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Anotace 

Kniha Zjevení Janovo je poslední knihou Nového zákona. Je to apokalypsa. 

Biblisté obecně tvrdí, že kniha byla napsána během vlády císaře Domiciána, 

který v Římské říši nařídil pronásledování křesťanů. 

Tato bakalářská práce se doplňuje historicko-kritický výklad poznatky 

o  sociálním prostředí tehdejších křesťanů v zájmu lepšího porozumění 

apokalyptickým obrazům v knize Zjevení. V rámci studia christologie knihy 

Zjevení Janovo se zaměřuje na hlavní christologické tituly a obrazy (Někdo 

jako syn člověka, Beránek, Nebeský bojovník). Nejvýznamnější christologické 

funkce se soustřeďují kolem Beránka. Právě v tomto obrazu rozvinul Jan motiv 

vítězství skrze utrpení. 
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Summary 

Christology of the Apocalypse of John 

The book of Revelation is the final book of the New Testament. It is an 

apocalypse. Biblical scholars have generally argued, that the book of 

Revelation was written during the reign of Domitian and that Domitian 

instituted an empire-wide persecution of Christians.  

This bachelor thesis supplement historical-critical research with insights from 

the sociology of knowledge in order to understand better the social function of 

Revelation’s apocalyptic imagery. This study of the Christology of the book of 

Revelation deals with the major christological images in the book (the „one 

like a son of man“, the Lamb and the Divine Warrior). The most prominent 

christological functions center around the Lamb, in this image John developed 

the victory-through-suffering motif. 
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1. Úvod 

Poslední kniha Bible je ve sbírce Nového zákona spisem ojedinělým. Nedá se 

zařadit mezi epištoly, ani mezi evangelia, naopak k nám jeho autor promlouvá 

s prorockým odhodláním a apokalyptickou živostí a naléhavostí. Nenacházíme 

v ní svědectví o životě pozemského Ježíše. Kniha zná jen vzkříšeného Pána, 

který přijde ve slávě.1  

Zjevení Janovo představuje vizionářský oběžník církvím, který sám sebe 

charakterizuje jako prorockou knihu. Jejím základem je sedm dopisů, které 

hodnotí, napomínají a povzbuzují. Jedná se o barvitou knihu, v níž jsou 

všechny obrazy teologickými symboly. Jedny obrazy vysvětlují jiné obrazy, 

a tak se výklad knihy Zjevení stal jakýmsi hlavolamem. 

Četba Zjevení Janova není přes všechny hrůzy, o nichž vypráví, četbou 

pesimistickou. Vyžaduje však komentář více než kterýkoliv jiný novozákonní 

spis. 

Klíčovou postavou knihy Zjevení Janovo je ten, jenž byl pověřen samotným 

Bohem a jenž je jeho zpřítomněním – Beránek, který byl zabit. Podle Janova 

chápání Bůh už zvítězil, a to na kříži. Odtud se odvozuje křesťanský paradox, 

který prostupuje christologií tohoto spisu, že totiž oběť je vítězem. Poselství 

knihy však není jen pouhým povzbuzením pro ty, kteří jsou stiženi utrpením. Je 

příslibem mnohem širší naděje. Zjevení sv. Jana je „krizovou literaturou“2, je 

psáno pro ty, kteří jsou úplně na dně.3 Proto vybral autor takové christologické 

tituly. Tato kniha se neobrací pouze na aktivně pronásledované křesťany 

v Římské říši, ale má oslovit širší publikum. Obce, na něž se Jan z Patmosu 

obrací, nejsou oběťmi stálého pronásledování. Jan své čtenáře připravuje na 

reakci, kterou nutně vyvolá křesťanský odpor k Římu. Zjevení dodnes 

poskytuje útěchu všem, kteří se neztotožňují s étosem, který je nepřátelský 

duchu evangelia.4 

Ježíš, jak ho známe z evangelií, byl často předmětem zájmu filmařů. Ti se 

snažili zpodobnit autentickou postavu Ježíšovu (Ježíš, 1979), pokusili se 

i o parodii (Život Brianův, 1979), jindy si promítali své představy 

a akcentovaly některé Ježíšovy rysy (Evangelium sv. Matouše, 1964), někteří si 

                                                 

1 Srov. REJCHRT, s. 9 
2 Srov. HARRINGTON, s. 10 
3 Srov. MRÁZEK, s. 18 
4 Srov. HARRINGTON, s. 10 
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pohrávali s myšlenkou, co by se stalo, kdyby se některé události odehrály 

trochu jinak (Poslední pokušení Krista, 1988). 

Kniha Zjevení také inspirovala několik filmů, ty však nejčastěji zobrazují 

katastrofální scény konce světa, občas si hrají s gematrií. Jedná se o filmy, 

které spadají do žánru sci-fi, válečný, akční. Oproti filmům inspirovaným 

evangelním Ježíšem se však nikdo nepokusil nafilmovat Ježíše tak, jak ho 

popisuje kniha Zjevení. Diváci by navzdory moderním efektům nejspíš 

neporozuměli „tomu, který drží sedm hvězd ve své pravici a prochází sedmi 

zlatými svícny“ nebo obrazu „Beránka se sedmi rohy“ a asi by snahy filmařů 

patřičně nedocenili. Apokalyptický Kristus se představuje skrze symboly 

a barvité obrazy, které se tato práce snaží vyložit a ukázat, že nejsou tak 

šokující a nepochopitelné, jak se na první pohled zdají. 
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2. Kniha Zjevení 

2.1. Kniha Zjevení jako apokalypsa 

Zjevení Janovo představuje jedinou novozákonní knihu apokalyptického druhu. 

Starozákonní, židovská i křesťanská apokalyptická literatura se vyznačují 

některými společnými rysy, např. perspektivou soudu a vzkříšení všech lidí. 

Křesťané prvních staletí tuto perspektivu transformovali, aby s její pomocí 

vyjádřili velikonoční evangelium a jeho důsledky pro lidstvo. Apokalyptika 

totiž věří, že k tomuto času existuje protějšek a cíl, jímž je věk budoucí, věk 

přicházející.5 Z hlediska apokalyptiky se člověk v dějinách nemůže orientovat 

a právě apokalyptika přichází se zjevením, odhalením toho, co přinese budoucí 

věk, tj. s vysvětlením toho, co z přítomných dějin může před Bohem obstát. 

Apokalyptické texty jsou většinou připisovány některé z velkých postav 

minulosti (Adamovi, Henochovi, Mojžíšovi, Ezdrášovi,…). Zjevení Janovo se 

od ostatních apokalyps liší tím, že se jeho autor představuje jako současník 

adresátů a čtenářů. Také forma spisu nese kromě rysů apokalypsy i znaky 

dopisu.6 

Jaká byla funkce apokalyps? Apokalypsy neměly a nechtěly sdělovat nějaké 

tajemné poselství příštím generacím, ale promlouvaly do konkrétní situace 

svých současníků. Zjevení Janovo jako většina apokalyps vznikalo v době 

pronásledování křesťanů a o přítomném utrpení mluvilo jako o něčem, co má 

přijít dle Božího zjevení, a snažilo se tak své čtenáře ujistit, že přítomné utrpení 

není definitivní a také není ničím, co by rušilo Boží záměr. Smysl 

apokalyptických vizí spočívá v zasazení současné reality do souvislosti 

s poslední skutečností.7 

 

„Apokalyptická eschatologie je druh náboženské perspektivy, která odhaluje 

pozemskou realitu a dění ve světě ve světle Božích záměrů a plánů. 

Charakterizuje ji dualistický pohled na svět a deterministická interpretace 

dějin s výhledem na Hospodinovu suverénní spásnou moc a na individuální 

odplatu po smrti.“8 

 

                                                 

5 Srov. POKORNÝ, Literární a teologický úvod do nového zákona, s. 259 
6 Srov. POKORNÝ, Literární a teologický úvod do nového zákona, s. 261 
7 Srov. POKORNÝ, Literární a teologický úvod do nového zákona, s. 264 
8 DUS, s. 49 
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Ve zjevení jde vždy o odhalení hlubší souvislosti, o vhled do hlubiny 

a  o  výhled k eschatu, k absolutní budoucnosti.9 

Pojem apokalypsa pochází z řeckého slova apokalypsis (ἀποκάλυψις, 

zjevení, odhalení). Věřící hledali v apokalyptických spisech nadpřirozené 

Zjevení Božích záměrů, Božích tajemství, jež nejsou dostupná běžnými 

lidskými prostředky. Častým prostředkem apokalyptické řeči jsou symboly, 

které sahají až k mytologickým představám a jako takové mohou mít v různých 

spisech svůj význam. Poprvé je výraz „apokalypsa“ doložen v nadpise 

novozákonní knihy Zjevení Janovo, kde označuje akt i obsah Zjevení. Od 

2. století je běžně užíván jako název literárního žánru.10 Někteří badatelé 

charakterizují tento specifický literární žánr jako zjevení nebeských tajemství, 

jiní zdůrazňují spíše eschatologický obsah těchto spisů.11 Collins definuje 

apokalypsu jako  

 

„druh zjevovatelské literatury, v níž je lidskému příjemci za použití 

narativního rámce zprostředkováno zjevení pocházející od nadpozemské 

bytosti a odhalující určitou transcendentní skutečnost, jež má jednak časový 

rozměr, neboť počítá s eschatologickou spásou, jednak zároveň rozměr 

prostorový, protože zahrnuje další – nadpřirozený – svět“.12 

 

Na otázku, jaký literární žánr kniha Zjevení představuje, jsme už 

odpověděli. Knihu Zjevení zařadili do apokalyptické literatury. Avšak podle 

úvodní formule: „Jan sedmi sborům v Asii: Milost vám a pokoj“ (1,4), bychom 

ji rovněž mohli označit za dopis. Celý dokument totiž začíná tak, jak běžně 

začínaly dopisy té doby. Odesílatel se představil svým jménem, pak napsal 

jméno adresáta a přidal jednoduchý pozdrav. A končí: „Milost pána Ježíše buď 

se všemi!“ (22,21), tedy přesně jak bychom od křesťanského dopisu té doby 

čekali.13 Adresáty jsou křesťané sedmi maloasijských křesťanských obcí, avšak 

číslo sedm má ve Zjevení důležitou symbolickou hodnotu, neboť představuje 

celistvost, úplnost. Jan tedy v podstatě hovoří k celé církvi.14 

 

                                                 

9 Srov. POKORNÝ, Hermeneutika jako teorie porozumění, s. 205 
10 Srov. Proroctví a apokalypsy, NZ apokryfy III, s. 27 
11 Srov. HARRINGTON, s. 17 
12COLLINS, s. 9 
13 Srov. SPILSBURY, s. 10-11 
14 Srov. SPILSBURY, s. 12 
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2.2. Zjevení Janovo a židovské apokalypsy 

Na Zjevení Janovo měly přímý či nepřímý vliv některé židovské „apokalypsy“, 

které byly buď starší, nebo pocházely ze stejné doby jako kniha Zjevení. Jedná 

se o následující spisy: 

1. Henochova (1 Hen, tzv. Etiopský Henoch) je nejstarší ze tří 

apokalyptických knih připisovaná Henochovi (Gn 5,18–24). Jedná se o sbírku 

pěti součástí nestejné délky a rozdílného datování (3. st. př. Kr.–1. st. po Kr.). 

Toto dílo odráží historické události, které předcházely makabejskému povstání 

(167–164 př. Kr.) a následovaly po něm.15 Autor popisuje svět násilí a útlaku 

a tvrdí, že má vidění nebeského světa, který působí i na náš svět, kam přináší 

spásu. Svým čtenářům dává naději na brzký Boží zásah. 

Kniha proroka Daniela (7.–12. kap.) je navzdory faktu, že některá 

henochovská látka je starší, prvním plně rozvinutým apokalyptickým spisem 

a  vrcholným spisem židovské apokalyptické literatury vůbec. Vznik lze 

datovat před rok 165 př. Kr, do doby krátce před smrtí Antiocha IV. Epifana, 

jenž je předobrazem tyrana v Danielových spisech. Dan 7–12 tvoří tři vidění 

a  proroctví, zjevení zprostředkovává anděl. V každé části se opakuje tentýž 

model: eschatologická krize a vyhlídka na soud a konečnou spásu.16 

4. kniha Ezdrášova byla napsána po pádu Jeruzaléma (70 po Kr.), je dílem 

neznámého židovského autora z let 90–120 po Kr. se psaným v hebrejštině, 

dochoval se celý pouze v latinském překladu. Děj je rozdělen do sedmi scén, 

dialogů a vidění.17 

Dalšími apokalyptickými spisy doby blízké Zjevení Janovu jsou 2. kniha 

Baruchova, Apokalypsa Abrahámova, Sibylliny věštby. 

Kromě biblické knihy Daniel lze texty s apokalyptickou tématikou 

vystopovat i v některých dalších mladších starozákonních spisech (Zach; 

Iz 24–27, aj.).18 

 

2.3. Vztah knihy Zjevení Janovo a Starého zákona 

Autor knihy Zjevení Janovo znal velmi dobře Starý zákon. Inspirovaly ho 

především knihy proroka Daniela a proroka Ezechiela. Přestože ve Zjevení 

                                                 

15 Srov. HARRINGTON, s. 18 
16 Srov. HARRINGTON, s. 19 
17 Srov. HARRINGTON, s. 20 
18 Srov. LOHSE, s. 2 
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nenajdeme žádnou jednoznačnou citaci Starého zákona, snadno rozpoznáme 

narážky na některé biblické citace. Je možné, že znal knihu Moudrostí, jež ho 

mohla volně inspirovat k transformaci egyptských ran do ran polnic a misek. 

