
Chiltonovu verzi postmilenialismu, že mnohým z nich (včetně mne) napsal v létě roku 1986 osobní
dopis, kde tvrdil, že nepřijal Chiltonovu teologii.  Uzdravený ráj zmiňoval jménem. Pak načrtl své
vlastní názory, ve kterých i jako premilenialista jaksi zcela opomenul zmínit Velké soužení. To, že
pro premileniální dispenzacionalismus tak kritické učení, jako je Velké soužení, zcela zmizelo z
jeho teologie, značí, jaký dopad na jeho uvažování Chilton (nebo někdo podobný) měl.

Nicméně, šíření teologie nadvlády není jen důsledkem knih a dalších spisů křesťanských
rekonstrukcionistů. Kdyby to tak bylo, šlo by jen o málo víc než šolichání vzadu na dvorku. Když
Duch  Svatý  mění  civilizaci,  koná  na  mnoha  frontách,  a  tak  si  žádná  jedna  skupina  nemůže
nárokovat výhradní zásluhy za toto Boží dílo. Změna v uvažování Pata Robertsona (a v uvažování
mnoha premilenialistů) začala řadu let předtím, než se Uzdravený ráj objevil. Rev. Jimmy Swaggart
začíná svůj velmi kritický článek zaměřený proti teologii „království tady a teď“, včetně verze Pata
Robertsona,  dlouhým citátem z řeči,  kterou Rev. Robertson přednesl v rámci semináře Satellite
Network Seminar Roberta Tiltona mezi 9. a 12. prosincem 1984. To bylo několik měsíců předtím,
než jsem Rev. Robertsonovi dal kopii Uzdraveného ráje, a asi měsíc předtím, než bylo publikováno
první vydání této knihy.114 Už však nezastával tradiční dispenzacionalismus. Tady je to, co podle
Rev. Swaggarta Robertson řekl. Schválně, jestli vám to bude znít jako tradiční premilenialismus.
(Rev. Swaggartovi to tak neznělo.)

Co přijde dál? … Chci, abyste si představili svět … se školním systémem …
kde se už nevyučuje humanismus a lidé upřímně věří v Živého Boha … svět, ve
kterém už nejsou potraty … kriminalita mládeže je prakticky neznámým jevem …
věznice jsou téměř prázdné … všude vládne důstojnost, protože lidé milují Pána
Ježíše Krista.

A chci, abyste si představili společnost, kde se křesťané chopili nadvlády
nad silami světa, kde Satanova moc je spoutána Božím lidem a kde už není nemoc
a žádné démonické posednutí…

 Uvidíme společnost, kde lidé žijí zbožné, morální životy, kde Boží lid bude
mít tolik, že bude půjčovat jiným, ale sám si nebude muset půjčovat … a Boží lid
bude nejctěnější skupinou lidí ve společnosti … žádné závislosti na drogách …
pornografové už nebudou mít vůbec žádný přístup k veřejnosti … Boží lid zdědí
zemi …
 

Kdyby Pat Robertson řekl, že tento požehnaný stav přijde po Vytržení a po sedmi letech
soužení Izraele, když se Ježíš vrátí ve slávě, aby osobně vládl na zemi, Rev. Swaggart by nijak

113(Days of Vengeance; Dominion Press 1987; v češtině v přípravě)
114Pozn. př.: Je potřeba si uvědomit, že koncept mandátu nadvlády nebo eschatologie nadvlády nepřišel s Davidem 

Chiltonem. Zdůrazňoval ho už Abraham Kuyper na konci 19. století. R.J. Rushdoony začal publikovat na konci 50. 
let 20. století, Gary North a Greg Bahnsen v 70. letech, atd, o jejich historii v reformační teologii nemluvě.



neprotestoval. Ve všechny tyto věci věří také, jestliže hovoříte o sedmé dispenzaci, o miléniu, kdy
Ježíš osobně vládne na zemi. Ale tato dispenzace není to, co měl Rev. Robertson na mysli:

Říkáte, že to je popis Milénia, až se Ježíš vrátí … [ale] tyto věci … mohou
nastat  teď, v tomto čase … a také to  tak bude,  protože jsem přesvědčený,  že
stojíme na kraji největšího duchovního probuzení, jaké svět kdy viděl! … stovky
milionů lidí přijdou do Království … v následujících několika letech.115

Pat Robertson přednesl poselství, které je svým vyzněním tak naprosto postmileniální, že je
těžké  pochopit,  proč  i  nadále  trvá  na tom,  že  je  stále  premilenialista.  Nikdy jsem od žádného
postmilenialisty neviděl veřejné prohlášení, které by přicházející éru vnějších požehnání popisovalo
podrobněji.  Nevím o žádném, který si  myslí,  že  přijde v následujících několika letech,  ale  Pat
Robertson si to na konci roku 1984 myslel: „ … zapamatujte si má slova, v příštím roce, dvou
letech … v příštích třech nebo čtyřech letech uvidíme věci, které naprosto ohromí naši mysl. Chvála
Bohu!“116

Začátek důležité debaty
Na podzim  1986  jsem navštívil  Jimmyho  Swaggarta.  On  sám  je,  samozřejmě,  tradiční

dispenzacionalista.  Faktem  je,  že,  jak  on  sám  upozornil  své  diváky,  je  jedním  z  posledních
tradičních dispenzacionalistů, kteří se objevují v televizi, mají řadu následovníků a pravidelně káží
o Vytržení podle výkladu C. I. Scofielda. Podle jeho stížností, všichni jeho kolegové se obracejí k
„teologii nadvlády“ nebo teologii „království tady a teď“.

