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Týden od 27. ledna do 2. únoraLekce 5

Sedm pe etí
Texty na tento týden
Zj 6,1–17; Lv 26,21–26; Ez 4,16; Dt 32,43; 2Te 1,7–10

Základní verš
„A zpívali novou píse : ‚Jsi hoden p ijmout tu knihu a rozlomit její pe et , protože jsi byl ob -
tován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmen , jazyk , národ  a ras a u inil je králov-
ským kn žstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.‘“ (Zj 5,9.10)

Ve Zjevení 6 pokračuje scéna z kapitol 4 a 5, ve kterých byl Kristus představen jako ten, 
kdo je hoden otevřít zapečetěnou knihu. Díky svému vítěznému životu a vítězné smrti získal 
zpět to, co lidstvo prostřednictvím Adama ztratilo. Nyní je tedy Kristus připraven rozlomit 
pečetě knihy, a tak posouvat kupředu plán spasení až k jeho dokončení.

Letnice znamenají začátek masivního šíření evangelia, jehož prostřednictvím Kristus 
rozšiřuje své království. Lámání pečetí odkazuje na kázání evangelia a na důsledky, které 
přináší odmítnutí jeho poselství. Rozlomení poslední, sedmé pečetě nás přivádí k závěru 
pozemských dějin.

Zjevení 3,21 přináší klíč k pochopení sedmi pečetí: „Kdo zvítězí, tomu dám usednout se 
mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.“ Kapitoly 4 a 5 hovoří 
o Kristově vítězství a jeho vyvýšení – díky své oběti na kříži je Ježíš „hoden“ být naším 
nebeským Veleknězem a otevřít knihu. Poslední verše sedmé kapitoly popisují vítěze před 
Kristovým trůnem. Šestá kapitola pojednává o vítězném zápase Božího lidu, který nakonec 
usedne s Kristem na jeho trůn.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Otevření první pečetě- Druhá a třetí pečeť- Čtvrtá pečeť- Otevření páté pečetě- Otevření šesté pečeti- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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OTEV ENÍ PRVNÍ PE ET
1I uvid l jsem, když Beránek otev el jednu ze sedmi pe etí, a uslyšel jsem, jak jedna z t ch ty  
živých bytostí ekla hromovým hlasem: „Poj !“ 2A uvid l jsem, a hle, bílý k ; a ten, který na n m 
sed l, m l luk a byl mu dán v nec; a vyšel vít zící, a aby zvít zil. (Zj 6,1.2; SP)

Osobní studium
Přečti si text Zj 6,1–8 a porovnej ho s verši 
Lv 26,21–26 a Mt 24,1–14. Která klíčová slova 
mají tyto texty společná? Co se můžeme do-
zvědět z veršů v Lv a Mt o smyslu prvních 
čtyř pečetí?

Události popsané v sedmi pečetích musíme 
chápat v kontextu trestů ve Starém zákoně. 
Ty byly popisovány obrazy meče, hladu, moru 
a divoké (dravé) zvěře (Lv 26,21–26). Ezechiel 
je nazývá „přísné soudy“ (Ez 14,21). Šlo o „ná-
pravné“ soudy, jejichž prostřednictvím chtěl 
Bůh zatřást se svým lidem, aby se probudil ze 
své duchovní letargie a nevěrnosti smlouvě. 
Podobným způsobem jsou i čtyři jezdci pro-
středkem, kterým chce Bůh udržet v bdělosti 
svůj lid, očekávající Ježíšův návrat.

Úzkou spojitost můžeme najít i mezi 
prvními čtyřmi pečetěmi ve Zjevení a textem 
Mt 24,4–14, ve kterém Ježíš vyjadřuje, co se 
bude na světě dít. Prostřednictvím čtyř jezd-
ců chce Bůh udržet svůj lid na správné cestě. 
Bůh nám připomíná, že tento svět – ve stavu, 
v jakém se nachází – není naším domovem.