Nelze pochybovat o tom, že by Jan neznal žádný ze starších či jemu soudobých 

židovských apokalyptických spisů (často 1. Hen). Kniha Zjevení vykazuje 

dokonalou autorovu znalost Bible, jejímž měřítkem je skutečnost, že navzdory 

četným narážkám a ohlasům SZ ve Zjevení nikde nenacházíme přesnou citaci. 

S Písmem pracuje svobodně a tvořivě, prameny často upravuje, má zálibu 

v živých obrazech, jež živí jeho vlastní plodnou představivost.19 Kniha Zjevení 

je bytostně křesťanský text, i když výrazně ovlivněný Janovým židovským 

původem.20 

 

2.4. Autorství, místo a doba vzniku 

Autor knihy sám sebe na čtyřech místech nazývá Janem (1,1.4.9; 22,8). 

Křesťanská tradice (Justin, Irenej, Klement Alexandrijský,…) ho obecně 

identifikovala jako učedníka Páně, evangelistu Jana. Až ve 3. století se začaly 

objevovat první nesouhlasné názory. Dionýsius Alexandrijský na základě 

kritického literárního a teologického rozboru Janova evangelia i knihy Zjevení 

dospěl k závěru, že knihu Zjevení napsal někdo jiný než autor posledního 

evangelia. S tímto názorem se ztotožnil také církevní historik Eusebius.21 

Objevily se i názory, které odepírají poslední novozákonní knize její 

kanonicitu. Řehoř Naziánský a Cyril Jeruzalémský ji nepočítali mezi 

novozákonní spisy. Jan Zlatoústý se o ní ani nikde nezmiňuje. V syrských 

verzích Nového zákona se vůbec neobjevuje.22 Podle současného stavu bádání 

je vazba mezi knihou Zjevení přinejmenším nejasná. Užití formy listů a jejich 

maloasijští adresáti spíše naznačují určitou vazbu na Pavla. Autorem knihy 

Zjevení je neznámý křesťanský prorok Jan.23 

Jan zapsal Zjevení na ostrově Patmos. Jedná se o malý ostrov v Egejském 

moři ležící několik kilometrů od malé Asie. Podle Ireneje z Lyonu pochází 

kniha Zjevení z doby vlády císaře Domiciána. Nejsilnějším svědectvím pro 

toto časové zařazení je označení Říma jako Babylónu, v židovské literatuře se 

                                                 

19 Srov. HARRINGTON, s. 21 
20 Srov. HARRINGTON, s. 10 
21 Srov. HARRINGTON, s. 23 
22 Srov. HARRINGTON, s. 23 
23 Srov. HARRINGTON, s. 23 
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totiž tímto způsobem označuje za původce zničení druhého chrámu (70 po 

Kr.), proto badatelé datují vznik knihy do let 90–97 po Kr.24 

Politickým rámcem vzniku knihy Zjevení byla nejspíše vláda císaře 

Domiciána (81–96 po Kr.). Byl to megaloman a krutovládce. Pěstoval císařský 

kult a  vyžadoval pro sebe titul „dominus et deus“. Za jeho vlády docházelo 

k útlaku a  pronásledování křesťanů. Tento fakt bývá považován za příčinu 

protiřímského postoje knihy Zjevení.  

Podle některých je ovšem obraz Domiciána zkreslen. Domicián byl 

posledním císařem z rodu Flaviů, po něm nastoupil Traján (98–117 po Kr.), 

který patřil k Antoninům. Jeho vláda byla vnímána jako počátek nové éry. 

Autoři té doby chtěli ukázat změnu a jako nástroje použili kontrast proti 

Domiciánovi. Ve skutečnosti prý tak krutý nebyl a vyžadováním božských poct 

se nijak nelišil od svých předchůdců.25 

V římských provinciích přispíval císařský kult k upevnění vztahu lidu 

k císaři. Tento kult byl obzvláště rozvíjen v provinciích Asie, kam se dostal za 

vlády císaře Augusta. Ze sedmi maloasijských obcí uvedených ve Zj 2–3 pouze 

Thyatiry neměly císařský chrám. Církevní obce z knihy Zjevení sídlily 

v místech, kde císařský kult nejvíce zakořenil. Pro křesťany však tento kult 

představoval závažný problém. Z hlediska své víry mohli božství přiznat pouze 

jedinému pravému Bohu. Do konfliktu se státní mocí se dostali také svým 

odmítavým postojem k obětování pohanským bohům.26 Z dostupných zdrojů 

vyplývá, že křesťané v Malé Asii žiji celkem poklidně. Janovu negativní 

a nepřátelskou rétoriku vůči Římské říši živil především odpor proti 

převládajícím společenským silám a mravní úpadek římské společnosti. 

Z Janovy strany se spíše jedná o radikální útok na společenský řád římské 

společnosti, jejíž součástí byli i křesťané. Římský svět spatřoval jako skrz 

naskrz ďábelský.27 Ačkoli nemáme nezvratné důkazy pro masové 

pronásledování křesťanů za doby vlády císaře Domiciána, je možné, že se 

křesťané v celé říši obávali, že jednání Říma začne být velmi nepříjemné a že 

se brzy mohou dostat pod tlak uznat císaře za Boha. 

Další možností, jež přichází v úvahu, je datovat sepsání knihy Zjevení do 

doby těsně po smrti císaře Nerona, asi o 30 let dříve. Tato domněnka je 

                                                 

24 Srov. HARRINGTON, s. 24; MRÁZEK, s. 14 
25 Srov. HARRINGTON, s. 24 
26 Srov. HARRINGTON, s. 24-25 
27 Srov. HARRINGTON, s. 25-26 
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založena na interpretaci pěti padlých králů (17,9–10), kde prvních pět římských 

císařů představují Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius a Nero. Po smrti 

Nerona v roce 68 nastalo v Římě období velkých politických zmatků.28 

Pro obě možnosti datace vzniku knihy Zjevení platí, že muselo být napsáno 

v době, kdy křesťané začali od státu zakoušet rostoucí podezírání 

a  nepřátelství. 

 

2.5. Christologie  

Christologie představuje část křesťanské teologie, která se věnuje tajemství 

osoby a díla Ježíše Krista.29 Christologickou látku můžeme rozdělit mezi 

christologie jednotlivých novozákonních spisů (podobně jako se tahle práce 

zabývá christologií knihy Zjevení), ovšem nabízí se rovněž možnost seřadit 

látku podle systematických hledisek, podle christologických titulů nebo jiných 

myšlenkových modelů.30 

                                                 

28 Srov. SPILSBURY, s. 13 
29 Srov. POSPÍŠIL, s. 11 
30Srov.  SCHIERSE, s. 50 
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3. Někdo jako Syn člověka 

3.1. „Syn člověka“ v židovské literatuře 

Hebrejský výraz „syn lidský“ ( ן־א  ָ֜ םד  ָ֜בֶּ ) označuje často prostě člověka 

(Ž  80,18), člena lidské rodiny, konkrétní, individuální bytost. Samotný výraz 

„člověk“ ( ׁשֱאנ  ָָ֜֜רב ָ֜ ) má význam spíše kolektivní, člověčenstvo. Když Hospodin 

nazývá Ezechiela „synem lidským“ (Ez 2,1.3), zdůrazňuje tím vzájemnou 

vzdálenost a připomíná prorokovi jeho smrtelnost. Souhrnem celé starozákonní 

antropologie je fakt, že člověk je před Bohem jako závan větru, a přesto ho 

Bůh zahrnuje svými dary (Ž 8,5; Gn 1).31 S trochu jiným pojetím se však 

setkáváme v knize Daniel. V Dan 7 se používá velkolepých obrazů ke 

konkrétnímu popsání sledu lidských říší, které se rozpadnou a uvolní místo 

království Božímu. Jsou to šelmy vystupující z moře, které se objevují před 

Bohem, představovaným starcem, zcela bezmocné. V oblacích se objevuje 

„jakoby Syn člověka“, předstupuje před Boží trůn a přijímá vládu nad celým 

světem (Dan 7,13n). Původ těchto představ není úplně jasný, existuje množství 

teorií. Vypůjčení si označení „Syn člověk“ ze žalmů nebo z knihy Ezechiel 

není dostačujícím vysvětlením. Někteří badatelé zde vidí vliv íránských mýtů 

o  otci lidí, očekávaném na konci světa jako spasitele. Další možností je 

personifikovaná Moudrost nebo Adam (Gn 1, Ž 8), kteří jsou stvořeni k obrazu 

Božímu a jsou jen o málo nižší než Bůh.  V Dan 7 se střetávají Syn člověka 

a  šelmy jako síly božské proti silám zla. Šelmy patrně představují nejen říše, 

ale také jejich vládce. Postava syna člověka představuje Mesiáše, syna 

Davidova. Ze souvislostí vyplývá jeho spojení se světem Božím, a tudíž jeho 

nadpřirozenost.32 

Po sepsání knihy Daniel se titulu „Syn člověka“ chopila židovská 

apokalyptika. Vidí v něm nadzemského jedince. V Henochových 

podobenstvích (tj. druhý oddíl 1. Hen, 1. st. po Kristu) se jedná o záhadnou 

bytost, plnou spravedlnosti a  přebývající u Boha. Této bytosti je svěřeno zjevit 

spásu, uchovávanou pro konec světa, kdy má zasednout na trůn jako soudce 

všech. Spravedlivým přinese spásu, pomstí je a povolá k sobě po jejich 

zmrtvýchvstání. Henochův Vyvolený má rovněž některé rysy mesiáše 

královské tradice a  Hospodinova  služebníka, ale beze stopy osobního utrpení 

                                                 

31 Srov. DUPLACY, s. 503 
32 Srov. DUPLACY, s. 504 



 

15 

a pozemského původu. Tato nauka odpovídá situaci v určitých vrstvách 

židovské společnosti ještě před Ježíšovým příchodem. Výklad Dan 7 

poznamenal 4. knihu Ezdrášovu a rabínskou literaturu. Víra v tohoto 

nebeského spasitele, který se má zjevit, připravilo půdu pro používání výrazu 

Syn člověka v některých novozákonních spisech. Syn člověka se stal 

technickým označením pro Mesiáše.33 K postavě Syna člověka patřila funkce 

Panovníka a Soudce. Jeho druhý příchod, parusie, je odvozen od vize, v níž je 

jeho ustanovení za eschatologického krále popsáno jako jeho příchod (Dan 

7,13n).34 

 

3.2. Někdo jako Syn člověka (Zj 1,13 a 14,14)  

S výrazem „někdo jako Syn člověka“ (ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, doslova 

podobný Synu člověka) se ve Zjevení potkáváme na dvou místech – 1,13 

a  14,14. Ve Zj 1,13 slouží jako nadpis pro Zj 1,14 – 20 a dopisy obcím ve Zj 

2,1 – 3,22. Ve Zj 1,13 vystupuje „někdo jako Syn člověka“ jako autoritativní 

postava pro křesťany asijských křesťanských obcí, která jim zjevuje, co mají 

činit, aby vstoupili do Nového Jeruzaléma. Oproti tomu  Zj  2 a 3 poskytují 

základní instrukce, které mají uschopnit církve v Asii, aby vydržely 

apokalyptické zkoušky, prezentované ve Zj 6,1 – 19,10. Verš 1,13 je tedy 

klíčový pro celou knihu Zjevení.35 

Na podobnost výrazu „někdo jako Syn člověka“ užitého ve Zj ve výše 

uvedených dvou verších a verše 7,13 ve starozákonní knize Daniel (רֱָ֜אנ  ׁש ַ֥ ב   (כְּ

poukázal jako první Lietzmann. Naopak zdůrazňuje nepodobnost s výrazem 

„Syn člověka“ (ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου), který užívají synoptická evangelia. 