 Možná, že své tvrzení přehání, ale jeho tvrzení pravdivě odráží skutečný posun veřejného
vystupování řady důležitých televizních služeb. Jejich vedoucí možná nutně neopustili svá oficiální
eschatologická přesvědčení, ale zcela jasně už nezdůrazňují tradiční dispenzační učení, především
pak „každou chvílí“  přicházející  Vytržení.  Rev.  Swaggart  mi  kupodivu řekl,  že  jen  pár  měsíců
předtím přečetl  Uzdravený ráj (je vášnivý čtenář, navzdory image „řvoucího divocha“, kterou mu
vytvářejí média), ale až poté, co dostal dopis Pata Robertsona z roku 1986. Řekl mi „Předtím, než
jsem dostal ten dopis, jsem o té knize neslyšel.“

Takže  povědomí  o  Uzdraveném  ráji se  kousek  po  kousku  šíří.  Žádná  kniha  v  historii
křesťanské  církve  dosud  nepředložila  biblickou obhajobu  (a  zdůrazňuji  slovo  biblickou117)
dlouhodobého optimismu výmluvněji a jasněji než  Uzdravený ráj. Úspěch této knihy rozšířil její
poselství široko daleko. Kniha pronikla do kruhů tradičních dispenzacionalistů, a především do těch
charistmatických, jako ještě žádná jiná kniha z pera postmilenialisty. Je dost pravděpodobné, že
charismatické církve se před rokem 2000 na této otázce rozdělí (ačkoliv by bylo zdravější, kdyby se
raději rozdělily na základě knihy Pastora Raya Suttona Aby se vám šťastně vedlo: Nadvláda skrze
smlouvu,118 která  je  prvním  jasným  výkladem  pěti  bodů  biblické  smlouvy).  Pastoři,  které
Chiltonovy knihy přesvědčily či přesvědčí, by měli být moudří a představit tyto koncepty svým
kongregacím  pomalu,  během  několika  let,  a  tak  ušetřit  sobě  i  svým  sborům  hodně  možná
zbytečného trápení. Přetlakové ventily jsou lepší než exploze.

Toto rozdělení  kvůli  eschatologii  už se v malém měřítku děje.  Bestsellery Davea Hunta

115Jimmy Swaggart, „The Coming Kingdom“, The Evangelist (Září 1986), s. 4-5.
116Tamtéž, s. 5.
117Pozn. př.: Potřebujeme si uvědomit, že: 1) V době, kdy Uzdravený ráj poprvé vyšel (1. vyd.: leden 1985, 2. vyd.: 

duben 1985, 3. vyd.: březen 1987, 4. vyd.: prosinec 1994), se skutečně jednalo o nejucelenější obhajobu 
postmilenialismu; postmilenialisté by se asi shodli, že z této pozice Uzdravený ráj sesadila kniha Kennetha L. 
Gentryho Jr. He Shall Have Dominion: A Postmillennial Eschatology, která vyšla v roce 1992 (v češtině – Bude Mu 
patřit vláda: Postmileniální eschatologie – v přípravě). 2) Když Dr. North hovoří o biblické obhajobě, nemíní tím, 
že by dřívější obhajoby postmilenialismu (nebo práce Dr. Gentryho) nebyly založené na Bibli; odkazuje na 
biblickou teologii, která se, na rozdíl od systematické teologie (pracující s většími teologickými koncepty, 
doktrínami a tématy), zaměřuje na vzorce, obrazy, motivy, typologii, spojení slov, atd., jak vidíme v této práci. V 
tomto směru Uzdravený ráj stále zůstává unikátním dílem.

118That You May Prosper: Dominion by Covenant (Tyler, Texas: Institute for Christian Economics, 1987; v češtině v 
přípravě).



Oklamání křesťanství (The Seduction of Christianity, 1985) a Více než oklamání (Beyond Seduction,
1987)  jsou troubením polnice tradičního dispenzacionalisty,  který se snaží  volat  k obraně proti
„teologii nadvlády“ a jejím nevyhnutelným postmileniálním implikacím. Hunt vyzývá k boji. Řadě
pastorů,  kteří  přijali  teologii  nadvlády na úrovni jednotlivců,  ještě  zbývá „dojít  do důsledků“ a
přijmout  postmilenialismus,  ale  Huntovy  knihy  je  k  tomu  tlačí.  Hunt  na  ně  tlačí,  ať  opustí
premilenialismus a otevřeně přijmou postmilenialismus. (Zároveň také kalí vodu tím, že naznačuje,
že historický postmilenialismus je nějakým způsobem propojený s New Age optimismem. Toto
nepochopení jsem adresoval v jedenácté kapitole své knihy  Nesvatí duchové: Okultismus a New
Age Humanismus.)119

Nikdo dosud nebyl schopný adresovat Uzdravený ráj přímo; a vyvrátit Dny odplaty je ještě
těžší. Pokud se neobjeví někdo se značnou autorskou schopností a ještě větší znalostí Bible, než má
Chilton, kdo by šel do tisku, aby odpověděl na Uzdravený ráj a Dny odplaty, jakékoliv protiútoky
proti  biblickému optimismu se ukáží  jako neplodné, bezvýsledné a  bezpředmětné.  Šermovat na
veřejnosti rukama proti prozíravě nejmenovanému teologickému oponentovi opravdu jako náhrada
za pečlivý, faktický biblický výklad nepostačí.

Teologie  nadvlády  je  vlnou  křesťanské  budoucnosti.  David  Chilton  napsal  dva  přední
eschatologické manifesty teologie nadvlády. Kdokoliv, kdo přijde po něm, bude nutně mít štítek „já
taky,  já  taky“  postmilenialisty.  Chilton  stanovil  podmínky  debaty  ohledně  eschatologie
přinejmenším pro příštích sto let.

David Chilton a teologie nadvlády
Jestli mi paměť dobře slouží, s Davidem Chiltonem jsem se poprvé setkal někdy v roce

1973, když jsem vedl jednu nedělní večerní biblickou skupinku. (Je možné, že to bylo ještě dříve v
roce 1971.) Chilton končil svého bakaláře z historie na California State College (teď University) ve
Fullertonu. Potom jsem ho několik dalších let moc často neviděl, ale slyšel jsem o jeho teologickém
vývoji a pokroku.

Vliv Jamese Jordana
V  roce  1978  strávil  jeden  rok  na  Reformovaném  teologickém  semináři  (Reformed

Theological Seminary) v Jacksonu v Mississippi. Tam studoval pod Gregem Bahnsenem, předtím,
než Bahnsen Reformovaný seminář opustil.

To, co ze svůj rok v Mississippi načerpal, mělo jen málo co do činění se seminářem, jak sám
veřejně připustil o tři roky později. Pro jeho uvažování byl mnohem důležitější než vyučování ve
třídě James Jordan: 

Když jsem byl na semináři, jeden kurz mě naučil o Bibli víc než všechny mé
ostatní kurzy dohromady. Ten předmět vyučoval Jim Jordan. Ale Jim nebyl učitel
na semináři; byl student. A kurz, který vyučoval, byl v nedělní škole pro dospělé v
presbyteriánském sboru St. Paul's Presbyterian Church v Jacksonu v Mississippi.
Pochopení  Písma,  které  jsem  načerpal  z  Jordanových  pohledů  a  porozumění,
sloužilo  jako  základ  pro  prakticky  veškeré  mé  pozdější  studium  Bible  a
vyučování; a věřím, že bude stejně nápomocné i dalším učitelům Bible.