Ačkoli jde jen o symbolický jazyk, i Zjeve-
ní 6,1.2 hovoří o vítězství. Připomíná nám text 
Zj 19,11–16, který zobrazuje Krista jako jezdce 

na bílém koni. Kristus zde vede svá nebeská 
vojska, anděly, aby při druhém příchodu přivedli 
všechny zachráněné. Bílé roucho je jako symbol 
čistoty velmi často spojené s Kristem a jeho 
následovníky. Jezdec na koni drží luk, vítězí 
a dostává věnec (Zj 6,2; ČSP). Tento popis připo-
míná obraz Boha, který je ve Starém zákoně 
připodobněn k jezdci na koni s lukem v ruce, 
jak si vítězně podmaňuje nepřátele svého lidu 
(Abk 3,8–13 a Ž 45,5.6). Řecké slovo pro „věnec“ 
z verše Zj 6,2 je opět stefanos a jde vlastně o vav-
řínový věnec vítěze (Zj 2,10; 3,11). Tento jezdec  
tedy zvítězil.

Scéna první pečetě popisuje šíření evan-
gelia, které se s velkou mocí začalo o Letni-
cích a jehož prostřednictvím Kristus začal 
rozšiřovat své království. Tehdy bylo velmi 
mnoho oblastí, které bylo třeba zasáhnout 
evangeliem, a mnoho lidí se teprve mělo stát 
Ježíšovými následovníky. Stejný úkol stojí 
před Ježíšovými učedníky i dnes – a bude 
tomu tak až do závěrečného vítězství, kdy se 
Ježíš vrátí ve své slávě.

V prorockém smyslu můžeme říci, že prv-
ní pečeť souvisí s poselstvím církve v Efezu. 
Popisuje apoštolské období prvního století, 
během kterého se evangelium šířilo obrov-
skou rychlostí po celém světě (Ko 1,23).

Pro  si každý k es an pot ebuje vždy znovu uv domovat, že jen tehdy, když je s Kristem, 
stojí na stran  vít ze – a to bez ohledu na bezprost ední okolnosti?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
3Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: „Pojď!“4A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.5Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: „Pojď!“ A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.6A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!“7A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“8A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.

-jcHB
Zvýraznění
21Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro vaše hříchy.22Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty zpustnou.23Jestliže se tím nedáte ode mne napomenout a budete mi dále odporovat,24i já se vám budu stavět na odpor a budu vás bít sedmkrát víc za vaše hříchy.25Uvedu na vás meč pomsty, aby pomstil porušování smlouvy. Shromáždíte-li se do svých měst, pošlu mezi vás mor a budete vydáni do rukou nepřítele.26Až vám zlomím hůl chleba, bude deset žen pro vás péci chléb v jediné peci a budou vám odvažovat chléb na příděl. Budete jíst, ale nenasytíte se.

-jcHB
Zvýraznění
1Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové stavby.2On však jim řekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“3Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“4Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.5Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé.6Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.7Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.8Ale to vše bude teprve začátek bolestí.9Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.10A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;11povstanou lživí proroci a mnohé svedou,12a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.13Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.14A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

-jcHB
Zvýraznění
21Toto praví Panovník Hospodin: „I když pošlu na Jeruzalém tyto své čtyři přísné soudy: meč, hlad, dravou zvěř a mor, abych z něho vymýtil lidi i dobytek,22hle, zbude v něm hrstka synů a dcer, kteří vyváznou; budou vyvedeni a vyjdou k vám. Uvidíte jejich cestu a jejich skutky a najdete útěchu po zlu, které jsem uvedl na Jeruzalém, po tom všem, co jsem na něj uvedl.

-jcHB
Zvýraznění
11A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě.12Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun; jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám.13Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží.14Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu.15Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího.16Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.

-jcHB
Zvýraznění
8Vzplanul snad Hospodin proti řekám? Zda proti řekám plane tvůj hněv nebo tvá prchlivost proti moři? Jedeš na svých ořích, tvoje vozy přivážejí spásu.9Luk máš připravený ke splnění přísah, daných dávným pokolením. Řekami rozpolcuješ zemi.10Spatřily tě hory a chvějí se v křeči. Přehnala se průtrž mračen, propastná tůň do křiku se dala, vysoko vzpíná své ruce.11Do svého obydlí se stáhlo slunce i měsíc, utekly před světlem tvých šípů, před září tvého blyštivého kopí.12Rozlícen po zemi kráčíš, po pronárodech ve hněvu dupeš.13Vyšel jsi spasit svůj lid, spasit pomazaného svého. Rozdrtil jsi hlavu svévolníkova domu, obnažils ho od základů k hrdlu.