Zatímco Daniel a Zjevení obsahují srovnávací výraz „jako“, synoptická 

evangelia tak nečiní, užívají totiž určitý člen. Syn člověka není ve Zjevení ani 

v Danielovi užit jako titul a Jan plně závisí na Danielovi 7,13.36 Pro zajímavost 

ještě uveďme, že již Justin Mučedník odlišoval oba výrazy. Když odkazuje na 

Dan 7,13, užívá výraz ὡς υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, kdežto když myslí na Syna 

člověka ze synoptických evangelií, užívá frázi  ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.37 

                                                 

33 Srov. DUPLACY, s. 504; Srov. NOVOTNÝ, Biblická teologie R-Ž, s. 1052-53 
34 Srov. POKORNÝ, Vznik christologie, s. 69-70 
35 Srov. SLATER, s. 86 
36 Srov. SLATER, s. 86 
37 Srov. AUNE, s. 90 
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Ačkoli se náš primární zájem v této kapitole soustřeďuje na verš 1,13, pro 

lepší pochopení se podívejme na verše, které mu ve Zj předcházejí. Zjevení 

začíná oznámením původu a autorství vizí „Zjevení, které Bůh dal Ježíši 

Kristu,…“ (1,1). Ježíšovo jméno je v Apokalypse zmíněno čtrnáctkrát, pouze 

ve 22,16 se představuje on sám, a to tituly „potomek z rodu Davidova“ a „jasná 

jitřní hvězda“ (Nu 24,17: „vyjde hvězda z Jákoba“).38 V židovské tradici 

a v apokalypsách je zcela běžné, že Bůh dává vidění k interpretaci andělovi, 

který je pak přímo zprostředkovává prorokovi (např. Enoch, Izajáš,…). Ve Zj 

je Bůh dává nejdříve Ježíši Kristu, ten předává zjevení andělovi, který je dává 

Janovi. U Jana Bůh svěřuje vidění Kristu, ten se stává autoritativní osobou na 

pozadí apokalypsy, což je výrazný křesťanský posun v historii židovských 

apokalyps. Ukazuje Krista jako někoho na božské úrovni, rovného Bohu.39 

Existuje nepřekonatelný odstup mezi Boží transcedencí a  lidským světem.40 

Komunikační řetězec vypadá takto: Bůh – Kristus – anděl – Jan – 

posluchač/čtenář.41 

S Kristovou participací na božství a v roli zástupce Všemohoucího Boha se 

ve Zj setkáme víckrát a v různých podobách. Především je to potvrzení Ježíše 

jako svědka Božího. Je to svědek věrný a pravý, jak uvidíme v následujících 

verších. Ježíš Kristus je ve verši 1,4 úzce vztažen k Bohu „který je, který byl 

a  který přijde“. Tahle časová následnost přítomnost-minulost-budoucnost není 

obvyklá. Mnohem častěji se v biblických textech setkáváme s normální 

časovou sousledností (např. Iz 44,6 „Já jsem první i poslední“). Podobnými 

časovými výrazy oplývají texty antické literatury, např. Paunasias („Zeus, který 

byl, Zeus, který je, Zeus, který bude“) aj., kdežto Jan obrátil dvě časové 

dimenze z kontinua minulost-přítomnost-budoucnost, aby je učinil 

kompatibilními s Ježíšovým životem, smrtí a druhým příchodem.42 

„Sedm duchů před Božím trůnem“ (1,4) se vztahuje k sedmi křesťanským 

komunitám. Jan zde zpracovává oblíbenou apokalyptickou představu, kterou 

známe již z knihy Daniel, že každá národ nebo říše má svého zástupce v nebi.43 

Ve v. 1,5 hovoří Jan o Ježíšovi jako o „svědku věrném, prvorozeném  mrtvých 

a vládci králů země“. Jan se dovolává Ježíše za svědka a ručitele. V Ježíšově 

                                                 

38 Srov. SCHEUCH, s. 207 
39 Srov. SLATER, s. 88 
40 Srov. MRÁZEK, s. 18 
41 Srov. HARRINGTON, s. 58 
42 Srov. SLATER, s. 90 
43 Srov. MRÁZEK, s. 20 
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svědectví můžeme hledat i narážku na jeho pozemské působení a  svědectví 

zpečetěné krví.44 Prvorozenství znamenalo v biblické tradici výsadní postavení, 

výraz „prvorozený z mrtvých“ vychází z víry ve vzkříšení a  ještě více 

podtrhuje Ježíšovo mimořádné postavení.45 „Vládce králů země“ je vyjádření 

univerzalistického přesvědčení, že všichni pozemští vladaři jsou podřízeni 

Bohu, podléhají Božím záměrům i Božím soudům.46 Všechny tři atributy jsou 

parafrázemi na Ž 89, dlouhé pasáže jsou zde věnovány Davidovskému králi, 

zde jsou interpretovány mesiášsky.47  V dalším verši „Jemu, jenž nás miluje 

a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého 

Otce – jemu sláva i moc navěky“ se jedná o závěrečnou doxologii se 

soteriologickým a eklesiologickým motivem.48 

Ve verši 1,7 se objevuje obětní téma, nejprve prvek vypůjčený z Dan 7,13, 

že Kristus přichází v oblacích. Jedná se o narážku na „Syna člověka“. „Alfa 

i  Omega“ (1,8) jsou první a poslední písmeno řecké abecedy a vyjadřují 

autorovo přesvědčení, že Bůh je ten, který měl ve všem první slovo, dal všemu 

počátek, ale současně bude mít i slovo poslední. Nic se definitivně nevymklo 

z jeho moci. Ne všechno, co se děje mezi počátkem a koncem, je Boží vůle, 

avšak přesto zůstává Bohem Všemohoucím (παντοκράτωρ).49 

 

„…, spatřil jsem sedm zlatých svícnů; uprostřed těch svícnů někdo jako Syn 

člověka, oděný řízou až na zem, a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy 

bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně; jeho nohy podobné 

kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 

sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč; jeho vzhled jako když 

slunce září v plné své síle. (12b - 16) 

 

Pasáž 1,12b – 20 hovoří o tom, že „někdo jako Syn člověka“ stojí mezi 

sedmi zlatými svícny. Sedm svícnů zastupuje sedm církevních obcí, pro které 

dává Kristus Janovi instrukce. Popsaný oděv připomíná kněžskou roli. 

Celé vidění působí dojmem velkolepého majestátu. Postava „někoho jako 

Syn člověka“ je zde popsána pomocí symbolů, které mají svůj základ ve 

                                                 

44 Srov. MRÁZEK, s. 21 
45 Srov. MRÁZEK, s. 21 
46 Srov. MRÁZEK, s. 21 
47 Srov. MRÁZEK, s. 21 
48 Srov. MRÁZEK, s. 22 
49 Srov. MRÁZEK, s. 22-24 
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Starém zákoně (Ezechiel, Daniel). Když se bude ve 2. a 3. kapitole 

představovat na začátku jednotlivých listů církevním obcím, bude každé z nich 

představen některým z těchto symbolů. Nejprve vidí Jan sedm zlatých svícnů, 

které představují sedm církevních obcí. Uprostřed těchto svícnů je Kristus 

označený „někdo jako Syn člověka“ – výraz převzatý z Dan 7,13, zde 

podobnější spíše Dan 10,5–6, zdůrazňuje jeho vizionářský charakter.50 

Kristus není křesťanům vzdálený a cizí, je uprostřed církevních sborů. Při 

kultu římského císaře býval jeho obraz vystaven mezi sedmi hořícími svícny. 

Zde je Kristus představen jako vládce celého vesmíru, jemu náleží panování, 

sláva i  kult. Jeho oděv, říza, poukazuje na kněžskou hodnost a zlatý opasek na 

královskou důstojnost. Ježíš je nejvyšším veleknězem a vládcem. Bělost hlavy 

a barva vlasů jsou obrazem věčnosti, o níž můžeme obrazně říct, že je stejně 

tak stará jako mladá. Bílá barva je však také obrazem čistoty a slávy. Planoucí 

oči znázorňují vše pronikající vševědoucnost. Nohy podobné kovu 

„přetavenému ve výhni“ poukazují na jeho pevnost, čistotu a soudcovskou 

moc. Hlas jako hukot příboje značí velkou sílu a účinnost. Ostrý, dvojsečný 

meč v jeho ústech poukazuje na jeho neúprosný soudcovský výrok, kterému 

nemůže nikdo uniknout, rozhoduje o životě a smrti, a sluncem zářící vzhled 

představuje plnost Božího světla.51 

Osoba podobná Synu člověka drží v pravici sedm hvězd. Takové hvězdy 

bývaly symbolem světovlády, se sedmi hvězdami se nechávali zobrazovat 

římští císařové. Pravice – jako ruka s předností a vyznamenáním – symbolizuje 

i osobní zájem a láskyplnou péči. Jan se od Krista dozvídá, že sedm hvězd 

symbolizuje sedm andělů církevních obcí a sedm svícnů je sedm církví (1,20). 

Výraz „anděl“ ve Zj vyvolává množství výkladů. Jednou z možností je, že se 

jedná o strážného anděla každé církevní obce dle staré židovské představy, že 

jednotlivci i společenství mají své ochranné anděly. Jiný výklad hovoří o tom, 

že již ve Starém zákoně jsou proroci a kněží nazýváni „anděly“, posly Božími. 

V židovské obci býval představitel synagogy označován „andělem“, zdá se 

tedy odůvodněné, že pod pojmem „andělé sedmi obcí“ se rozumějí 

představitelé sedmi obcí. Jako má Kristus ve své moc hvězdy, má v hrsti 

i  představitele křesťanských obcí.52 

                                                 

50 Srov. MRÁZEK, s. 27 
51 Srov. SCHEUCH, s. 26-27 
52 Srov. SCHEUCH, s. 27; MRÁZEK, s. 33 
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Kristus, přemožitel smrti, potlačuje svým slovem i dílem i poslední základ 

strachu člověka. „Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, 

jsem živ na věky věků.“(17b–18). Co platilov 1,8 o Bohu, to platí i o Kristu: je 

věčný.  Moc Kristovu nad smrtí připomíná i obraz klíčů od smrti a hrobu. 

Podsvětí bylo představováno jako pevnost se silnými branami. Jestliže má 

Kristus klíče od této pevnosti, nemůže smrt ani podsvětí nikoho věznit proti 

Kristově vůli. Zde je možná brán zřetel i na článek v apoštolském vyznání víry: 

„Sestoupil do pekel (resp. předpeklí)“. Hlásá, že vzkříšený Kristus přinesl 

spásu i těm spravedlivým, kteří zemřeli před jeho vykupitelskou smrtí.53 Mít od 

něčeho klíč může také znamenat pochopit smysl, najít význam. Kristus má klíč 

k naší smrti, našemu vězení, zná ji zevnitř, protože byl mrtev a zase žije.54 

Druhým místem ve Zj, kde se vyskytuje „někdo jako Syn člověka“ je 14,14: 

„na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce 

ostrý srp“. Oblak je znakem Boží přítomnosti a slávy (Ž 97,2; Dan 7,13; Mt 

17,5; Mk 13,26), koruna ze zlata (19,12) znamnená, že se objevil královský 

vítěz a ostrý srp (Jl 4,13) značí soudcovskou moc.55 Badatelé se rozcházejí 

v názoru, zda je v tomto případě „někdo jako Syn člověka“ vzkříšený Kristus 

nebo nějaký anděl. Pro anděla hovoří v. 17, kde mu jiný anděl cosi přikazuje, 

ale z celkového kontextu knihy je pravděpodobnější, že na oblaku sedí 

Kristus.56 

 

3.3. Dopisy sedmi církevním sborům 

Podívejme se nyní, jak je Kristus představen sedmi církevním obcím 

v dopisech jim adresovaným. Všechny dopisy jsou uvozeny vstupní formulí 

„toto praví“ (τάδε λέγει), kterou kdysi zahajovali proroci Starého zákona svá 

vystoupení. Touto formulí se ve všech dopisech představuje Kristus.  

V listu do Efezu (2,1–7) je to „ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, 

který se prochází mezi sedmi zlatými svícny“. Obraz pravice s hvězdami 

a  procházení mezi svícny byl použit už v prvním vidění (1,12.16). V listu do 

Smyrny (2,8–11) se Kristus představuje jako „ten první i poslední, který byl 

mrtev a je živ“. Kristus se této obci prezentuje jako Král všech věků, který 

                                                 

53 Srov. SCHEUCH, s. 28 
54 Srov. MRÁZEK, s. 31 
55 Srov. SCHEUCH, s. 135 
56 Srov. MRÁZEK, s. 166-167 
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kráčel utrpením a smrtí a vstal z mrtvých. S touto myšlenkou jsme se setkali již 

u prvního vidění 1,17–18.  V listu do Pergamu (2,12–17) promlouvá k obci 

„ten, který má ostrý dvousečný meč“. Jedná se o obraz z prvního vidění 1,16. 

Kristus se zde představuje jako bojovník a soudce. Nebezpečí věřících 

v Pergamu spočívalo v jejich toleranci vůči bludařům v jejich vlastních řadách. 

Kristus slibuje, že přijde „bojovat mečem svých úst“ nejen vůči oněm bludařů, 

nýbrž i proti těm, kteří jejich přítomnost v obci trpí. Metaforický výraz „meč 

úst“ zdůrazňuje jedinečnou a vítěznou moc Božího slova nad bludařským 

učením. Listu do Thyatir (2,18–29) je odesílatelem „Syn Boží, jenž má oči jako 

planoucí oheň a nohy jako zářivý kov“ – zde je jediné místo ve Zj, v němž 

Kristus sám sebe tituluje „Syn Boží“ (ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ). Toto označení je 

narážkou na popis v prvním vidění (1,14.15) a rovněž na Žalm 2, který stojí na 

pozadí tohoto listu. Syn Boží (Ž 2,7) je vševědoucí – vše vidí: „má oči jako 

planoucí oheň“. To je připomenuto i ve verši 23: „vidím do srdce i nitra 

člověka“. Dále je všemocný a má sílu zničit všechno zlo: „má nohy jako zářivý 

kov“. To bude řečeno, ale jiným slovy i ve verši 27.  

V listu do Sard (3,1–6) se Kristus obci představuje jako „ten, který má 

sedmero duchů Božích a sedmero hvězd“. Sedmero duchů Božích by zde 

mohlo znamenat sedm darů Ducha svatého57 a jeho vlastnictví sedmi hvězd 

(1,4.16.20), že má v moci církevní obce i jejich představitele. V dalším listu do 

Filadelfie (3,8–13) Kristus o sobě prohlašuje, že je „ten Svatý a Pravý, který 

má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo 

neotevře“. Na rozdíl od úvodní vize se zde Kristus představuje dvěma novými 

označeními „Svatý a Pravdivý“ Je to božské označení (Iz 6,3; 65,16; 1Pt 

1,15.16) Ježíš je svatý, i když to židé neuznali; Ježíš je pravý, třebaže ho často 

nazývali falešným prorokem. V duchu původní vize (1,18) se Kristus 

představuje jako klíčník: „má klíč Davidův“, což ukazuje na jeho mesiášství 

a svrchovanou moc. Jako „Syn Davidův“ má klíč nejen od Davidova domu, 

jako ho kdysi měl služebník Eljakím (Iz 22,22), ale i od davidovského 

mesiánského království. Koho on vpustí, může do Božího království vejít 

a nikdo ho nevyžene. Ale před kým on zamkne (Mt 25,10), toho nikdo už 

nebude moci vpustit. Není bez zajímavosti, že právě ve Filadelfii byl uctíván 

Bůh Janus, který byl zobrazován s klíčem v rukou.58 Kristus chce říci: Ne 

pohanský bůh, nýbrž já mám klíče ode všeho. A konečně v sedmém listu Do 

                                                 

57 Srov. HARRINGTON, s. 86; REJCHRT, s. 35 
58 Srov. SCHEUCH, s. 50 
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Laodiceje (3,14–23) praví „ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, 

počátek stvoření Božího“. V hebrejštině znamená slovo „amen“ (ָאֵמן) „to je 

jisté“, „to platí“. V Novém zákoně se toto slovo vyskytuje stodvacetšestkrát. 