 Jim ve svém kurzu začal na počátku (nebo téměř na počátku) – v zahradě
Eden. V zásadě vyučoval  biblickou teologii, studium Božího postupného zjevení
spásy.  V principu  platí,  že  celé  vykoupení  je  vyučováno v  prvních  kapitolách
Bible: kapitoly, které následují, prostě jen budují na základě, který je položen v
těchto úvodních kapitolách. Právě to je důvod, proč, jak uvidíme dále, pozdější
zjevení tak velmi závisí a staví na tématu Zahrady Eden. Příběh Edenu obsahuje
tři základní motivy celého biblického zjevení: Stvoření, Pád a vykoupení v Kristu.
…

Když začneme naše studium Bible tam, kde Bible začíná, budeme mnohem

119Unholy Spirits: Occultism and New Age Humanism (Ft. Worth: Dominion Press, 1986.)



lépe  moci  pochopit  celý  zbytek  Bible,  to,  proč  proroci  říkali  to,  co říkali,  a
způsobem,  jakým to  říkali.  Základní  koncepty  je  snadné  naučit  jakoukoliv
věkovou skupinu; a jakmile je pochopí, koncepty Smlouvy, Království, Zákona,
Spásy a (varuji vás předem) postmilenialismu z nich přirozně vyplynou.120

Uzdravený ráj a  Dny odplaty jsou hmatatelným důkazem Chiltonova tvrzení,  že  témata
Genesis  vedou  k  postmilenialismu.  Jordan  o  tom Chiltona  přesvědčil  velmi  brzy.  Chilton  pak
udělal, co mohl, aby přesvědčil zbytek z nás.

James Jordan přišel do Tyleru v Texasu v roce 1981, asi rok předtím, než přišel Chilton, aby
sloužil jako druhý pastor sboru Westminster Presbyterian Church. Od té doby napsal tři jedinečné
knihy: Zákon smlouvy: Výklad Exodu 21-23 (The Law of the Covenant: An Exposition on Exodus
21-23; 1984), Soudci: Boží válka proti humanismu (Judges: God's War Against Humanism; 1985) a
Sociologie  Církve (The  Sociology  of  the  Church;  1986),  z  nichž  všechny  jsou  v  distribuci
vydavatelství  Dominion  Press.121 Také  vyprodukoval  šestikazetovou  sérii  na  knihu  Zjevení  s
pracovním sešitem. Zdůrazňuje v ní řadu témat s jinými důrazy a zaměřením než Chilton ve Dnech
odplaty, i tak se jedná o vynikající sérii. Určitě dobře poslouží jako doplnění Chiltonovy studie; pro
studenty biblického proroctví je nezbytná.122

Zapojení Chiltona do díla
Mezi lety 1974 a 1984 jsem fungoval jako editor Žurnálu křesťanské rekonstrukce (Journal

of Christian Reconstruction) nadace Chalcedon Foundation.123 Editoval jsem prvních 15 vydání.
Byl  to  pro  mě  opravdu  důležitý  post.  Umožnil  mi  rozpoznávat  a  verbovat  autory  do  hnutí
křesťanské rekonstrukce. Také mi dal příležitost „udávat agendu“ hnutí křesťanské rekonstrukce,
jelikož jsem strukturoval každé vydání Žurnálu okolo jednoho tématu, což je zásada, kterou se řídili
i jeho pozdější editoři.

Od roku 1978 jsem využíval Chiltonovy práce a nechal jsem ho napsat několik esejů a
recenzí knih. Rozpoznal jsem jeho jedinečné komunikační schopnosti. Neměl jsem žádné pochyby:
Chilton je nejobdarovanějším spisovatelem v našem hnutí. Právě tehdy jsem se rozhodl, že mu chci
pomoci růst a že ho chci naučit tolik, kolik budu moct. Zatím jsem přesvědčený, že má investice se
velmi vyplatila. A Uzdravený ráj je dobrým důkazem toho, že situaci hodnotím správně.

 V roce 1978 se Chilton na částečný uvazek připojil k personálu Chalcedonu. Později se stal
jeho zaměstnancem na plný úvazek. Později se mu stalo nevyhnutelné, tak jako mnoha bystrým
mladým mužům před ním. Opustil Chalcedon stejný, jako se k němu připojil: plný nadšení, vášně a
entusiasmu.124 Na podzim 1979 jsem ho najal, aby pro mě psal měsíční bulletin Biblický vzdělávatel
(The Biblical  Educator),  který  vydával  můj  Institut  pro křesťanskou ekonomii  v  Tyleru.  Tento
bulletin jsme vydávali skoro tři roky.

Na podzim roku 1980 jsem přijal výzvu k debatě s Ronaldem J. Siderem (autorem knihy
Bohatí křesťané ve věku hladu [Rich Christians in an Age of Hunger]) na semináři Gordon-Conwell
Divinity  School  v  Massachusetts.  Chtěl  jsem  s  sebou  na  tuto  debatu  přivést  knihu,  která  by

120David Chilton, „Teaching Bible Stories“, The Biblical Educator, IV (Květen 1982), s. 2.
121Pozn. př.: Všechny jsou k dispozici zdarma v PDF zde (pouze v angličtině): 

http://www.garynorth.com/freebooks/docs/_bksauth.htm#Jordan Pokud Bůh dá, některé z těchto knih bychom v 
budoucnu chtěli vydat pod hlavičkou Antiteze.

122Pozn. př.: Tento materiál se mi najít nepodařilo; nicméně, Jordanovo vyučování na téma Zjevení (204 částí) z roku 
1999 lze najít zde, včetně poznámek: http://www.wordmp3.com/product-group.aspx?id=79.