-jcHB
Zvýraznění
5se zdarem důstojně do boje vyjeď za pravdu, mírnost a spravedlnost, svou pravicí dokážeš činy, jež vzbudí bázeň.6Máš ostré šípy, národy padnou ti k nohám, zasáhneš srdce nepřátel, králi!

-jcHB
Zvýraznění
Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.

-jcHB
Zvýraznění
Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.

-jcHB
Zvýraznění
pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem.
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DRUHÁ A T ETÍ PE E
3Když Beránek rozlomil druhou pe e , slyšel jsem, jak druhá z t ch bytostí ekla: „Poj !“ 4A vyjel 
druhý k , ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem 
vraždili; byl mu dán veliký me . 5Když Beránek rozlomil t etí pe e , slyšel jsem, jak t etí z t ch 
bytostí ekla: „Poj !“ A hle, k  erný, a jezdec m l v ruce váhy. 6A z kruhu t ch ty  bytostí jsem 
slyšel hlas: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu t i mírky je mene. Olej a víno však 
nech!“ (Zj 6,3–6)

Osobní studium
Uvažuj o verších Zj 6,3.4. Na základě popisu 
ohnivého (ČSP překládá přesněji ohnivě ru-
dého) koně a jeho jezdce se pokus vyjádřit, co 
tyto verše říkají o evangeliu.

Červená je barva krve. Jezdec měl velký 
meč a dostal moc vzít lidem klid. To otevřelo 
cestu pro vzájemné zabíjení (Mt 24,6).

Druhá pečeť popisuje důsledky odmítnu-
tí evangelia. Historicky jde o období, které 
začalo druhým stoletím. Zatímco Kristus 
vede duchovní zápas prostřednictvím kázá-
ní evangelia, mocnosti zla se staví na silný 
odpor. V takové situaci nevyhnutelně do-
chází k pronásledování. Jezdec nemusí niko-
ho zabíjet. Když však vezme ze země klid, vý-
sledkem je kruté pronásledování (Mt 10,34).

Uvažuj o textu Zj 6,5.6 v souvislosti s verši 
Lv 26,26 a Ez 4,16. Na základě popisu černého 
koně a jeho jezdce se pokus charakterizovat, 
co tento symbolický text hovoří o šíření 
evangelia.

Jezdec na černém koni drží váhy a váží 
obilí. Hlas z kruhu čtyř bytostí oznamuje: 
„Za denní mzdu jen mírka pšenice, za den-

ní mzdu tři mírky ječmene…“ (Zj 6,6). V této 
oblasti světa byly obilí, olej a víno nezbytné 
pro život (Dt 11,14). Jíst chléb z velmi opa-
trně odváženého obilí vyjadřuje velký ne-
dostatek a hladomor (viz Lv 26,26; Ez 4,16). 
V Janových dnech byl denár denní mzdou 
dělníka, za kterou bylo možno nakoupit vše 
nezbytné pro život celé rodiny na jeden den. 
Ale hladomor vyhnal ceny do závratných 
výšek. V popisované scéně je možné za celo-
denní mzdu koupit jídlo sotva pro jednoho 
člověka. Na to, aby se mohla nasytit malá 
rodina, by celá mzda šla na koupi tří mírek 
méně výživného ječmene, což bylo jídlo těch 
nejchudších.

Scéna třetí pečetě ukazuje na další ná-
sledky odmítání evangelia. Historicky toto 
období začíná čtvrtým stoletím, kdy církev 
postupně začíná získávat politickou moc. 
Pokud bílý kůň představuje šíření evange-
lia, pak černý kůň ukazuje na nepřítomnost 
evangelia a spoléhání se na lidské tradice. 
Zrno v Bibli představuje Boží slovo (L 8,11). 
Odmítnutí evangelia má za následek hlad 
po Božím slově. To nám připomíná proroctví 
z knihy proroka Ámose (Am 8,11–13).

Dnes žijeme ve sv t , ve kterém lidé v tšinou nemají nebo neprojevují o Boží slovo zájem. 
Jak bys vysv tlil proroctví, které hovo í o tom, že lidé budou mít hlad po Božím slov ? Jak 
bys tuto situaci aplikoval na dnešní dobu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.

-jcHB
Zvýraznění
Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.