Ve Zj je uvedeno na několika místech: 1,6.7; 5,15; 7,12; 19,4; 22,20. Toto 

slovo se často vyskytuje v evangeliích, Ježíš je užíval na začátku důležitých 

řečí: „Amen, amen, pravím vám.“ Slovo „amen“ se velmi brzy stalo liturgickou 

aklamací v křesťanské bohoslužbě (1K 14,16). Protože Kristus představuje 

splnění všech Božích příslibů, nazývá se jménem Amen (2K 1,20). Dále se 

představuje jako „svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího“, což už se 

ozvalo v úvodním pozdravu a v prvním Janově vidění (1,5 a 1,17).59 

 

 

                                                 

59 Srov. SCHEUCH, s. 53 
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4. Beránek 

4.1. Beránek ve Starém a Novém zákoně 

Řecké slovo ἀρνίον se se ve Zjevení objevuje dvacetdevětkrát, a to ve 27 

verších. Až na jeden výskyt (13,11), kde se hovoří o šelmě vystupující z moře, 

vždy odkazuje na Krista-Beránka.60 Beránek jako christologický obraz ve 

Zjevení vykazuje některé podobnosti s užitím tohoto výrazu v jiných 

novozákonních knihách, o čemž se ještě podrobněji zmíníme. 

Někteří autoři tvrdí, že Beránek ve Zjevení pochází primárně z židovské 

apokalyptické tradice, ne z raného křesťanství. V 1. Hen 90,9 reprezentuje 

rohatý beránek Makabejské a v 90,37 je jejich vůdce líčen jako bílý býk s rohy. 

Zde se však nejedná o mesiášské tituly. V Závěti Josefově beránek jako 

mesiášská postava ničí nepřátele Izraele. Zjevení si tento motiv vypůjčuje 

a  přidává k němu další – Beránek přemáhá nepřátele, ale tohoto vítězství 

dosahuje skrze utrpení.61 

Hebrejská bible obsahuje přibližně 400 odkazů na berany, ovce a jehňata. 

Příslušné pasáže bychom mohli rozdělit do dvou oblastí. Jedna oblast se týká 

pastevectví, druhá se zaměřuje na obětní předpisy. Žádná z oblastí však nemá 

mesiášský rozměr.62 Předpisy o obětních zvířatech sice obsahují teologický 

rozměr, ale berani, ovce a jehňata v nich nepřestávají být zvířaty. Obětní 

zvířata slouží jen jako prostředek pro odčinění lidských hříchů (Ex 12,5; Lev 

1,10, atd.).  Až pisatelé Nového zákona našli v prvcích oběti vhodné vysvětlení 

pro Ježíšovu úlohu. Motiv velikonočního beránka v Exodu jim posloužil jako 

model pro křesťanské pojetí Krista jako obětovaného beránka.63 

Nejen ve Zj, ale také v dalších novozákonních knihách (J, Sk, 1 Pt) je 

Kristus zobrazován jako beránek.64 Tento obraz je inspirován dvěma 

starozákonními tématy. Prvním z nich je Služebník Hospodinův. Již prorok 

Jeremiáš pronásledovaný svými nepřáteli se přirovnává ke krotkému 

beránkovi, kterého vedou na porážku (Jer 11,19). Tato představa byla později 

přenesena na postavu Hospodinova Služebníka, který umírá jako smírná oběť 

za hříchy lidí – „jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači 

                                                 

60 Srov. SLATER, s. 163 
61 Srov. SLATER, s. 164 
62 Srov. SLATER, s. 165 
63 Srov. SLATER, s. 166 
64 Srov. DUPLACY, s. 23-24 
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zůstal němý, ústa neotevřel“ (Iz 53,7). Tomto textu se klade důraz na 

Služebníkovu pokoru, odevzdanost a nevinnost, kterou měli patrně 

i evangelisté na mysli, když zdůrazňovali, že Kristus před veleradou mlčel (Mt 

26,63), stejně tak i před Pilátem (J 19,9). Beránek je symbolem zástupného 

utrpení. Jistou narážku na něj činí i Jan Křtitel, když ukazuje na Ježíše se slovy 

„hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa“ (J 1,29).  

Druhým tématem, které souvisí s označením Krista jako beránka, je beránek 

velikonoční. Když se Bůh rozhodl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví, 

přikázal Hebrejcům, aby byl v každé rodině obětován beránek (Ex 12,5), aby 

ho večer pečeného snědli a jeho krví pomazali veřeje a příčný trám dveří domu. 

Díky tomuto znamení byli ušetření, když došlo k vyhlazení všeho 

prvorozeného v zemi. Židovská tradice toto původní téma v pozdějších dobách 

rozšířila a přisoudila krvi beránka vykupitelskou moc.65  

Někteří autoři ještě více rozebírají toto dvojí chápání titulu Beránek.66 Podle 

všeho se zdá, že Jan Křtitel odkazuje spíše na velikonočního beránka (J 1,29; 

1,35–36) než na Služebníka. Ačkoli je základ pojmů v podstatě stejný – oběť 

za hříchy – cosi je odlišuje. Osobě služebníka je vlastní aktivita. Služebník na 

sebe bere hříchy lidí, aby je podobně jako beránek nesl. Na Beránka jsou 

ovšem hříchy vloženy, je jako osoba pasivní, kdežto Služebník je bere 

dobrovolně. Každý z nich zdůrazňuje jeden aspekt smíření. V pojmu Beránka 

je akcentován cíl, jehož bude dosaženo, kdežto Služebník vystupuje jako 

prostředek, jehož se užívá, aby se smíření uskutečnilo. U Beránka hraje 

důležitou roli krev, u Služebníka vystupuje v popředí utrpení. V Iz 53 jsou oba 

tyto pojmy spojeny. Izajáš zde dal aktivnější roli beránkovi, čímž zdůraznil 

dobrovolnost přijetí úlohy. Přesto Jan Křtitel podle většiny vykladačů myslí 

především na velikonočního beránka.67 

Tradice, jež vidí v Kristu velikonočního beránka, sahá až k samotným 

počátkům křesťanství. Apoštol Pavel vyzývá křesťany v Korintu, aby žili 

s poctivostí podle pravdy, s nekvašenými chleby, protože „náš velikonoční 

beránek, Kristus, byl už obětován“ (1 Kor 5,7).  Pavlova nauka o Kristu-

Beránkovi navazuje na liturgickou tradici křesťanských Velikonoc z doby před 

vznikem tohoto listu (tj. před rokem 55–57).68 

                                                 

65 Srov. DUPLACY, s. 24; NOVOTNÝ, Biblický slovník A-P, s. 65 
66 Srov. CULLMANN, s. 36-37 
67 Srov. CULLMANN, s. 37 
68 Srov. DUPLACY, s. 24 
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Kniha Zjevení Janovo se drží základního schématu Kristus-velikonoční 

beránek (Zj 5,9n), staví však do úchvatného protikladu slabost obětovaného 

beránka s mocí, které se mu dostává skrze jeho vyvýšení do nebe. V okamžiku 

své vykupitelské smrti je Kristus-Beránek také lev, osvobozující svým 

vítězstvím Boží lid ze zajetí zla (5,5n; 12,11). Od té chvíle je vybaven Boží 

mocí a sdílí Boží trůn (22,1.3) a pocty ode všech nebeských bytostí (5,8.13; 

7,10). On je vykonavatelem Boží vůle vůči bezbožníkům a jeho hněv jim 

nahání hrůzu (6,16). Beránek také vede eschatologický boj proti spojeným 

mocnostem zla a po vítězství v něm bude korunován na „Krále králů a Pána 

pánů“ (17,14; 19,16, aj.) Svou původní mírnost projeví při sňatku s nebeským 

Jeruzalémem, který ve vizi představuje církev (19,7.9; 21,9). Potom se Beránek 

stává pastýřem, který vodí své věrné k pramenům živé vody nebeské blaženosti 

(7,17; srov. 14,4).69 

 

4.2. Beránek ve Zjevení Janově 

Ačkoli se výraz „beránek“ objevuje ve Zjevení dvacetdevětkrát, nalézáme ho 

ve 12 kontextech:70 (1) 5,6–14; (2) 6,1–17; (3) 7,9–8,1; (4) 12,7–12; (5) 13,8; 

(6) 13,11; (7) 14,1–5;  (8) 14,10; (9)  15,3–4; (10) 17,14; (11) 19,7–9; (12) 

21,9–22,5. 

(1) 5,6–14: Jan spatřuje mezi trůnem a čtyřmi bytostmi zabitého Beránka. 

Nikoli tradiční vítěz, davidovský lev, ale poražený Beránek je hoden vzít knihu 

a číst v ní. Zabitý Beránek, zde stojí, což je neobvyklé. Beránek sice vypadá 

jako zabitý, ale rozhodně se tak nechová. Beránek má sedm rohů a sedm očí. 

Rohy znamenají v metaforice apokalyptických vizí moc (srov. Dan 7,7; Zj 

13,1). Sedm rohů, sedm očí a sedm duchů poslaných do celého světa souvisí se 

sedmi církevními sbory. Ty představují reprezentanty Beránka na zemi. 

Beránek přijímá svitek z pravice toho, který sedí na trůnu. Pravá strana může 

mít buď právní konotace (např. blíží se soud), nebo může znamenat pozitivní 

vývoj děje. Po uchopení svitku Beránkem se mu čtyři bytosti a čtyřiadvacet 

starců začnou klanět a prokazovat mu úctu, která nápadně připomíná úctu 

prokazovanou Bohu.71 Tato scéna připomíná Dan 7,14 a Fp 2,9–11, kde se 

                                                 

69 Srov. DUPLACY, s. 24 
70 Srov. SLATER, s. 167 
71 Srov. MRÁZEK, s. 77 
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všichni klekají před tím, jehož sám Bůh vyvýšil. Nacházíme zde nejzřetelnější 

příklad uctívání Krista jako Boha. 

Všichni zpívají chvalozpěv o tom, že Beránek je jako jediný hoden otevřít 

svitek. Tento hymnus je pečlivě formulovaným vyznáním, v němž se 

paradoxně poražený právě pro svoji prolitou krev stává vítězem. O královském 

kněžstvu a spoluvládě jeho věrných se podobně hovoří v Dan 7,18.72 Bytosti 

i starci zpěvem vyjmenovávají, že je Beránek hoden přijmout sedmero darů: 

moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu a dobrořečení. V nebeské liturgii je 

opěvován Bůh i Beránek. 

(2) 6,1–17: V 6. kapitole Beránek postupně rozlomí šest pečetí. Ve vizi je 

čtyřem jezdcům dána moc, aby hubili zemi mečem, hladem, morem a dravými 

šelmami. První jezdec s lukem na bílém koni připomíná postavu na bílém koni 

ve Zj 19,11, jež má prokazatelně mesiášské rysy. Podle některých je tento 

jezdec přímo Kristus, jiní tuto postavu nechápou jako mesiášskou, ale vidí ji 

pozitivně.  

V 6,16 nás překvapí představa hněvu Beránkova, jehož se všichni děsí. 

Podle některých je zde rozhněvaný Beránek zmíněn, protože jedná v jednotě 

s Bohem. Také raná církev si spojovala Krista se soudem a v židovských 

představách představoval mesiáš spoluvykonavatele soudu.73 

(3) 7,9–8,1: Veliké zástupy ze všech ras, kmenů, národů a jazyků stojí před 

trůnem a před Beránkem a připojují se k nebeské liturgii. Zástup bíle oděných 

vzdávajících chválu Bohu a Beránkovi je identifikován jako ti, kteří prošli 

velkým utrpením. Beránkovi věrní nejsou ušetřeni bolestí. Někteří z nich 

podstoupili mučednickou smrt. Bílá roucha vypraná v Beránkově krvi jsou zde 

vnímána jako Boží dar za věrnost. Krev beránka představovala v Ex 12 

znamení, které chránilo prvorozence před smrtí při poslední egyptské ráně. 

V případě tohoto zástupu bíle oděných je situace paradoxní. Zemřeli, a přece 

žijí – podobně jako Beránek, v jehož krvi vyprali svá roucha. Toto místo bývá 

někdy vykládáno jako křest. V souvislosti se křtem hovoří i apoštol Pavel v Ga 

3,27 o „oblečení se v Krista“.74 Vykoupení budou přebývat v Boží blízkosti 

a sám Beránek jim bude pastýřem (motiv převzatý z Iz 49,10). Poté Beránek 

rozlomí sedmou pečeť a na nebi nastane půl hodiny ticho. 