123Pozn. př.: Chalcedon.edu
124Pozn. př.: Lidé okolo nadace Chalcedon Foundation tvoří jednu ze tří předních „škol“ křesťanské rekonstrukce 

(zaměřenou především na konzervativnější dílo R.J. Rushdoonyho, filozofii, vzdělávání, rodinu atd.); druhou byl 
právě Institut křesťanské ekonomie okolo Garyho Northa (který se zaměřoval více, avšak nejen, sakramentálně a 
liturgicky); třetí pak vznikla okolo organizace The American Vision (a tvořila jakýsi průsečík prvních dvou). Tyto 
„školy“ spolu spolupracovaly, vydávaly společně knihy atd., ale jejich rozdílné důrazy vedly k různým personálním 
změnám a někdy ne zcela ideálním vztahům. Dr. North naráží na to, že Chilton, jakožto biblický teolog a liturgik, 
stejně jako např. James Jordan, Ray Sutton či Peter Leithart více zapadali do tylerské školy než k Chalcedonu. 
Příklad těchto bratrských rozbrojů je dobře vidět níže.  

http://www.wordmp3.com/product-group.aspx?id=79
http://www.garynorth.com/freebooks/docs/_bksauth.htm#Jordan


vyvracela Siderova tvrzení.125 Debatéři obvykle neočekávají, že jejich oponent kvůli jedné večerní
debatě vydá celou knihu. Proto jsem se rozhodl Sidera trochu překvapit. Zavolal jsem Chiltonovi a
požádal jsem ho, ať za tři měsíce provede výzkum a napíše rukopis, který bude konfrontovat a
vyvracet Siderovu práci, abych ho mohl do dubna dostat do tisku. Chilton to udělal, a tak se k nám
kniha dostala jeden den před debatou. Knihu jsem nazval Produktivní křesťané ve věku manipulace
vinou a právě jsme vydali její čtvrtý dotisk.126 Stala se jednou z nejúspěšnějších knih, jakou Institut
pro  křesťanskou  ekonomii  kdy  vydal.  Sider  byl  přinejmenším  velmi  překvapený.  Upřímně,
nemyslím si, že se ještě někdy vzpamatoval. Alespoň v to doufám.

Chilton přichází do Tyleru  
Rok a něco poté, co se objevili Produktivní křesťané, jsem Chiltona najal, ať se přestěhuje

do Tyleru a pracuje pro mé vydavatelství.127 Chtěl jsem od něj několik autorských projektů, kterých
jsem věděl, že je víc než schopný, ale po nešťastném začátku knihy o zemědělství jsme se oba
shodli, že téma, kterému by se měl věnovat, je eschatologie.  Uzdravený ráj je jednou ze tří knih,
které pro mě Chilton na toto téma napsal; Dny odplaty jsou druhou, Velké soužení třetí – všechny z
nich vydal Dominion Press.

V Tyleru se Chilton znovu dostal pod mocnou službu vyučování Jamese Jordana. Jordan byl
tehdy druhým pastorem sboru Westminster Presbyterian Church. Právě v těchto třech a půl letech,
které strávil v Tyleru, slyšel Jordanovy lekce pro nedělní školu o „Stromech a trní“, které Chilton s
povděkem zmiňuje v Předmluvě. (Naneštěstí, tato série dosud nebyla vydána, ale těchto 12 lekcí o
Genesis 1-4, které Chiltona ovlivnily, jsou dostupné jako série audiokazet.)128

Abyste pochopili závažnost a velikost toho, čeho Chilton dosáhl s Uzdraveným rájem a se
Dny  odplaty,  musíte  pochopit  něco  o  jedinečných  rysech  teologie  nadvlády,  které  se  poprvé
rozvinuly  v  Tyleru.  Jelikož  Tyler  (čímž  myslím Jima Jordana  a  Raye Suttona)  mohl  stavět  na
základních  a  zásadních  dílech  R.  J.  Rushdoonyho,129 byl  schopný  postoupit  na  nové  území.
„Tylerská  teologie“  je  kombinací  Jordanových  studií  biblického  symbolismu a  jeho  důrazu  na
výlučně církevní  svátost  večeře Páně,130 silného důrazu na instituční  církev jako Boží  základní
nástroj pro komplexní a všeobjímající obnovu společnosti (znovu, tato pozice je protipólem proti

125Pozn. př.: Sider je obhájcem a propagátorem „křesťanského“ socialismu.
126Tyler, Texas: Institute for Christian Economics, 1986. Pozn. př.: Další dotisk knihy přišel v roce 1990. V češtině: 

Produktivní křesťané ve věku manipulace vinou (Antiteze, 2018).
127Pro Americký úřad pro ekonomický výzkum (The American Bureau of Economic Research), ziskovou větev mé 

vydavatelské iniciativy, která vlastní vydavatelství Dominion Press.
128Pozn. př.: Tyto nahrávky se mi nikdy nepodařilo najít. Kniha byla nakonec vydána až v roce 2003. Jordanovo 

pozdější vyučování se stejným názvem je k dispozici zde: http://www.wordmp3.com/details.aspx?id=16726
129Přínosu intelektuálních základů nového křesťanského světonázoru, které Rushdoony položil v letech 1959-1973, se 

pravděpodobně nevyrovná žádný teolog v příštích dvě stě letech, možná ještě déle. Začalo to knihou Podle jakého 
standardu? (By What Standard? – v češtině v přípravě) a skončilo prvním svazkem Institucí biblického zákona (The
Institutes of Biblical Law – v češtině v přípravě), s tuctem jedinečných knih mezi nimi. Jeho knihy vydané po roce 
1973 už neměly tak zásadní dopad jako knihy předchozí.

130Pesach nikdy nebyl „rodinnou svátostí“, a stejně tak jí není večeře Páně. Naopak, Pesach byl církevní svátostí, 
kterou každý rok vysluhoval otec v Jeruzalémě (ne doma). 



pomýlenému důrazu na rodinu131 a školu132 jako primární instituce Království),133 a rozvoj, který
Ray Sutton přinesl v otázce pětibodové smluvní struktury Mereditha G. Klinea.

Pět bodů biblické smluvní teologie
Je  evidentní,  že  věřím v  eschatologii  vítězství.  V roce  1981 jsem o  ní  napsal  knihu.134

Nicméně, biblickou obhajobu optimismu nikdy není možné příliš zdůraznit. A Chilton to ví také.
On a  já  jsme společně napsali  esej,  ve kterém jsme načrtli,  co  jsme byli  přesvědčeni,  že  jsou
základní čtyři pilíře křesťanského rekonstrukcionismu: 1) Boží svrchovanost; 2) biblický zákon; 3)
biblický předpokladový přístup Cornelia Van Tila (Bibli  může posuzovat jedině Bible sama, ne
lidská logika); a 4) biblický optimismus.135 Postmilenialismus je nanejvýš jednou čtvrtinou tohoto
poselství. Ale od té doby jsme se od Pastora Raye Suttona dozvěděli, že je zde další, ještě mnohem

131Mám na mysli takové výroky jako: „V Božím Království je rodina základní institucí historie.“ „Rodina je institucí 
síly. Vyjít z rodiny znamená popřít a rozbít ji.“ „Rodina, pokud je zbožná, je miniaturou Božího Království, a čím 
věrněji slouží trojjedinému Bohu, tím jasněji se stává velvyslanectvím Království.“ „Úřad staršího je především 
rodinným úřadem.“ Bible však učí něco velmi jiného: úřady otce a staršího církve jsou institučně zcela oddělené, 
ačkoliv starší církve musí nejprve řádně vést svou rodinu.