-jcHB
Zvýraznění
Až vám zlomím hůl chleba, bude deset žen pro vás péci chléb v jediné peci a budou vám odvažovat chléb na příděl. Budete jíst, ale nenasytíte se.

-jcHB
Zvýraznění
Dále mi řekl: „Lidský synu, zlámu v Jeruzalémě hůl chleba. Budou jíst chléb odvážený a s obavami a vodu budou pít odměřenou a v skleslosti

-jcHB
Zvýraznění
dám vaší zemi déšť v pravý čas, déšť podzimní i jarní, a budeš sklízet své obilí, svůj mošt a olej

-jcHB
Zvýraznění
Toto podobenství znamená: Semenem je Boží slovo.

-jcHB
Zvýraznění
11Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových.12Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou.13V onen den budou omdlévat žízní krásné panny i jinoši.
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TVRTÁ PE E
7A když Beránek rozlomil tvrtou pe e , slyšel jsem hlas tvrté bytosti: „Poj !“ 8A hle, k  sinavý, 
a jméno jeho jezdce Smrt, a sv t mrtvých z stával za ním. T m jezdc m byla dána moc, aby tvr-
tinu zem  zhubili me em, hladem, morem a dravými šelmami. (Zj 6,7.8)

Osobní studium
Uvažuj o úvodním textu. Co zobrazuje tato 
scéna? Jak souvisí s předchozími? Jak rozu-
míš těmto veršům v jejich kontextu?

Po rozlomení čtvrté pečetě se objevuje 
kůň sinavý (ČSP překládá plavý). V řečtině 
je použito pro označení barvy slovo chlóros, 
které označuje mrtvolně nazelenalou barvu. 
Jméno jezdce je Smrt. Jezdce následuje svět 
mrtvých (řecky hádés). Jezdci dostali moc 
zabíjet lidi mečem, hladem, morem a dravý-
mi šelmami (také Mt 24,7.8).

Dobrou zprávou je, že moc Smrti a pod-
světí je omezená. Dostaly moc pouze nad 
částí (čtvrtinou) země. Ježíš nás ujišťuje, že 
on má klíče od smrti a hrobu (Zj 1,18).

Vrať se k základním charakteristikám 
poselství sborům v Efezu, Smyrně, Pergamu 
a Thyatirech, jak jsme o tom mluvili při stu-

diu Zjevení 2. Porovnej situaci v těchto sbo-
rech s obrazy otevírání prvních čtyř pečetí. 
Jaké shody nebo podobnosti nacházíš? Co to 
podle tebe znamená?

Scény sedmi pečetí zobrazují budoucnost 
církve. Podobně jako v listech sedmi sborům, 
i v obrazech rozlomení pečetí můžeme vidět je-
jich souvislost s různými obdobími dějin křes-
ťanství. Během apoštolského období se evan-
gelium velkou rychlostí šířilo do celého světa. 
Poté následovalo období ovlivněné Římskou 
říší, které trvalo od konce prvního po začátek 
čtvrtého století, jak to naznačují scény zob-
razené při druhé pečeti. Třetí pečeť ukazuje 
na období kompromisů ve čtvrtém a pátém 
století, které můžeme charakterizovat jako 
duchovní hlad, který nakonec vedl k tomu, co 
se často nazývá jako „doba temna“. Čtvrtá pe-
čeť výstižně popisuje duchovní smrt, v níž se 
křesťanství nacházelo téměř tisíc let.

Ve Zj 6,6 se íká, že „olej a víno“ nebudou pohromami t etí pe et  ovlivn ny. Olej je sym-
bolem Ducha (1S 16,13; Sk 10,38) a nové víno je symbolem spasení v Ježíši Kristu (Mk 2,22). 
Co m žeš na základ  t chto symbol  íci o skute nosti, že a koli lidem chybí Boží slovo, 
Duch svatý stále koná své dílo a spasení je stále dostupné pro všechny, kte í hledají 
pravdu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
7Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.8Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

-jcHB
Zvýraznění
„Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“

-jcHB
Zvýraznění
A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!“

-jcHB
Zvýraznění
Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned nato odešel do Rámy.

-jcHB
Zvýraznění
Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním.