                                                 

72 Srov. MRÁZEK, s. 79 
73 Srov. MRÁZEK, s. 87; AUNE, s. 420 
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(4) 12,7–12: Na nebi se strhává bitva mezi Michaelem a jeho anděly proti 

drakovi. Vítězství na nebi je vybojováno těmi na zemi, pronásledovanými 

a umučenými pro krev Beránkovu. Jan oznamuje příchod „království našeho 

Boha“ i „vládu jeho Mesiáše“. Vítězství skrze „krev Beránkovu“ implikuje, že 

tím Mesiášem je právě Beránek. 

(5) 13,8: V tomto verši se hovoří o knize Beránkově. Beránek představuje 

identifikační symbol pro vyznavačskou věrnost: Vyvolení mají svá jména 

zapsána v knize Beránkově, neboť následují Beránka, kamkoli jde a jsou 

připraveni položit svůj život podobně jako jejich vzor – Beránek.75 Ti, kdo 

neklekají před šelmou, jsou v této knize zapsáni. Představa knihy života patří 

k charakteristickým rysům této novozákonní knihy i jiných apokalyptických 

knih, ale jejich představu nalezneme už v knihách starozákonních (např. Nu 

27,4).  

(6) 13,11: Zde se hovoří o šelmě, která má dva rohy jako Beránek, ale 

hovoří jako drak. Ve Zj vystupují dvě šelmy. Jedna se podobá Beránkovi 

vzhledem, druhá tím, že byla smrtelně zraněna, ale žije. Zlo se často snaží 

vypadat jako dobro, ale nevychází mu to. Šelma se tu pokouší o cosi 

podobného jako vlk z pohádky o  červené Karkulce, který si obleče červené 

šatičky i čepeček, ale autentickou Karkulkou není a nebude. Vznikne křečovitá 

napodobenina, faleš, která ve své nesmyslnosti a trapnosti stejně skončí 

v propadlišti nicoty, kterou Zj nazývá „druhá smrt“ (20,6). 

(7) 14,1–5: Beránek stojí na hoře Sión, kde stával Jeruzalémský chrám. 

Podle dávného očekávání se na hoře Siónu měl zjevit přicházející Mesiáš.76 

V době vzniku knihy Zjevení však v Jeruzalémě zůstalo jen zbořeniště. Kolem 

Beránka stojí 144 000 (symbolické číslo, které má znamenat celou obec 

svatých77, gramaticky vzato se tu jedná o jinou skupinu 144 000 než ve Zj 778) 

jeho věrných, kteří mají na čele napsáno jeho jméno i jméno jeho Otce. Tito 

vykoupení zpívají novou píseň, nikdo jiný není schopen se této písni naučit než 

tito rituálně čistí, panici.79 Ti představují prvotinu vykoupených. Panenská 

čistota zde znamená především to, že nepodlehli svodům šelmy. Slova 

o  následování Beránka jsou metaforou, jež obrazí běžné vidění. Ovce zde 
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nenásledují pastýře, ale Beránka.80 Značka či pečeť na čele je znamením 

vlastnictví.81 

(8) 14,10: Tento verš podobně jako 6,16 upomíná na Boží hněv. Třetí anděl 

volá mocným hlasem, že všichni, kteří poklekají před šelmou a před její 

sochou, budou pít víno Božího rozhorlení a mučeni ohněm a sírou před zraky 

andělů a před Beránkem. 

(9) 15,3–4: Ti, kteří zvítězili nad šelmou a nepoklonili se jí, zpívají píseň 

Božího služebníka Mojžíše a vítěznou píseň Beránkovu. O zpěvu „nové písně“ 

jsme četli už v 5,9 a 14,3. Píseň Mojžíšovu nalezneme v Ex 15, zde je píseň 

obohacena o některé jiné starozákonní motivy a její význam posunut 

k univerzalismu. Motiv exodu a motiv obětovaného Beránka spolu souvisejí.82 

Jedná se o píseň křesťanských vítězů, jež  je podobná písni, kterou zpíval 

Mojžíš po záchraně svého lidu před  pronásledováním faraóna. Poukaz na 

beránka by mohl být skrytým odkazem na velikonočního beránka, jehož krví 

namazali Hebrejci před odchodem z Egypta obě veřeje i práh dveří (Ex 12,22). 

Novozákonní svědci tvrdí, že byli zachráněni Kristem – Beránkem.83 Otevírání 

sedmi pečetí, troubení na sedm polnic, sedm nádob naplněných Božím hněvem 

představují analogii egyptských ran z knihy Exodus. Bůh je v písni nazýván 

„Všemohoucí“ (stejně v. 1,8). V písni jsou opěvovány Boží činy (Ž 111,2; 

Ž  139,14), je také oznámeno, že Bohu se budou klanět a oslavovat ho všechny 

národy (Ž 86,9; Mal 1,11).84 

(10) 17,14: Verš hovoří o boji Beránka a jeho věrných s deseti králi 

(symbolizováni deseti rohy šelmy) ale Beránek je přemůže. Je nazván „Král 

králů a Pán pánů“ (κύριος κυρίων καὶ βασιλεὺς βασιλέων), což znamená 

svrchovanou vládu (podobně jezdec na koni v 19,16). Kdo bojují s Beránkem, 

jsou povolaní, vyvolení a  věrní. Boj proti Beránkovi a  jeho stoupencům může 

znamenat pronásledování křesťanů v tehdejší Římské říši. Beránek a jeho věrní 

vítězí svým svědectvím a vlastní prolitou krví.85 

(11) 19,7–9: Nastává svatba Beránkova a blaze je těm, kteří jsou na ni 

pozváni. Vykoupení je zde znázorněno pomocí svatby, což je obraz, který má 

v biblickém myšlení velkou tradici. Nevěsta zde není konkretizována (ve 21. 
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kapitole bude nevěstou Nebeský Jeruzalém), známe pouze její oděv, že je 

oblečena do kmentu, je zářivě bělostná a čistá. Tím kmentem jsou spravedlivé 

skutky svatých. To znamená, že záleží na samotných křesťanech, jak velkolepá 

svatba se bude konat. Svatební hostina se stává obrazem Božího království a ti, 

kdo jsou na ni pozváni, jsou nazváni blahoslavenými.86 

(12) 21,9–22,5: V posledních kapitolách je Nebeský Jeruzalém představen 

jako Nevěsta Beránkova. Město nemá chrám, neboť jeho chrámem je Pán Bůh 

všemohoucí a  Beránek, který je i jeho světlem.  Nad městem září sláva Boží. 

Světlem i  chrámem je symbolicky vyjádřena Boží přítomnost. Ve městě budou 

bydlet jenom ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života. Všichni budou žít 

ve světle tohoto města, tj. v Boží přítomnosti.87 

U trůnu Božího a Beránkova vyvěrá řeka živé vody, což připomíná motiv 

z Gn 2, ale už ve 21,6 nabízí ten, který je Alfou i Omegou, pramen živé vody, 

jenž symbolizuje otevřenost a univerzalismus spásy, a to zdarma a každému. 

Kolem středu – trůnu Božího a Beránkova – budou shromážděni jeho 

služebníci. Budou hledět na jeho tvář a jeho jméno budou mít na čele. Hledět 

tváří v tvář znamená požehnání.88 Nový Jeruzalém (Zj 21,1–22,5) není ani 

utopií, ani jiným světem, ale novým stvořením, které se stává učiněnou 

skutečností, kterou tvoří sám Bůh.89 

 

4.3. Intronizace Beránka 

V 5. kapitole se líčen děj, který je obecně interpretován jako intronizace 

Beránka. Aune vysvětluje tento text jako literární adaptaci Dan 7 a Ez 1–2.90 Je 

tu sice řeč o svitku, ale ještě důležitější je identifikace Beránka prostřednictvím 

mesiášských obrazů a indicií, které se verš po verši vynořují, a  tak čtenářům 

pomáhají poznat, kdo Beránek je. Představení Beránka v této kapitole je 

klíčové pro pochopení tohoto christologického titulu ve Zj, proto je důležité 

příslušnou pasáž samostatně podrobněji vyložit. 

Na scéně se objevuje sedící na trůnu, který drží svitek se sedmi pečetěmi. 

Od anděla se dozvídáme, že nikdo není ten svitek otevřít. Co v tom svitku je? 

Proč je zapečetěn sedmi pečetěmi? Kniha je popsána zevnitř i zezadu. Ve 

                                                 

86 Srov. MRÁZEK, s. 206 
87 Srov. MRÁZEK, s. 237 
88 Srov. MRÁZEK, s. 240 
89 Srov. VOUGA, s. 249 
90 Srov. AUNE, s. 332 



 

29 

starověku bylo u právních dokumentů běžné, že byly popsány z obou stran, 

podvojností zápisu byly chráněny před zfalšováním. V římském právním řádu 

musela být závěť opatřena sedmi pečetěmi. Tehdejšímu čtenáři mohla při 

tomto popisu naskočit představa zákonně platné závěti.91 V Ez 2,9–10 jsou 

obsahem podobného oboustranně popsaného svitku žalozpěvy a bědování. 

Umístění svitku po pravé straně trůnu by mohlo signalizovat, že se jedná 

o podklady pro soud. V následující kapitole uvidíme, že souzeny budou celé 

dějiny.92 Žádné pozemské události nejsou vymazány a zapomenuty. I ta 

nejskrytější bezpráví a  utrpení neuniknou nebeské pozornosti. Vše je 

zaznamenáno.93  Fakt, že je kniha sedminásobně zapečetěna, aby nemohla být 

čtena, nedává smysl. Kniha podobně jako závěť eviduje tajné informace, které 

mají vejít ve známost v určený čas. Jan je deprimován tím, že nevidí nikoho, 

kdo by byl hoden otevřít svitek, a rozpláče se. Autor zde sám vstupuje na scénu 

svého díla, v postmoderním duchu se tak stává aktérem vlastní vize.94 Plačícího 

Jana utěší jeden ze čtyřiadvaceti starců, který mu poví, že přece existuje někdo, 

kdo je hoden (ἄξιος) svitek otevřít. Svitek je hoden otevřít vítěz, vazba 

ἐνίκησεν … ἀνοῖξαι znamená: zvítězil, aby otevřel.95 

Dovolme si malou odbočku. Zajímavou paralelu k tomuto výjevu 

nalezneme ve známé legendě z doby krále Artuše. Popisuje příběh o meči 

pevně uvězněném v kameni. Kouzelník Merlin vymyslel zkoušku, jež má 

odhalit skutečného následníka trůnu. Právo ujmout se vlády získá jen ten, kdo 

dokáže uvolnit kouzelný meč uvězněný v kameni. A to se podaří pouze králi 

Artušovi, nikdo pak nemůže zpochybnit, že se stal králem podle práva.96 

Ve Zjevení jde o něco podobného. Otevřít svitek zapečetěný sedmi pečetěmi 

může jen plně kompetentní osoba, Beránek. Původní napětí vystřídá hluboká 

úleva. Otevření svitku je hoden „lev z pokolení Judova, potomek Davidův“ 

(ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ἡ ῥίζα Δαυίδ). Toto označení je kombinací 

tradičních mesiášských titulů a zaslíbení z Gn 49,9–10 („Mládě lví je Juda. 

S úlovkem, můj synu, vystoupil jsi vzhůru. Stočil se a odpočíval jako lev, jak 

lvice. Kdo ho donutí, aby povstal? Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, 

jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde; toho budou 
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poslouchat lidská pokolení.“) a Iz 11,10 („V onen den budou pronárody 

vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům, a místo jeho 

odpočinutí bude slavné.“). Juda je představen jako ten, který má vládnout 

dějinám; kořen Jišajův (resp. Davidův) znamená návrat davidovského krále 

a příchod mesiášského harmonického věku, jak ho popisuje Iz 11,6–9.97 

Všichni čekají královskou vojenskou postavu připravenou k boji, ohlášeného 

lva, ale tu se na scéně objeví zabitý Beránek, který jediný je hoden vzít knihu 

a číst v ní.98 Poražený Beránek je představen jako vítěz. Podobně židé 

očekávali politického mesiáše, který je osvobodí od cizí nadvlády a nastolí 

království v Izraeli. Tato představa se nenaplnila. Místo politického mesiáše 

přišel Ježíš, který hlásal něco o království nebeském a nakonec potupně jako 

zločinec umírá na kříži s nápisem „židovský král“. Pravý Mesiáš končí jako 

zabitý Beránek, skrze svou krev vykupuje lidi. 

 

„Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, 

svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a 

učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad 

zemí.“(5,9-10) 

 

Jen Beránek je ten, který je hoden vykonat tento exkluzivní úkol, otevřít 

svitek, a to proto, že jako jediný dokázal dát obsahu knihy – světovým dějinám 

– smysl.99 Beránek je pánem dějin. Jenže Beránek vypadá jako zabitý (ὡς 

ἐσφαγμένον). Zajímavé je právě užití zájmena „jako“ (ὡς), Nejspíš odkazuje 

na snovou přibližnost. Zabité zvíře totiž nikdy nestojí. Vypadá jako zabitý, ale 

není. Beránek má sedm rohů a sedm očí. Roh byl v židovstvu chápán jako 

obraz moci (Dan 8,3; Dt 33,17; aj.) Sedm rohů znamená, že jeho moc je 

rozmanitá a přitom dokonale úplná. Sedm očí znamená bdělost, ostražitost 

a  vševidoucnost. Spojení těchto očí se „sedmi duchy Božími“ navazuje na 

Zach 4,10, kde Bůh svýma očima ovládá a prohlíží celý svět.100 

Význam zabitého Beránka ukazuje ještě další rozměr. Vypovídá cosi o tom, 

jak Bůh ve světě koná své dílo. Na rozdíl od pozemských vladařů a mocnářů, 

kteří dosahují svých cílů brutální silou či manipulací, dosahuje Bůh svých 
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záměrů skrze něco, co se jeví jako slabost a porážka toho, kdo se obětuje. 