Tento přílišný důraz na rodinu a nedostatečný důraz na církev velmi rychle vede k familialismu a poté ke 
klanové kultuře a dokonce i k jistému druhu předpokládaného hebrejského kmenového systému, které patří mezi 
rysy různých skupin spojených s „hnutím identity“, hnutím „západního osudu“ nebo „britského Izraele“, které také 
často zdůrazňují starozákonní stravovací zákony.

132Autor, kterého jsem citoval v předchozí poznámce, také napsal, že Velké poslání (Mt 28:18-20) klade větší důraz na 
vyučování než na křest, a že lidé proto dluží své desátky ne místní církvi, ale křesťanským školám a vzdělávacím 
institucím: „Velké poslání je posláním učit a křtít; hovoří o vzdělávání i o uctívání, o ustanovování škol i sborů. 
Vyučování je uvedeno před křtěním. A je to pouze vyučování, co jako jediné může vytvořit zbožný společenský řád a
věrnou Církev.“

Tohle je velmi matoucí exegeze. Za prvé, autor tyto verše špatně přečetl, protože používal Bibli v překladu 
krále Jakuba bez toho, že by ji zkontroloval proti modernímu překladu nebo řečtině, která doslova uvádí: „Jdouce 
proto, učedničte všechny národy, křtíce je ve jméno Otce a Syna a Ducha Svatého, učíce je zachovávat všechno, 
cokoliv jsem vám dal za příkaz...“ The Interlinear Greek-English New Testament, Alfred Marshall (London: Bagster,
1958), s. 136. Ve Velkém poslání slovo „křtít“ předchází slovo „učit“!

Za druhé, jeho závěry by byly nepodložené, i kdyby v těchto verších učení předcházelo křtění. Může pouze 
vyučování, jak píše, „vytvořit zbožný společenský řád a věrnou Církev“? Samozřejmě, že ne! Základním učením 
Církve vždy byla primárnost uctívání. Uctíváme Boha, i když racionálně nechápeme každý aspekt uctívání. Autor 
upadl do pasti, před kterou varoval křesťanský filozof Cornelius Van Til: stavění intelektu na první místo. Autor 
pokračuje: „Písmo zdůrazňuje primárnost vyučování a učedničení národů před uctíváním Církve. Velký misijní 
požadavek dní, které jsou před námi, jsou křesťanské školy a instituce. … Právě ty se se v budoucnu musejí stát 
ústřední oblastí aktivity všech křesťanů a jejich desátků.“ Pro misii je centrální vyučování? Prioritou misie jsou 
školy? Není snad nejdůležitější uctívání? Není centrální Církev, Nevěsta Kristova?

Pro vyvrácení těchto pohledů viz James Jordan v úvodu knihy Rekonstrukce Církve (The Reconstruction of the
Church), sv. 4 série Křesťanství a civilizace (Christianity and Civilization, 1986) vydávané organizaci Geneva 
Ministries, Tyler.

Pozn. př.: Dr. North zde polemizuje mimo jiné s knihou Desátky a nadvláda (Tithing and Dominion; v češtině 
Antiteze, 2018) R. J. Rushdoonyho; žel, jeho kusé citace ani zdaleka nedávají celý obrázek a zkreslují argumentaci 
Dr. Rushdoonyho. Pro širší obrázek doporučuji přečíst výše zmíněné dílo Dr. Rushdoonyho, které většina 
rekonstrukcionistů považuje za přesvědčivější než práci Dr. Northa. Věřím, že jako dobrý příklad učení Dr. 
Rushdoonyho o Církvi poslouží následující citát z jeho knihy Intelektuální schizofrenie: Kultura, krize a vzdělávání 
(Intellectual Schizophrenia: Culture, Crisis and Education), s. 41-42: „Definovat instituční církev jako Boží 
Království nebo viditelnou Církev, znamená vydat se na cestu [k římskému katolicismu], sklouznout k podřizování 
každého aspektu života instituční církvi. … Pro nás však biblická Církev, Boží Království na zemi, znamená Boží 
vládu v srdcích lidí, ať už jsou kdekoliv. V důsledku tedy musíme zastávat, že křesťanská domácnost je součástí 
viditelné Církve, tak jako křesťanská škola, křesťanský stát a křesťan vykonávající své povolání; čítá všechny 
zbožné lidi všude, kde vykonávají své poslání a slouží jako kněží Božího Království na zemi. … Instituční církev 
tedy rozhodně není jedinou oblastí, která by zaštiťovala a předcházela všechny ostatní oblasti života, ale je jedním z 
mnoha aspektů Božího Království na zemi. Instituční církev pro nás tedy jde ruku v ruce se školou, domácností a 
jednotlivými křesťany, ať jednají a zapojují se kdekoliv; není nad nimi – zastává svou roli společně s nimi a do 
stejné míry; všechny tyto oblasti společně jsou vyjádřeními viditelné Církve, Božího Království.“

Tento popis Dr. Rushdoonyho je plně v souladu např. s Westminsterským vyznáním víry 25.2: „Viditelná 
Církev, která je v době evangelia, rovněž katolická neboli obecná (není omezená na jeden národ jako ve 
starozákonní době), zahrnuje všechny, kdo kdekoliv vyznávají pravé náboženství, a jejich děti. Je královstvím Pána 
Ježíše Krista, domem a rodinou Boží...“ či s Belgickým vyznáním víry, č. 26: „Věříme v a vyznáváme jednu 



důležitější učení: smlouva.
Ano, vím: systematizace smluvní teologie je stará jako Jan Kalvín, více než čtyři století. Ale

Sutton na podzim roku 1985 přišel s ohromujícím vyjasněním smluvní teologie, na které předtím na
začátku  60.  let  vágně  poukázal  profesor  Wesminsterského  teologického  semináře  Meredith  G.
Kline, ale které ani on ani žádný z jeho učedníků nikdy více nerozvinul. To, co Sutton zjistil, bylo,
že Klineův dřívější objev pětibodové smluvní struktury v Deuteronomiu se týká celé Bible a že se
vztahuje na tři smluvní instituce Církve, státu a rodiny.