-jcHB
Zvýraznění
A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy, a víno i měchy přijdou nazmar. Nové víno do nových měchů!“
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OTEV ENÍ PÁTÉ PE ET
9Když Beránek rozlomil pátou pe e , spat il jsem pod oltá em ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží 
a pro sv dectví, které vydali. 10A k i eli velikým hlasem: „Kdy už, Pane svatý a v rný, vykonáš 
soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?“ 11Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo 
jim e eno, aby m li strpení ješt  krátký as, dokud jejich po et nedoplní spoluslužebníci a brat-
í, kte í budou zabiti jako oni. (Zj 6,9–11)

Osobní studium
Pojem „duše“ v Bibli označuje celého člověka 
(Gn 2,7; ČSP). V této scéně se mučedníci na-
cházejí „pod oltářem“. To je narážka na krev 
oběti, která se v pozemské svatyni vylévala 
ke spodní části oltáře (Ex 29,12; Lv 4,7). Boží 
lid trpěl pro svou věrnost evangeliu pod tí-
hou nespravedlnosti a hrozeb smrti. Utrpení 
a smrt těchto lidí je skutečně „do nebe volající“ 
a dožadují se, aby Bůh začal jednat a zjednal 
spravedlnost. Je důležité si uvědomit, že 
tyto texty se týkají nespravedlnosti, která se 
odehrává na zemi – neříkají tedy nic o stavu 
mrtvých po smrti. Je ostatně zřejmé, že tyto 
„duše“ nemají žádný podíl na radosti a blaže-
nosti nebes.

Přečti si text Zj 6,11 spolu s verši Dt 32,43 
a Ž 79,10. Jak Bůh na modlitby mučedníků 
odpovídá?

Umučení svatí dostali bílé roucho, které 
představuje Kristovu spravedlnost – je to 
Kristův dar těm, kteří přijali jeho nabídku 
milosti (Zj 3,5; 19,8). Text říká, že mučedníci 
budou muset počkat na své spoluvěřící, kteří 
procházejí podobnou zkušeností – „dokud 

jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bra-
tří“ (Zj 6,11). ). Novější překlady uvádějí slovo 
„počet“ kurzívou, protože se v řeckém textu 
neobjevuje; jeho použití je překladatelskou 
snahou o lepší srozumitelnost. Jan zde po-
užil sloveso pléróthósin, které by šlo přelo-
žit: „dokud nebudou úplní“. Zjevení nemluví 
o přesném počtu mučedníků, kterého by 
bylo třeba dosáhnout před Kristovým ná-
vratem (jakoby přesný počet mučedníků byl 
podmínkou Kristova návratu). O úplnosti 
se zde hovoří v souvislosti s jejich charakte-
rem. Boží lid se stává úplný přijetím roucha 
Kristovy spravedlnosti, ne vlastním úsilím 
a dosahováním nějakých zásluh (Zj 7,9.10). 
Mučedníci budou vzkříšeni a rehabilitováni 
až při Kristově druhém příchodu – na začát-
ku tisíciletí (Zj 20,4).

Scéna páté pečetě se historicky vztahuje 
na období vedoucí k refomaci. Během ní 
zemřely pro svou věrnost mučednickou 
smrtí miliony lidí (porovnej Mt 24,21). Lidé 
věrní Bohu trpí během celé historie lid-
stva – od dob Ábela (Gn 4,10) až do doby, kdy 
Bůh nakonec potrestá velikou nevěstku 
„za krev svých služebníků“ (Zj 19,2). 

V pr b hu celých d jin zaznívá volání Božího lidu „Kdy už, Pane?“ nebo „Až do kdy?“ Kdo 
z nás nikdy ve svém život  nepocítil nedostatek spravedlnosti? Jaké povzbuzení nacházíš 
ve scén  páté pe et ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší.

-jcHB
Zvýraznění
Vezmeš trochu krve z býčka a potřeš prstem rohy oltáře; všechnu ostatní krev vyleješ ke spodku oltáře.

-jcHB
Zvýraznění
Trochou krve potře kněz též rohy oltáře pro pálení kadidla z vonných látek před Hospodinem, oltáře , který je ve stanu setkávání; všechnu ostatní krev toho býčka pak vyleje ke spodku oltáře pro zápalné oběti, jenž je u vchodu do stanu setkávání.