Podobně smýšlí i apoštol Pavel ve svých listech Korintským (1 Ko 1,25.27: 

„Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než 

lidé“; „ 2 Ko 12,9n: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví 

má síla“, „vždyť právě když jsem sláb, jsem silný“). Zabitý Beránek vypovídá 

o tom, jak Bůh pohrdá mocí světa. Když se Bůh rozhodně ustavit své 

království, činí tak skrze Ježíšovu potupnou smrt.101 

 

4.4. Beránek a jeho následovníci 

Z hlediska celkové zvěsti obsahuje Zj důležité informace zejména pro ty, kdo 

se hlásí k Beránkovi. Důvod, proč použil Jan titul Beránek, lze odvodit 

z dosavadních výkladů. Na pozadí události exodu vzniká totiž představa, že 

eschatologický Boží lid je vykoupen krví velikonočního beránka. Podobně jako 

krev zabitého beránka pomohla před vyjitím z Egypta zjednat izraelskému lidu 

smíření, tak smazává Kristus-Beránek svou krví hříchy lidí. Teprve obmyti 

jeho krví se stávají pravým Božím lidem.102 

Podobný pohled na věc potvrzuje ještě Zj 15,3 s jednoznačnou typologií 

velikonočního beránka. Když Jan tak silně zdůrazňuje Beránkovu smrtelnou 

ránu (5,6.9.12), sleduje tím svůj úmysl. Kristus jako zabitý Beránek 

představuje důležitý vzor pro pronásledovanou církev, která tak má před 

očima, že i ona jako její Pán dobývá své vítězství v posledku jen ve smrti. 

Konečný úděl křesťanů je kopií údělu Beránka, jehož následují.103  

Byl-li Beránek obětován, pak jedině proto, že zaplatil cenu za své slovo. 

Jeho krev je metonymií jeho věrného svědectví.104 A právě toto svědectví 

umožnilo vykoupit lidi ze všech ras, jazyků, kmenů i národů, odstranit jejich 

militantní přesvědčení (5,9) a všichni ti, kteří si „vybílili svoje šaty v krvi 

Beránkově“ jsou totožní s těmi, kteří zakusili veliká protivenství (7,14). 

Beránkova krev je spoluodpovědná za vítězství nad Drakem spolu se 

svědectvím těch, kdo nedali věrnost svému životu před věrností a v nejhorším 

případě pro svoji věrnost dokonce podstoupili mučednickou smrt (12,11). 

Ježíšova smrt připomenutá symbolikou obětovaného Beránka či symbolikou 

krve je chápána jako bezprostřední důsledek jeho činnosti jakožto „svědka 
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věrného a pravého“. Kristus není svědkem skrze svoji smrt, nýbrž skrze svoje 

slovo. Proto jeho aktivní svědectví spočívá ve svědectví jeho slova. Odtud 

pochází prorocká metafora meče, který v úvodní vizi (1,12–3,22) vychází z úst 

Syna člověka.105 

Co všechno Beránek pro křesťany znamená? Beránek je především spojuje, 

vede, chrání je před satanem a jeho silami a z eschatologického hlediska pro ně 

získal nemalý „duchovní benefit“ ve formě spásy. Je to Beránek, který přináší 

věřícím spásu. Je to Beránek, který skrze svou oběť vykupuje Boží lid ze všech 

kmenů, jazyků, národů a ras, činí je královským kněžstvem a daruje jim vládu 

nad zemí (5,9–10). Je to Beránek, který zachraňuje lidi, obzvláště svaté 

a  mučedníky (7,14). Tyto verše lze srovnat s odkazem na verš 1,5, kde se 

rovněž hovoří o tom, že Kristus nás skrze svou krev zprostil hříchů a učinil 

královským kněžstvem. O království kněží se ve Zjevení mluví na celkem třech 

místech (1,5–6; 5,10; 7,15). Beránkova oběť je synonymní se svědectvím 

svatých – mučedníků (2,10–12). Svatí jsou označeni jako „vyvolení a věrní“ 

(17,14), první odkazuje na Boží čin, druhé jejich odpověď.106 

Beránek chrání křesťany a vítězí nad nepřáteli. Jeho věrní nebudou již déle 

trpět kvůli přírodním pohromám, ale naleznou věčnou pastvu pod Beránkovou 

pastýřskou péčí (7,16–17). On označí vyvolené a ochrání je před 

eschatologickými pohromami (14,1–5; 7,1–8) a sleduje trestání těch, kteří 

pronásledovali lid Boží (14,10). 

Zjevení ukazuje starost o obec věřících už v počátečním představení 

Beránka. Jedině Beránek je hoden otevřít svitek, který obsahuje Boží 

eschatologické plány. Otevřením svitku Beránek zahajuje běh událostí, jež 

povedou ke konečnému spasení věřících (5,9-10). Cyklus otevírání pečetí má 

pro Boží lid soteriologický význam.107 Beránek je otevírání pečetí hoden, 

neboť zemřel jako oběť, a stal se tak symbolem vítězství nad hříchem a zlem. 

Tímto způsobem má obraz Beránka povzbuzovat křesťany, aby zůstali věrni 

své víře a zvítězili, jako Kristus-Beránek zvítězil. 

Pasáže, v nichž se mluví o Beránkovi, se týkají zcela zásadních událostí, 

např. Beránkova kniha života, která obsahuje seznam občanů Nového 

Jeruzaléma. Obraz knihy života má křesťany ubezpečit o jejich spáse a naopak 

o zavržení jejich nepřátel. Implikuje ujištění a rozhodnutí. Jména jsou v knize 
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života obsažena od založení světa (13,8; 17,8), což je výrok, který má 

především uklidnit křesťany trpící kvůli své víře. 

Beránek vede válku proti nepřátelům Božím na zemi a poráží je (12,10–12; 

17,14). Tyto pasáže již upomínají na obraz Nebeského bojovníka, což je plně 

rozvinuto ve verších 19,11–21, které tuto vizi podtrhují.  Užití válečných 

představ neříká, aby byli křesťané za každou cenu laxní. Pro Jana 

představovala hlavní hrozbu Římská říše. 

Všemohoucí Bůh sdílí božské pocty spolu s Beránkem. Pro Zj je ostatně 

příznačné, že připisuje Kristu stejné vlastnosti jako Bohu.108 Všechno stvoření 

se jim klaní (5,13; 7,10). Vyvolení jsou označeni jejich jmény (14,1; 22,4). 

V Novém Jeruzalémě představuje Bůh a Beránek střed života a náboženské 

aktivity (21,22), osvětlení města (21,23), potřeb pro život a vymýcení chorob 

(22,1–5). Jan nikdy zcela neodděluje Boha a Beránka od lidu Božího, 

následovníků Beránka, nýbrž je úzce vztahuje skrze různé symboly (např. 

označení svatých 14,1; nebeská hostina 19,5-10; Bůh setře každou slzu 7,17; 

21,4). Tyto obrazy napovídají, že je Jan vybral z toho důvodu, aby křesťany 

utěšovaly uprostřed pronásledování.109 

Obraz Krista jako Beránka představuje širokou škálu možností pro čtenáře 

či posluchače. Mezi nejvýraznější patří podle Slatera následující.110 Obraz 

Beránka dosahujícího vítězství skrz utrpení mělo vzpružit víru, kuráž a smysl 

pro naději pro mnoho lidí, kterým Jan psal (5,1–14; 7,13–14; 12,7–12, 14,1–5). 

Zjevení, podobně jako celý Nový zákon, reinterpretuje kříž pozitivně. Některé 

proudy judaismu očekávaly příchod mesiáše se soudní a politickou mocí, 

obrazně řečeno Židé čekali příchod lva z kmene Juda, ale ve skutečnosti přišel 

mesiáš trpící a skrze utrpení vítězící, Kristus-Beránek.111 Dalším motivem je 

odplata utlačovatelům (6,9–11; 14,10). Ti, kteří zemřeli pro své náboženské 

přesvědčení, se konečně dočkají zadostiučinění. Jsou ujištěni, že jejich smrt 

bude pomstěna. Beránek je rovněž představován jako bojovník, který má 

pomstít svaté. Jenže on paradoxně vítězí skrze svou oběť, své věrné zachraňuje 

svou krví. V knize panuje jistý determinismus. Svatí jsou v knize Beránkově 

zapsáni od založení světa, což má věřící ujistit o Boží nekonečné lásce, 

navzdory dočasnému utrpení je čeká věčná spása. Vítězství je jisté. Beránek 
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zajistí lépe než jakákoli politická strana či stát svým věrným kvalitu života. 

Poskytne jim ochranu, vedení, útěchu a vysvobození (21,9–22,5). Beránek je 

bude pást jako nejlepší pastýř. Kromě všestranné péče jim ovšem daruje 

mnohem víc. Osvobodí je od hříchu, utrpení a smrti. Nakonec je ustanoví 

královským kněžstvem budoucího věku (Ex 19,6). Tento obraz vystihuje 

protiklad k jejich nízkému společenskému postavení v tehdejším světě. Slibuje 

jim spoluvládu nad světem.112 

Vidíme, že většina obrazů Krista-Beránka je úzce spjata s existencí 

komunity věřících na zemi a je chápána ve vztahu k nim. Zjevení nám však 

nedovoluje, abychom položili rovnítko mezi církev a následovníky Beránka. 

Zjevení chce zdůraznit, že členové církví musí Beránka následovat.113 

 

4.5. Beránek jako nejdůležitější christologický titul a obraz 

Motiv Beránka je ústředním obrazem Krista ve Zj. Množství funkcí 

spojovaných s Beránkem značí, že Beránek je nejkomplexnějším 

christologickým obrazem Zjevení a zcela vystihuje úplnost Kristovy osoby 

i  díla. Beránek v sobě zahrnuje duální roli Mesiáše, totiž Vykupitele 

i  Soudce.114 Beránek ve Zj hraje mnoho rozličných rolí. Představuje 

eschatologického soudce, pastýře, obraz vykupitele, bojovníka i spoluvladaře 

s Bohem.115 

Beránek představuje centrální christologický obraz, který řídí a vysvětluje 

všechny ostatní. Beránek vykazuje znaky podobné „někomu jako Syn člověka“ 

i „nebeskému bojovníkovi“ (19,11–16). Beránek a „někdo jako Syn člověka“ 

představují mesiášské obrazy, oba připisují Kristu charakter Boha a oba se 

vztahují k historickému Ježíši, zvláště k jeho ukřižování a vzkříšení. S jezdcem 

na bílém koni má Beránek první dva znaky rovněž stejné, ale oproti „někomu 

jako Syn člověka“ se zaměřuje na budoucnost, na soud a konečné vítězství 

Krista.116 Beránek je podobně jako Nebeský bojovník „Pán pánů a Král králů“ 

(17,14; 19,16). Jeho říše není omezena.  

Obraz Beránka vládnoucího nade vším lze chápat i tak, že Král celého 

vesmíru zvítězil skrze utrpení a ti, kdo následují jeho příkladu, jím budou 
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vykoupeni. Tato představa předpokládá, že čtenář odpoví věrným 

přesvědčením zůstat věrný Beránkovi bez ohledu na případné negativní 

důsledky svého rozhodnutí. 117 

 

4.6. Beránek jako paradox 

Kromě toho, že Barr vyslovuje odvážnou interpretaci a přirovnává Beránka 

k drakovi118, upozorňuje na to, že Jan obrací skutečnost. Zjevení Janovo 

symbolická transformace světa skrze symboly, a to ve dvou významech. Jan 

přetváří svět skrze symboly a symboly skrze příběh. Na Zjevení Janově je 

působivá jeho schopnost uchopit symbolickou podobu světa Římské říše 

a  „pohrát“ si s ní tím, že ji přetvoří v úplně jiný svět.119 Pro Jana je typická 

antitetická povaha jeho alternativní skutečnosti. Zatímco ve světě Římské říše 

je císař spasitelem, v Janově světě je spasitelem Ježíš; zatímco ve světě Římské 

říše je císař božským bojovníkem, který přináší světu mír, v Janově světě 

představuje císař šelmu, kterou pravý Nebeský bojovník musí zabít. Takových 

vyjádření antitetické povahy najdeme u Jana víc, např. obětovaný Beránek sdílí 

trůn s Bohem (3,21; 7,17). Vidíme, že Jan všechno obrací. 