 Sutton představil své poznatky na středeční večerní skupině biblického studia, na kterou
docházel i Chilton. Chilton si okamžitě uvědomil implikace této pětibodové struktury pro knihu
Zjevení. Už měsíce byl zabřednutý ve svém rukopisu  Dnů odplaty a hledal klíč, jak odemknout
strukturu Zjevení. (Moc dobře si to pamatuji; platil jsem ho, aby knihu napsal.) Suttonův objev
důsledků Klineových poznatků mu otevřel  dveře.  Během několika týdnů po přečtení  Suttonova
velmi hrubého šedesátistránkového předběžného manuskriptu, který se později stal knihou Aby se
vám šťastně vedlo, Chilton dokončil svůj dlouho očekávaný první koncept Dnů odplaty.

Chiltonův komentář na Zjevení je mistrovským dílem, ale nelze ho dostatečně pochopit,
pokud  nejprve  nepochopíme  Suttonovo  rozvinutí  Klineova  pětibodového  smluvního  modelu,
jelikož to, co Chilton užíval ve Dnech odplaty, je tento explicitní model, ne Klineův vágní.136 (Jestli
Klineova struktura  byla tak  jasná,  proč  trvalo  více než  20 let,  než někdo napsal  něco o jejích
implikacích pro novozákonní teologii?)

Nikdy  nezapomenu  na  to  středeční  večerní  modlitební  setkání,  kde  Sutton  svůj  objev
přednesl. Chilton po Suttonově prezentaci pospíchal ke kazatelně a začal mu pokládat otázky. Bylo
to, jako by se jeho mysl vynořila z mlhy. Musel tam stát a ptát se alespoň půl hodiny. A Sutton stál
za kazatelnou a dával mu jednu odpověď za druhou. Sutton Chiltonovi ukázal perlu, která byla
dvacet let předtím zavřená ve škebli Klineovy prózy.

Suttonův průlom na mě měl  stejný dopad,  když jsem si  znovu přečetl  rukopis  Sinajské
strategie (The Sinai Strategy), mé vlastní knihy o Desateru přikázání, která vyšla na začátku roku
1986.137 Rychle jsem dopsal předmluvu, která zahrnovala pětibodovou smluvní strukturu (přikázání
1-5 jsou paralelou k přikázáním 6-10), těsně předtím, než šla do tisku. Díky tomu jsem byl prvním
člověkem, který s touto strukturou šel do tisku; jak jsem ale uvedl v Předmluvě, celý nápad jsem
převzal od Suttona. Nikdo z nás si do té doby v Klineovi nevšiml toho, co uviděl Sutton, ačkoliv
Klineovy eseje o starověkých vazalských (královských) smlouvách jsme četli všichni. Kline bez
Suttona vede jen k nejasnostem ohledně smluvního modelu, tak jako Kline bez Jordana vede k
nejasnostem  ohledně  biblického  symbolismu,  a  jako  Kline  bez  Chiltona  vede  k  nejasnostem
ohledně eschatologie. (Stručně, „Kline bez …“ vede k nejasnostem.)

Zde je tedy pětibodová struktura biblické smlouvy, jak ji rozebírá Sutton ve své jedinečné
knize  Aby  se  vám  šťastně  vedlo.  Nejjasněji  ji  vidíme  v  tom,  jak  je  strukturovaná  kniha
Deuteronomium.

katolickou (obecnou) či světovou Církev, která je svatým shromážděním skutečných křesťanských věřících, všech, 
kdo očekávají své spasení v Ježíši Kristu, kteří jsou obmyti Jeho krví, posvěceni a zapečetěni Svatým Duchem. … 
tato svatá Církev se neomezuje a neváže na konkrétní místo či konkrétní lidi, ale šíří a rozprostírá se po celém světě,
a přece je svým srdcem a svou vůlí spojená a sjednocená mocí víry v jednom a témž Duchu.“

133James Jordan, The Sociology of the Church (Tyler, Texas: Geneva Ministries, 1986).
134Gary North, Unconditional Surrender: God's Program for Victory (Ft. Worth, Texas: Dominion Press, [1981] 1987; 

v češtině – Bezpodmínečná kapitulace: Boží plán vítězství , 2019).
135Gary North a David Chilton, „Apologetics and Strategy“, Christianity and Civilization 3 (1983).
136Suttonův dodatek o Klineově práci vysvětluje, proč je Klineův model tak vágní. Za prvé, Kline nechápe smluvní 

sekci transcendence, a nazývá ji prostě „preambulí“ smlouvy. Za druhé, ignoruje autoritativní aspekt druhého bodu a
místo toho ho nazývá „historický prolog“. Za třetí, nevěnuje se aspektu adopce ve třetí části („sankce“). V pátém 
bodu nerozvíjí koncepty historické kontinuity a dědictví, jelikož jeho amileniální teologie s těmito koncepty 
jednoduše nefunguje. A co je nejdůležitější, nevěnuje se této smluvní struktuře v kontextu historické protestantské 
teologie. Rozvoj tohoto modelu je pro něj v první řadě historickým cvičením. Sutton, Aby se vám šťastně vedlo, 
Dodatek 7.

137Tyler, Texas; Institute for Christian Economics.



1. Boží transcendence a imanence
2. Autorita/hierarchie Boží smlouvy
3. Biblický zákon/etika/nadvláda
4. Soud/přísaha: požehnání a kletby
5. Kontinuita/dědictví

Tato struktura se může zdát příliš intelektuální, ale až si přečtete Suttonovu knihu, stane se
téměř vaší druhou přirozeností. Zkusím ji vyjádřit jednodušším způsobem:

1. Kdo je tu autoritou?
2. Komu jsem vykazatelný?
3. Jaká jsou pravidla?
4. Co se stane, když budu poslušný (nebo neposlušný)?
5. Má tohle všechno budoucnost?

Není to tak složité, že? Ale implikace přesahují vaše nejdivočejší představy. Mimo jiné se
jedná o klíč, který odemyká celou strukturu lidské vlády a správy, o strukturu, podle které mohou
křesťané analyzovat Církev, stát, rodinu a celou řadu dalších nesmluvních institucí založených na
kontraktech.138 Gary  DeMar  tuto  skutečnost  dobře  a  jasně  demonstruje  ve  své  knize  Vládce
národů.139 Když  pamatujete  na  tuto  strukturu,  můžete  začít  odemykat  zásadní  sdělení
starozákonních proroků a knihy Zjevení.