-jcHB
Zvýraznění
Pronárody, zaplesejte s jeho lidem, vždyť on pomstí krev svých služebníků, vykoná nad svými protivníky pomstu a svou zemi, svůj lid, zprostí viny.

-jcHB
Zvýraznění
Proč by měly pronárody říkat: „Kde je ten jejich Bůh?“ Kéž by pronárody poznaly před naším zrakem pomstu za prolitou krev tvých služebníků.

-jcHB
Zvýraznění
Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.

-jcHB
Zvýraznění
8a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.

-jcHB
Zvýraznění
9Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.10A volali velikým hlasem: „Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi.“

-jcHB
Zvýraznění
Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.

-jcHB
Zvýraznění
Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.

-jcHB
Zvýraznění
Hospodin pravil: „Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země.

-jcHB
Zvýraznění
2protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejích rukou.“
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OTEV ENÍ ŠESTÉ PE ET
12A hle, když rozlomil šestou pe e , nastalo veliké zem t esení, slunce z ernalo jako smute ní 
šat, m síc úpln  zkrvav l 13a nebeské hv zdy za aly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem 
shazuje své pozdní plody, 14nebesa zmizela, jako když se zav e kniha, a žádná hora a žádný ostrov 
nez staly na svém míst . (Zj 6,12–14)

Osobní studium
Při páté pečeti vidíme Boží lid, který trpí 
nespravedlností v nepřátelském světě a volá 
k Bohu, aby se ho zastal a jednal v jeho pro-
spěch. Nyní přichází čas, aby Bůh odpověděl 
na modlitby svatých a zasáhl v jejich pro-
spěch.

Uvažuj nad úvodními verši a nad texty 
Mt 24,29.30 a 2Te 1,7–10. Co tyto verše objas-
ňují? Jak jim rozumíš?

Poslední tři znamení šesté pečeti Ježíš 
předpověděl v Mt 24,29.30. Měla se uskuteč-
nit na konci období „velkého soužení“ (Zj 7,14) 
jako předzvěst druhého příchodu. (Konec to-
hoto období spojujeme s rokem 1798.) Podob-
ně jako v proroctví u Matouše 24, i ve Zjevení 
6,12–14 by bylo možné chápat slunce, měsíc, 
„hvězdy“ (meteority) a oblohu jak symbolic-
ky, tak doslovně. Několikanásobné použití 
spojky jako pomáhá vykreslit obraz skuteč-
ných jevů a událostí – slunce zčernalo jako 
smuteční šat, měsíc byl jako krev a hvězdy 
padaly na zem, jako když fíkovník shazuje 
své nezralé zimní plody. Křesťané v západ-
ním světě usoudili, že se proroctví o zna-
meních Kristova příchodu naplnila v těchto 
událostech: Lisabonské zemětřesení v roce 
1755; temný den 19. května 1780 (pozorovaný 

v celé severní části východního pobřeží 
USA) a nakonec velkolepé padání meteoritů 
nad Atlantickým oceánem 13. listopadu 1833. 
Naplnění proroctví ve Zj 6,12–14 vedlo k celé 
řadě duchovních probuzení a oživení v mno-
ha křesťanských denominacích a k poznání, 
že Kristův příchod je blízko. 

Přečti si text Zj 6,15–17 a verše Iz 2 ,19; 
Oz 10,8 a L 23,30. Jak na tebe působí atmosfé-
ra událostí, které jsou zde vykresleny?

Uvedené scény zobrazují zděšené lidi a je-
jich snahu skrýt se před událostmi, které 
doprovázejí Kristův příchod. Lidé v panice 
hledají hory a jeskyně, aby je zakryly a ochrá-
nily „před tváří toho, který sedí na trůnu 
a před hněvem Beránkovým!“ (Zj 6,16). Přišel 
čas, aby se projevila spravedlnost a aby byl 
Kristus v den svého příchodu „oslaven svým 
lidem a veleben těmi, kdo uvěřili“ (2Te 1,10). 
Konec bezbožníků je popsán ve Zj 19,17–21.

Celá scéna otevírání šesté pečetě končí 
řečnickou otázkou, kterou kladou roztřese-
ní lidé bez víry v Boha: „Neboť přišel veliký 
den jeho [sedícího na trůnu a Beránka] hně-
vu; kdo bude moci obstát?“ (Zj 6,17; viz také 
Na 1,6 a Mal 3,2). Odpověď na tuto otázku 
najdeme ve Zjevení 7,4 – v ten den budou 
moci obstát jen ti, kteří jsou součástí zapeče-
těného Božího lidu.