Protiklady se vyskytují i u jednotlivých symbolů. Násilí připisované 

Beránkovi je vždy dvojsmyslné. On sice zabije všechny svévolníky, ale učiní 

tak mečem svých úst (nikoli rukou). Shromažďuje si armádu, ale nikdy nevede 

útok. Obyvatelé země se třesou před hněvem Beránkovým, ale jeho hněv zde 

nikde není vylíčen. Zajímavé je uvedení Beránka na scénu v podobě 

dobyvatele, Jan totiž říká, že „zvítězil lev z pokolení Judova, potomek 

Davidův“ (5,5) a v tom Jan ve své vizi nečekaně spatří „Beránka, toho 

obětovaného“. Barr tvrdí, že Beránkova funkce v tomto příběhu je vytvářet 

protiklad k drakovi. Jan by přece neuvedl lva, kdyby neměl posloužit nějakému 

účelu.120 Užití lva „jako obalu“ pro Beránka se dosahuje dvou věcí. Jednak 

ukazuje, kým Beránek není (v tomto by symbolický ani emocionální kontrast 

už nemohl být silnější), jednak ukazuje, kým Beránek je, tedy Beránek je Lev, 

který si podmaňuje nepřátele Izraele. Toto podmanění se však neděje skrze 

násilí a zasazením ran nepřátelům, nýbrž skrze násilí vytrpěné. Tyto dva 

obrazy nakonec splývají. Ve Zjevení Lev ukazuje, co Ježíš učinil, a Beránek 
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ukazuje, jak to učinil. V tom spočívá zcela zásadní výpověď Zjevení, že 

povahou Ježíšova étosu je obětovaný Beránek, který nakonec zvítězí.121 Titul 

Beránek vyjadřuje paradox, který známe od apoštola Pavla, který vypovídá 

sám o sobě, že právě tehdy, když se cítí slabý, je silný (2 Kor 12,10). Beránek 

nakonec vítězí i ve své slabosti, v ní je opravdu silný. Tento paradox platí i pro 

ty, kteří ho následují. Ve své očividné slabosti v tehdejší společnosti jsou 

s Kristem silní a mohou jako on vybojovat vítězství v ponížení.122 
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5. Kristus jako Nebeský bojovník (Zj 19,11-21) 

A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má 

jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen 

ohně a na hlavě množství královských korun; jeho jméno je napsáno a nezná 

je nikdo než on sám. Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo 

Boží. Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného 

čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude 

je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha 

všemohoucího. Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán 

pánů. (Zj 19, 11–16) 

A 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! Budete se sytit těly králů a vojevůdců a bojovníků a koní i jezdců; těly 

všech, pánů i otroků, slabých i mocných.“ A viděl jsem dravou šelmu a krále 

země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti 

jeho vojsku. Ale 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. Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. 

A  všichni ptáci se nasytili jejich těly. (Zj 19,1–21) 

 

5.1. Návrat Krista jako Nebeského bojovníka 

O Božím válečníkovi se ve Zj hovoří ve třech po sobě jdoucích vizích 

uvozených výrazem „a viděl jsem“ (καὶ εἶδον) (19,11–16; 17–18; 19–21). 

Mezi komentátory panuje všeobecný souhlas, že perikopa 19,11–16 popisuje 

návrat čili parusii Krista. Přesto je problematické toto perikopu tak označit, 

neboť popisem neodpovídá tradiční křesťanské představě o druhém příchodu 

Krista, jak ho známe např. z evangelií.123 Z hlediska literární formy se jedná 

o  symbolický popis osoby Nebeského bojovníka, který je zaměřen na jeho 

fyzický popis, identitu a úlohu.124 
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S tématem Kristova návratu jsme se setkali už v první kapitole Zjevení (1,7: 

„Hle, přichází s oblaky a uzří jej každé oko, i ti, kteří jej probodli, a budou pro 

něho naříkat všechny kmeny země. Ano, amen.“). Motiv návratu se znovu 

vynořuje na různých místech, které popisují Boží soud. Například během 

příprav na velkou bitvu na polích Armagedonu Kristus zvolá: „Hle, přicházím 

jako zloděj; blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby nechodil nahý 

a  neviděli jeho nahotu.“ (16,15). Kristův návrat je jedním z nejvýraznějších 

prvků křesťanské naděje.125 

Postava Božího válečníka patří jednak k tématu hněvu a soudu, jednak 

k tématu naděje. Postava na bílém koni v 19. kapitole je ztělesněním obojího. 

Při otevření páté pečeti v 6. kapitole jsme viděli mučedníky volající k Bohu, 

aby pomstil jejich smrt na obyvatelích země (6,9–11).  Jezdec na bílém koni je 

odpovědí na toto volání.126 

Koncept Boha Izraele jako Nebeského bojovníka se zrodil ve starověké 

blízkovýchodní religiozitě dávno před vznikem křesťanství. Hebrejská bible 

představuje obraz Všemohoucího Boha jako Božského bojovníka a aplikuje ho 

na rozličné historické události. Nalézáme zde čtyři hlavní motivy. Prvním je 

„Hospodin zástupů“ (Iz 63,1–6), druhým je Bůh, který zabije netvora a nastolí 

řád (Iz 27,1), což představuje židovskou verzi starověkého kosmogonického 

mýtu. Třetím motivem je Bůh, který odsoudí a potrestá zlo kdekoli může být 

nalezeno (Iz 3,1–15) a posledním čtvrtým je Boží válečník, jenž osvobozuje 

lidi, a to i opakovaně (Ex 14,1–15; Iz 35).127 Kristus ve Zjevení jako Boží 

zástupce ztělesňuje věrnost a pravdivost Všemohoucího Boha. Toto označení 

může rovněž reflektovat společenské postavení křesťanů v době 

pronásledování, kdy byli často tupeni a pošpiňováni. Křesťanům trpícím 

falešnými pomluvami mělo zvednout sebevědomí a dodat síly ke statečnému 

svědectví pro Krista. 

Nebeský bojovník ve Zjevení přichází jako Boží eschatologický Soudce. Je 

personifikací smrtonosné Boží vůle nad neposlušným světem.128 
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5.2. Christologické tituly 

V první vizi se setkáváme se čtyřmi symbolickými jmény pro Nebeského 

bojovníka. První je „Věrný a Pravý“. Když Kristus na počátku knihy oslovuje 

laodicejský sbor, nazývá sám sebe „svědek věrný a pravý“ (3,14). Věrnost 

a  pravda v biblickém myšlení patří k samotné podstatě Boží.129 S nabádáním 

k věrnosti jsme se už setkali (2,10; 17,14), avšak nejvýznamnější je výskyt 

výrazu „věrný a pravý“ ve verších 21,5 a 22,6, kde Boží slovo a Boží zjevení 

samo o sobě je věrné a pravé. První výraz „věrný“ (πιστὸς) se vztahuje k Bohu, 

Kristu i křesťanům dvěma způsoby. Ve Zjevení se vyskytuje osmkrát, z toho 

pětkrát ve smyslu zemřít pro víru (1,5b; 2,10, 13; 3,14; 17,14), zbylé tři 

výskyty odkazují na Boha (21,5; 22,6) a Krista (19,11). Tyto verše ujišťují 

čtenáře a posluchače, že když vytrvají ve víře a následování Krista, budou 

s ním také vládnout (20,4-6).130 Druhý výraz „pravdivý“ (ἀληθινός) se ve 

Zjevení vyskytuje omezeně a vždy odkazuje k Bohu či Kristu. Popisuje Boží 

přirozenost (6,10), ilustruje Boží činy (15,3, aj.) Sedmkrát je synonymem pro 

jinou ctnost (6,10; 15,3; 16,7; 19,2.11; 21,5; 22,6).131 

Podrobnější vysvětlení si zaslouží druhý titul „jméno, které nezná nikdo než 

on sám“ (ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός). Prvek skrytosti je 

jedním z klíčových motivů v knize Zjevení (2,17: „… a na tom kaménku je 

napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo ho dostává“). Napadnou 

nás dvě otázky: proč ho nezná nikdo a jaké je to jméno? Komentátoři nabízejí 

několik odpovědi. Někteří (Fiorenza, Kiddle, Lohmeyer) argumentují tím, že 

jméno není zjeveno, aby nad Bohem nikdo nemohl mít moc. Jiní zdůvodňují 

nezjevenost jména Kristovou neproniknutelností (Ladd, Sweet, Morris). Další 

se snaží zjistit to jméno samotné. Nabízí se tetragrammaton JHWH nebo jméno 

Ježíš. Podle jiných je nezjevenost jména interpolací k verši v. 13 (jeho jméno je 

„Slovo Boží“).132 Jako by se zde opakoval motiv, s nímž jsme se setkali na 

počátku knihy: vítěz v pergamském sboru má přislíben bílý kamínek s novým 

jménem, které nezná nikdo, jen ten, kdo ho přijímá (2,17).133 

Nezjevenost jména ve Zjevení připomíná mesiášské tajemství v Markově 

evangeliu. V Markovi mesiášské tajemství vysvětluje čtenáři, proč Vyvolený 
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nebyl poznán vyvoleným národem, zatímco nezjevenost jména ve Zjevení 

prozrazuje, proč Vyvolený a jeho následovníci nebyli poznáni světem.134 

Čtenář je ujištěn, že jeho vnímání světa je správné. Kdo nepoznali a nepřijali 

Krista, žijí v omylu. Ve své nevědomosti tak zabili „Pána pánů a Krále králů“. 

Jeho smrt však nevedla k porážce, nýbrž k povýšení a spasení jeho 

následovníků. V tomto scénáři se stávají útisk a pronásledování svatých 

srozumitelnými. Asijští křesťané umí rozpoznat Boží vůli, zatímco nekřesťané 

toho nejsou schopni. Nebeský bojovník má zde nezastupitelnou úlohu jako 

eschatologický zástupce Boží. Všimněme si ještě, že některé tituly např. „Pán 

pánů a Král králů“ zde přidružené Kristu byly v židovské tradici spojovány 

s Bohem, nikoli s představou Mesiáše.135  

Jan sice uvádí, že jméno jezdce nezná nikdo kromě jej samého, ale hned 

v následující větě zřetelně artikuluje, že jeho jméno je „Slovo Boží.“ Jak 

vysvětlit tento rozpor?  Stojíme před tajemstvím, které přesahuje všechny 

možnosti lidského uvažování.136 V semitském myšlení znamenalo „jméno“ 

celou osobu. Nikdo ho nemůže „znát“, plně pochopit jeho osobu. To ví pouze 

on.137 Ve starověkém vnímání tím, co neznáme jménem, nemůžeme 

manipulovat.138 

Jezdec je označen jako „Slovo Boží“ (ὁ λόγος τοῦ θεοῦ), představuje 

ztělesnění Božího záměru. I Janovo evangelium říká, že Ježíš je Slovo, které se 

stalo tělem (J 1,14). Zde je Kristus slovem, které přišlo soudit celý svět. Slovo 

symbolizuje ostrý meč vycházející z jeho úst. 

Výraz „Slovo Boží“ symbolizuje dokonalou manifestaci Boha v Kristu. 

Rozvedení tohoto christologického vyjádření za mnoho vděčí židovské tradici, 

která často používá Boží řeč jako symbol božské síly nebo prostředku souzení 

zla.139 

Je zde ovšem patrná paralela s Knihou Moudrosti, která je datována do 1. st. 

př. Kr., kde v Mdr 18,15–19 sestupuje Moudrost z nebe na zem jako 

neoblomný bojovník: „tvé všemohoucí slovo se náhle sneslo jako nelítostný 

bojovník z královského trůnu na nebesích doprostřed země odsouzené 

k záhubě. Jako břitký meč přinášelo tvůj neodvolatelný rozkaz, a když se 
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zastavilo, naplnilo vše smrtí; dotýkalo se nebe, a přitom stálo na zemi“ (Mdr 

18,15–16). Moudrost vlastní ostrý meč a šíří všude smrt. Děsivý fantom straší 

bezbožné a  ti umírají. Snová vize vysvětluje jejich osud.  

Obou textech pozorujeme několik podobností. Slovo Boží nese lidské rysy, 

oba texty popisují osobu s válečným motivem, v obou textech se vyskytuje 

meč a  konečně oba texty se vztahují k pádu hříšníků. Obě pasáže však 

vykazují také rozdíly. Zatímco Slovo v Moudrosti představuje hypostázi Boží, 

Nebeský bojovník ve Zjevení je Božím zástupcem. Nebeský bojovník ve 

Zjevení je Mesiáš, v Moudrosti nikoliv. Moudrost klade metaforu, kdežto 

Zjevení užívá osobu Nebeského bojovníka jako Božího zástupce.140 

Posledním titulem „Král králů a Pán pánů“ (βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος 

κυρίων) byl označen Beránek (17,14), zde je takto nazvána osoba na bílém 

koni. Tento titul vyjadřující naprostou svrchovanost má svůj původ v knize 

Deuteronomium, kde Mojžíš prohlašuje:  „Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh 

bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň“ (Dt 10,17). Jedná 

se o další místo ve Zj, které vypovídá o božské přirozenosti Kristově.141 

„Král králů a Pán pánů“ je posledním, avšak nejdůležitějším epitetem. Jeho 

pravděpodobným zdrojem je Dan 2,47. V Dan 2 a Zj 19 se odnímá moc zlým 

vládcům a popisuje se univerzální porážka Božích nepřátel. Titul „Král králů 

a  Pán pánů“ představuje suverenitu Všemohoucího Boha nade všemi 

mocnostmi. Zj 17,14 a Zj 19,16 tento titul spojují s osobou Mesiáše. 

Poznamenejme, že křesťanské zjevení modifikuje židovskou tradici. V tomto 

smyslu Zjevení propojuje christologii a nadvládu nad světem.142 Kristus je 

vládcem nad králi země a své následovníky činí královským kněžstvem. Je 

příznačné, že Zjevení spojuje titul „Král králů a Pán pánů“ se dvěma odlišnými 

christologickými obrazy, Beránkem (17,14) a Nebeským bojovníkem (19,16). 