Sutton  svými  poznatky  ohledně  smlouvy  dokončil  významnou  změnu  základů  teologie
křesťanské rekonstrukce. Tato změna však naneštěstí začala být nazývána „tylerskou teologií“ a
zatím jsme se u tohoto názvu zasekli. (Ačkoliv její rysy byly původně načrtnuty v texaském Tyleru
v polovině 80. let,  není důvod si myslet, že toto geografické označení bude v budoucích letech
dávat smysl více, než nakolik je Kalvínova Ženeva relevantní pro dnešní Ženevu, tedy maximálně
jako historický fakt a turistická atrakce.)

Uzdravený ráj a Dny odplaty z pera Davida Chiltona jsou zatím zdaleka nejvýmluvnější
aplikací této teologické perspektivy na poli eschatologie. Pochybuji, že je za mého života (jestli
vůbec  kdy)  někdo  překoná,  ať  už  po  stránce  stylu,  preciznosti  nebo  relevance.  Ano,  jsem
předpojatý, samozřejmě; však jsem jedním z předních vydavatelů v oblasti teologie nadvlády.

Chiltonův  komentář  na  knihu  Zjevení  ukazuje,  že  celá  kniha  je  jednou  dlouhou
bohoslužbou.  Když  ho  čtete,  začnete  si  uvědomovat  genialitu  historické  liturgie  Církve.  Také
začnete vidět, jak se moderní bohoslužby a uctívání odchýlily od modelu předkládaného ve Zjevení.
Jestli má Církev někdy znovu získat svou autoritu ve světě, bude muset věnovat více pozornosti
tomu,  jak  strukturuje  své  bohoslužby.  Co  je  však  nejdůležitější,  Chilton  propojuje  strukturu
bohoslužby se strukturou smlouvy. Právě to dělá z Dnů odplaty klasiku. Je pravda, že Chiltonův styl
je  brilantní  a  důrazný,  ale  největší  silou  knihy je  její  smluvně-liturgická  struktura.  Bude na  ni
pamatováno už kvůli  této struktuře,  i  kdyby jen kvůli  ní,  jelikož jakmile ji  pochopíte,  je téměř
nemožné ji zapomenout.

To samozřejmě neznamená, že Chilton souhlasí s každou tečkou a čárkou tylerské verze
teologie nadvlády. Má svá vlastní přesvědčení. Už nežije v Tyleru ani není na mé výplatní pásce.
To, co to ale znamená, je, že  momentálně neexistují žádné přesvědčivější, novátorštější vyjádření
„tylerské“ teologické metody,  než  jsou Chiltonovy knihy o eschatologii.  Jestli  se tento biblický
přístup nadvlády rozšíří, je třeba pamatovat na to, že tím, kdo tento jedinečný systém biblického
výkladu představil široké křesťanské veřejnosti a prorazil pro něj cestu, byl David Chilton. A to je
další důvod, proč je tato kniha tak důležitá.

Co by rozhodně mělo inspirovat jakéhokoli oddaného křesťanského laika je uvědomění, že

138Pozn. př. Angličtina zde používá výraz „covenant“ a kontrastuje ho s výrazem „contract“; žel, čeština má pouze 
jeden výraz, smlouva. Jako ilustrace tohoto rozdílu však dobře poslouží rozdíl mezi dohodou o provedení práce 
(kontrakt) a manželským svazkem se vzájemnými přísahami, závazky, ceremoniemi, znamením, naplněním atd. 
(smlouva).  

139Ruler of the Nations; Dominion Press, 1987



jiný  laik  s  bakalářským  titulem  z  historie  a  jen  jediným  rokem  semináře  napsal  dvě  z
nejdůležitějších děl na poli eschatologie v historii Církve – pokud ne ty vůbec nejdůležitější. Jeden
musí přemýšlet: Proč je nenapsal nějaký distingovaný profesor semináře? Věřím, že odpověď je
prostá: jestliže distingovaní profesoři vůbec píší, píší hlavně proto, aby ohromili jiné distingované
profesory teologie, a to je polibek smrti.

Optimismus nestačí
Dovolte mi však říct, že jestliže všechno, co člověk z hnutí křesťanské rekonstrukce obecně

načerpá, je její optimistická eschatologie, pak bruslí na tenkém ledě. Optimismus nestačí. Naopak,
faktem  je,  že  optimismus  sám  o  sobě  je  velmi  nebezpečný.  Komunisté  mají  koncept
nevyhnutelného vítězství, tak jako radikální muslimové. A měli ho i revolucionářští, komunističtí
vrazi  a  polygamisté,  tedy  anabaptisté,  kteří  v  letech  1525-1535 drželi  v  zajetí  německé  město
Münster, než je vojensky porazily křesťanské síly. Optimismus ve špatných rukách je nebezpečná
zbraň.

Ray Sutton tento problém jasně vysvětlil, a proto nemohu udělat nic lepšího, než ho v plné
délce citovat.

* * * * * * * * 

Čelíme následující situaci: Máme hodně lidí, kteří věří nějakým správným a
pravdivým věcem; nevěří  však smlouvě, ba ani jí  nerozumí. V důsledku se ve
svém učení i praxi dopouštějí některých velmi vážných chyb.

Za prvé, je zde skupina zastávající nadvládu bez smlouvy. Věří v nadvládu.
Líbí  se  jim  eschatologie  nadvlády.  Věří,  že  křesťané  se  mají  angažovat  ve
společnosti.  Chtějí křesťany v politických pozicích. Chtějí křesťanský vliv.  Ale
nadvláda  bez  smlouvy  může  být  velmi  nebezpečná.  Nadvláda  bez  smlouvy
znamená lidi, kteří vyrážejí do ulic bez zákona a struktury. Nadvláda bez smlouvy
znamená vliv bez jasného, objektivního standardu pro jeho použití či získání.

Víte,  co  to  znamená?  Znamená  to,  že  bychom si  mohli  dát  druhé  kolo
anabaptistických radikálů šestnáctého a sedmnáctého století, jako byla skupina v
Münsteru.  Nešlo  o  nic  jiného než  o  předchůdce  moderních  revolucionářských
hnutí.140 Znamená to, že bychom se mohli ocitnout v situaci, kdy budou úřady
zastávat  lidé,  kteří  jednají  na  základě  toho,  že  slyší  hlasy,  místo  toho,  aby
poslouchali  Boží jednou provždy v Písmu zapsaný Hlas,  aby poslouchali  Boží
Slovo a v něm zapsanou smlouvu. Lidé, kteří slyší hlasy, mají tendenci dopouštět
se bezohledných chyb.