„Kdo však snese den jeho p íchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže?“ (Mal 3,2) Jak bys odpo-
v d l na tyto otázky? Jak bys své tvrzení podep el biblickými texty? Pod l se o své odpo-
v di ve vaší t íd  sobotní školy.

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
29Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.30Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.

-jcHB
Zvýraznění
7a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,8aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše.9Jejich trestem bude věčná záhuba ‚daleko od Pána a slávy jeho moci‘,10až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili našemu svědectví.

-jcHB
Zvýraznění
14Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.

-jcHB
Zvýraznění
15Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,16a volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!“17Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

-jcHB
Zvýraznění
Zpleněna budou posvátná návrší Ávenu, hřích Izraele. Na jejich oltářích vyroste trní a hloží. Tu řeknou horám: „Přikryjte nás!“ a pahorkům: „Padněte na nás!“

-jcHB
Zvýraznění
Tehdy ‚řeknou horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Přikryjte nás!‘

-jcHB
Zvýraznění
17A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes: „Pojďte, slétněte se k veliké hostině Boží!18Budete se sytit těly králů a vojevůdců a bojovníků a koní i jezdců; těly všech, pánů i otroků, slabých i mocných.“19A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku.20Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou.21Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili jejich těly.

-jcHB
Zvýraznění
Kdo odolá jeho hroznému hněvu? Kdo obstojí před jeho planoucím hněvem?

-jcHB
Zvýraznění
Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno .

-jcHB
Zvýraznění
4Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele:

-jcHB
Zvýraznění
Lidé zalezou do jeskyň v skalách a do škvír v prachu země ze strachu před Hospodinem, před jeho velebnou důstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Vidění o otevírání sedmi pečetí poukazuje na neustálou a všestrannou Boží péči o jeho lid 
na této zemi. Kenneth A. Strand k tomu poznamenává:

„V Písmu nacházíme ujištění, že Bůh se vždy staral o svůj lid. Během celých dějin je Bůh 
přítomen, aby zachoval svůj lid. A ve velkém eschatologickém rozuzlení Bůh ospravedlní 
svůj lid a dá mu nepředstavitelně štědrou odměnu – věčný život. Kniha Zjevení toto téma 
nádherně zachycuje a vyzdvihuje. Zjevení proto není v žádném případě nějakým hrůzostraš-
ným popisem pohromy, která by byla zcela mimo kontext ostatních biblických knih. Vyja-
dřuje samotnou podstatu biblického poselství. Zjevení velmi důrazně ukazuje, že ten Živý, 
který zvítězil nad smrtí a hrobem (1,18), nikdy neopustí své věrné následovníky. A kdyby 
i zakusili utrpení či dokonce mučednickou smrt, nakonec budou vítězi (12,11) a čeká na ně vě-

nec života (viz 2,10; 21,1–4 a 22,4).“ (STRAND, Kenneth A. „  The Seven Heads: Do They Represent 
Roman Emperors?“ v Symposium on Revelation – Book 2, Daniel and Revelation Committee 
Series. Silver Spring: Biblical Research Institute, 1992, vol. 7, str. 206)

Otázky k rozhovoru
1.  Co d ležitého jste se nau ili p i studiu o otevírání prvních šesti pe etí? Pro  je d ležité 

v d t, že a  to na zemi (a ve sv t ) vypadá jakkoli, B h o všem ví, je svrchovaným Pá-
nem a nakonec splní všechna zaslíbení, která dal v Kristu?

2.  Uvažujte o následujícím výroku: „B h si vyvolil církev, aby se stala nástrojem ke spa-
sení lidí. Byla založena, aby sloužila, a jejím posláním je p inášet sv tu evangelium.“ 
(AA 9; PNL 9) Uvažujte o svém sborovém spole enství. Jak by mohlo prost ednictvím 
evangelia zasáhnout lidi ve vašem m st  nebo ve vaší obci?

3.  Kdo a pro  m že obstát v den Kristova p íchodu? Jak by odpov  na tuto otázku m la 
ovlivnit zp sob vašeho života?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 16:58

-jcHB
Zvýraznění