Vždycky to tak bylo.  Jestli dostaneme tento druh nadvlády bez smlouvy,
křesťanství může zažít nejhorší propad a nezdar v dějinách Ameriky. Ano, je to
tak. Křesťanský vůdce, který se konečně dostane k moci, ale nechápe smlouvu,
tedy to, jak věci fungují, může tuto zemi snadno uvrhnout do ještě horší duchovní
situace  jednoduše  proto,  že  jednoho  dne  poslechl  špatný  hlas.  Sečteno  a
podtrženo, nadvláda bez smlouvy znamená, že nedostaneme Boží požehnání.141

* * * * * * * *
Kdybych  jakožto  vydavatel  Uzdraveného  ráje a  Dnů  odplaty nevaroval  čtenáře  před

převracením a nafukováním konceptu nadvlády jako takové, zneužíval bych tím svou autoritu. Jako
křesťané musíme kázat nadvládu, ale nadvláda se musí vždy uplatňovat podle Bohem ustanovených

140Viz Igor Shafarevich, The Socialist Phenomenon (New York: Harper & Row, 1975); Viz také David Chilton, 
Preface 3, kde se objevila recenze této knihy; pro více informací kontaktujte I.C.E.: P.O. Box 8000, Tyler, TX 
75711.

141Covenant Renewal, sv. I, č.1 (Leden 1987), bulletin Institutu pro křesťanskou ekonomii. Pozn. př.: Kompletní archiv
tohoto bulletinu je v PDF k dispozici zde (pouze v angličtině): 
http://www.garynorth.com/freebooks/docs/_newscrl.htm 

http://www.garynorth.com/freebooks/docs/_newscrl.htm


podmínek, ne podmínek lidských. Nadvláda se vždycky děje skrze smlouvu. To je něco, co jsem měl
napsat už do dřívějších vydání, ale Sutton tehdy ještě nerozpracoval podrobnosti své smluvní teze.
Teď už je to ale jinak. Jestli berete vážně optimistické křesťanství vyjádřené v  Uzdraveném ráji,
musíte si  přečíst  i  Suttonovu knihu  Aby se vám šťastně vedlo: Nadvláda skrze smlouvu.  Knihu
vydává neziskový Institut pro křesťanskou ekonomii, jehož jsem prezidentem. Je to kniha, ze které
nemám ani haléř. Doporučuji ji jen proto, že skutečně věřím jejímu poselství.142

Antiteze
Písmo svaté říká, že úlohou Církve je být solí a světlem, být zářícím městem na hoře. Že jejím

posláním je zučedničit národy, aby byly poslušné vůči Ježíši Kristu jako svrchovanému Králi nade
vším a nade všemi, kterým je právem svého dokonalého života, ukřižování a vzkříšení. Kristu patří
veškerá autorita na nebesích i na zemi a uschopňuje svou Církev svým Duchem a je s ní neustále

přítomen, aby ji vedl v naplnění jejího úkolu být nástrojem uzdravení a vykoupení světa.

...ale dnešní křesťané na tuto svou výsadu zapomněli, zahodili ji a pošlapali. Místo toho, abychom
společnost střežili a budovali a vyháněli z ní temnotu, jsme pod nohama lidí a všude okolo nás se

stále rozpadá to, co budovaly generace před námi. Opustili jsme svou úlohu vyslanců, králů a kněží,
a tak se kdysi křesťanská Evropa řítí hlouběji a hlouběji do bezbožnosti, rozkladu a barbarství. Bůh

nás soudí za naši nevěrnost. Soudí nás skrze genocidu nenarozených a rozpad rodiny, skrze
bezbožné a zotročující zákony z per novodobých Marxových nohsledů, skrze slabošské patolízalství

tváří v tvář vzestupu islámu, skrze všudypřítomné slabošství, apatii a bezpáteřnost. 

Nestačí být „konzervativní“, nestačí se ohánět „tradicemi“ – je třeba se aktivně postavit na odpor. A
odporem to nesmí skončit. Je třeba odvrátit se od našich hříchů, jako jednotlivci, jako rodiny, jako
církve, jako stát. Potřebujeme si uvědomit Boží požadavky v každé jedné oblasti našich životů – a

zařídit se podle nich. Dokud opět nezačneme aktivně budovat křesťanskou společnost pod
nadvládou Božího Syna, který sedí po Otcově pravici, zůstaneme sami tím největším problémem –

a budeme dále svolávat Boží kletbu na nás samé i na naše děti a vnoučata.

Kulturní krize, které čelíme, není ničím jiným než projevem dějinného konfliktu mezi Božím řádem
– a Satanovým chaosem, ve všech jeho podobách, ať už má na vlajce duhu, srp a kladivo nebo

půlměsíc. Proto je třeba, aby si tuto antitezi každý z nás uvědomil. Je třeba, abychom pochopili, jak
se evangelium Krista Krále týká naprosto všeho, jak boří a proměňuje rozpadající se kulturu smrti,
útlaku a nesvobody okolo nás. Dlužíme to generacím, které šly před námi. Dlužíme to svým dětem.

A v poslední den z toho, jak se zachováme, budeme skládat účty.

142Pozn. př.: Anglická PDF verze kniha je zdarma k dispozici zde: 
http://www.garynorth.com/freebooks/docs/pdf/that_you_may_prosper.pdf V nejbližší době se objeví i její český 
předklad pod hlavičkou Antiteze. 

http://www.garynorth.com/freebooks/docs/pdf/that_you_may_prosper.pdf


Jako Antiteze jsme tu proto, abychom vybavovali a povzbuzovali Církev, neboli následovníky
Trojjediného Boha Bible, v úkolu, který jí její Pán dal. Ježíš Kristus jednou provždy zvítězil nad

smrtí, ďáblem, rozkladem, nespravedlností a bezprávím skrze svou smrt na kříži a vzkříšení. Jednou
provždy porazil nepřátele, kteří především kvůli naší apatii stále ještě rozdupávají duše a životy a

vše, co je nám drahé. Je čas odvrátit se od našich hříchů a v poslušnosti vůči Bohu začít realitu
Kristova kralování uplatňovat a prosazovat ve světě okolo nás, a tak budovat svět lásky, pravdy, cti,

spravedlnosti, práva a svobody pod Kristovou nadvládou.

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

Budoucnost patří nám.

Antiteze.cz
facebook.com/AntitezeCZ twitter.com/AntitezeCZ antiteze@antiteze.cz