Obě pasáže spadají do kontextu, kde si nejvyšší Král a Pán podmaňuje své 

nepřátele v bitvě. 143 

Konečně toto symbolické jméno může obsahovat politickou zprávu pro své 

původní posluchače tlumočící, že Kristus, nikoli římský císař, je pravým 

vládcem světa. Obě 17,14 i 19,16 užívají titul „Král králů a Pán pánů“ 
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v militantním kontextu, a můžou se tak vztahovat k porážce římské politické 

nadvlády.144 

Souhrnně tedy Nebeský bojovník pod prvním jménem „Věrný a Pravý“ je 

věrný Boží, druhé „nezjevené“ jméno odkazuje na jeho nepovšimnutost 

světem, třetí jméno „Slovo Boží“ vypovídá o tom, že není pouhým svědkem 

Boží, ale přímo manifestací Božího plánu v lidské podobě, poslední čtvrté 

„Král králů a Pán pánů“ ukazuje jeho moc a autoritu.145 Ve Zj 19,11–16 je 

Nebeský bojovník vykonává funkci tradičně připisovanou Všemohoucímu 

Bohu (např. Iz 63,1–6) nebo archandělu Michaeli (Dan 10,21, Zj 12,7–12), 

a  získává tak titul, kteří dříve náležel pouze Bohu (např. Dt 10,17). Boží 

válečník nese mesiášské rysy a je především vyslancem Božím, přináší 

spravedlivý soud nad zlem a tím i útěchu pro věrné a spravedlivé.146 

V obrazu Krista jako Nebeského bojovníka najdeme určitá spojení 

s christologickými obrazy „někdo jako Syn člověka“ a „Beránek“. 

 

5.3. Christologické obrazy 

Kromě čtyř titulů se nám dostává i popisu fyzického vzhledu jezdce. Jeho 

oči jsou „jako plamen ohně“, což připomíná „někoho jako Syn člověka“, 

procházejícího mezi sedmi svícny (1,13). Na jeho hlavě je „mnoho královských 

korun“, tedy více než sedm diadémů na drakovi (12,3) a deset na šelmě (13,1). 

Kristova vznešenost a svrchovanost všechny převyšuje.147 

Jezdec na koni je nejspíš dítětem ženy, která musela utíkat před drakem na 

poušť, její syn dostal do vínku poslání „pást železnou berlou všechny národy“ 

(12,5). Dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu a zde se znovu objevuje už 

jako Boží válečník, aby bojoval s mocnostmi zla. Nepochybně je zde paralela 

s Ježíšem, jak ho známe z evangelií. I on byl pronásledován, ohrožen, nyní je 

u Otce a znova přijde. Jezdcem je vítězný Kristus, který přijde ve slávě 

vykonat soud nad svými nepřáteli.148 

Kromě čtyř symbolických jmen, jež představují Krista jako lidského posla 

Božího a eschatologického soudce, jsou další obrazy ve Zj 19,11 – 21 spojeny 

se soudem národů. Tyto obrazy spojují Nebeského bojovníka s dalšími 
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christologickými obrazy a tituly knihy Zjevení. Verš 12 obsahuje popisnou 

charakteristiku „jeho oči plamen ohně“, podobná slova nalezneme v 1,14 

a  2,18, tam se týkají postavy „někdo jako Syn člověka“ (Dan 10,6), čtenář zde 

nachází ujištění, že se zde jedná o stejnou osobu Krista jako ve Zj 1,1–3,22 

a  14,14–16, a autor tak dokazuje christologickou jednotu knihy. Planoucí oči 

implikují čistotu a plnou moc pro vyhlášení soudu, jež náleží právě Kristu. Pro 

křesťany by měl být Kristův soud důležitější než jakýkoli lidský soud. 

Množství královských korun na hlavě značí Kristovo královské postavení. Jan 

užil výraz διαδήματα již i v jiných kapitolách (12,3; 13,1), kde jsou 

přivlastněny římskými císaři. Kristus má jako král právo soudit celý svět.149 

Ve v. 13 má jezdec „plášť zbrocený krví“. Vyvstává otázka, čí je to krev – 

jezdcova, svatých nebo jeho protivníků? Většina komentátorů tvrdí, že 

základem tohoto motivu je Iz 63,1–6, kde Bůh přichází z východu 

v karmínovém rouchu, oděn nádherou a pochoduje dále v majestátu. Pošlapání 

nepřátel způsobilo zčervenání jeho oděvu a pošlapání symbolizuje soud, 

červené skvrny jejich krev (Iz 63,3: „Sám jsem šlapal v lisovací kádi a nikdo 

z národů se mnou nebyl. Rozhněván jsem po nich šlapal, rozšlapal jsem je ve 

svém rozhořčení, až šťáva z nich mi roucho postříkala, poskvrnil jsem si celý 

oděv“).150 Podle jiné interpretace může krev patřit jeho svatým. Jedná se jako 

by o obraz sklizně jako odkaz na mučednictví a shromáždění vyvolených. 

Jezdec nese na svém oděvu nesmazatelné stopy smrti svých následovníků, 

podobně jako na svém těle nese nesmazatelné stopy svého vlastního utrpení. 

Jeho krev učiní jejich oděvy bílými („svá roucha si vyprali v jeho krvi“) a ta 

jejich učiní jeho oděv červeným.151 Nelze opomenout ani třetí variantu, že totiž 

krev patří samotnému jezdci. Tuto variantu upřednostňovali církevní otcové.152 

Tuto interpretaci podporuje také analogie s Beránkem, proto se zdá 

nejpravděpodobnější. Fakt, že je oblečen do „pláště zbroceného krví“, upomíná 

na jeho smrt na kříži, díky níž zabitý Beránek zvítězil (5,5), a nabyl tak práva 

uskutečnit Boží plán, jímž je ustavení Božího království na zemi.153 Jezdce 

doprovázejí vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu 

(19,14).  Nejedná se o armády andělů, jsou to věrní následovníci Beránkovi, 

„kteří následují Beránka, kamkoli jde“ (14,4). Víme o nich, že si svá roucha 
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vyprali a vybílili v Beránkově krvi (7,14). Nápadný rozdíl mezi rouchem 

Krista-Nebeského bojovníka spočívá v tom, že zatímco jeho roucho je 

zbroceno krví, jejich roucha nesou bílou barvu. Vybělila je jeho krev. Jejich 

bílé plátno z kmentu připomíná jejich „spravedlivé činy“ (19,8), které mohli 

vykonat, protože patří Beránkovi. Bílá barva koní naznačuje, že budou mít 

podíl na vítězství svého vůdce.154 Autor zde často užívá vojenskou 

terminologii. Prolínající se metafory mají sloužit k zastavení a pečlivějšímu 

promýšlení o obrazu, který je zachycen. 

Samotná vize říká, že přicházející Kristus soudí a bojuje spravedlivě, 

v kontextu tohoto sdělení i následující vize o hostině pro ptáky, v níž poražení 

nepřátelé slouží ptákům jako pokrm, se zdá velmi dobře obhajitelná i první 

varianta, že krev na jeho plášti náleží jeho nepřátelům.155 

Z úst Božího válečníka vychází ostrý meč, s tímto motivem jsme se již 

setkali v 1,16; 2,12.16, kde byla řeč o „někom jako Syn člověka“. Jedná se 

o  mesiášský bojový motiv a podobně i zde se hovoří o soudu a trestu pro 

národy. Obraz ostrého meče vycházejícího z úst užil už Iz 49,2. Motiv železné 

berly a pastýřské péče je podobný s 2,27 a 12,5, ale rovněž se vyskytuje 

i  v židovské tradici, často v žalmech (Ž 2,9; Ž 17; Ž 23) i jinde.  Ve 2,27 

i  19,15 disponuje autoritou vládnout nad národy. „Tlačit lis plný vína“ zde už 

jen dokresluje a rozvádí soud Všemohoucího. Obraz soudu nad národy 

nalezneme ve starozákonní literatuře opět velmi často. Novozákonní svědectví 

dává meč a slovo do úzké souvislosti: „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než 

jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, 

a  rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl 

skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho 

odpovídat“ (Žd 4,12–13). 

 

5.4. Děj: Kristovo vítězství nad Antikristem 

Akuzativ „nebesa otevřená“ následující za úvodním „a viděl jsem“ je 

v apokalyptické literatuře široce rozšířený a uvádí vizi či zjevení.156 S jezdcem 

na bílém koni jsme se již setkali ve Zj 6,2. Zde je nutno jezdce chápat 

v kontextu svatebních příprav. Jedná se o příchod ženicha a jeho družiny. Na 
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základě popisu identifikujeme jezdce jako Krista. S většinou označení jsme se 

již setkali předchozích kapitolách: „jeho oči plamen ohně“ (1,14), „Věrný 

a  Pravý“ (3,14 a 1,5), „z jeho úst vychází ostrý meč (1,16 a 2,12),  Boží slovo, 

Král králů a Pán pánů.  Jezdec má „jméno, které nezná nikdo než on sám“. 

Jezdec v čele nebeských vojsk má „plášť zbrocený krví“, ale je to jeho krev, 

krev Beránka. Královské koruny svědčí o tom, že již je po boji a armáda oděná 

bělostným rouchem představuje zástup mučedníků, kteří si svá roucha vyprali 

v Beránkově krvi. Jezdec tedy nejede do boje, jak by se na první pohled mohlo 

jevit, ale naopak se vrací z vítězného boje. Je však vybaven ostrým mečem, aby 

jím pobíjel národy, které pak bude pást železnou berlou jako král-pastýř. Lis 

plný vína evokuje obraz soudu. Nápis „Král králů a Pán pánů“ obsahuje další 

tituly, které potvrzují identifikaci jezdce s Kristem.  

Proč autor líčí anděla stojícího na slunci, není úplně jasné. Někteří 

komentátoři tvrdí, že tak učinil jen kvůli literárnímu efektu, jiní tvrdí, že se 

jedná o obraz v židovské tradici zcela běžný (zvláště v Sepher ha-Razim).157 

V předchozím byla řeč o hostině Beránkově, zde Jan hovoří o hostině pro dravé 

ptactvo. V kontrastu tu stojí proti sobě dvě hostiny. První je hostina Beránkova, 

která je obrazem harmonického života, vzájemnosti a blaženého společenství. 

Je to hostina, na kterou jsou pozváni všichni ti, kteří během dějin představovali 

ty slabé a poražené. Opakem je hostina, kde všichni vítězové dějin představují 

pokrm pro dravé ptactvo. Jan pracuje s kontrastem a ironií.  Podle některých 

teologů (Boring, Boxall) se jedná o motiv dvou cest a dvou hostin, hostina 

Beránkova a hostina, na které končí přívrženci šelmy. Každý si může vybrat, 

zda chce následovat šelmu či Beránka.158 Nakonec šelma i falešný prorok, kteří 

představují vše ďábelské, jsou zatčeni a vrženi do ohnivého jezera hořícího 

sírou, což je obraz pro definitivní konec. Vůdci zla byli poraženi již před 

začátkem jakékoli bitvy a jejich vojska pobita mečem vycházejícím z úst 

jezdce. 

Vize o náletu dravých a nenasytných ptáků asociuje scény z Hitchcockova 

hororu Ptáci. Motiv pochází od proroka Ezechiela (39,4.17–20), konkrétně 

z jeho proroctví o porážce Góga. Oba texty Ez i Zj začínají svoláním divokých 

zvířat a pozváním k jídlu s informací o tom, kdo všechno budou nabízeni na 
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jídelním lístku této předem oznámené hostiny. Trestu neunikne nikdo bez 

ohledu na svůj společenský status či jmění.159 

Poslední vize blíže rozvádí hostinu pro ptáky a vykresluje konečný trest pro 

služebníky zla probíhající v ohnivém jezeře. Šelma je se svým vojskem 

připravena vytrhnout do boje proti nebeskému zástupu v čele s jezdcem. Čekali 

bychom, že nyní bude děj pokračovat soubojem mezi armádou Nebeského 

bojovníka a silami zla, ale dozvídáme se, že už je po boji. Ten, který vyjel proti 

šelmě a její armádě, už zvítězil. 

Šelma a její prorok, který sváděl ke službě šelmě, jsou zajati a vhozeni do 

ohnivého jezera hořícího sírou (srov. Dan 7,11). Následovníci šelmy označení 

jejím cejchem se stávají pokrmem pro dravé ptactvo. S motivem svodů zla 

jsme se ve Zj setkali v listu do Thyatir (2,20–24), kde se žena Jezábel vydává 

za prorokyni a svádí věřící ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. 

Ona i jí svedení jsou odsouzeni k zatracení. Tento opakující se motiv má 

povzbudit věřící ve věrnosti a varovat před účastí na pohanském kultu.160 
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6. Závěr 

Kniha Zjevení nabízí mnoho rozličných a barvitých christologických obrazů. 

Tyto christologické obrazy či tituly jsou do jisté míry spjaty s představou 

mesiášské postavy a jinými starozákonními motivy, není však výjimkou, že 

jsou v knize Zjevení připisovány Kristu stejné tituly jako starozákonnímu 

Hospodinu.  

Mezi nejvýraznější patří tři – Někdo jako Syn člověka, Beránek a Nebeský 

bojovník. Tyto christologické tituly tvrdí, že Kristus je Pán vesmíru, který 

s Bohem sdílí božské pocty (1,8; 1,17–18; 4,11 atd.), oba jsou počátkem 

i  koncem všech věcí (1,18; 22,13), oba jsou předmětem bohoslužby i chval 

(4,11; 5,9–10), oba utěšují trpící a zoufalé (7,16–17). Kristus přijímá titul Král 

králů a Pán pánů (17,14; 19,16) a objevuje se v roli Nebeského bojovníka, tyto 

tituly dříve náležely pouze Bohu.161 Nejdůležitějším christologický titul je však 

Beránek. 

Beránek je všeprostupující christologický titul knihy Zjevení. Všechny 

ostatní christologické tituly a obrazy se k němu nějakým způsobem vztahují. 

Představuje skutečnost napovídající, že kniha pochází z doby, kdy z hlediska 

sociálního kontextu křesťané zakoušeli utrpení. Obraz je odvozen z mnoha 

prvků judaismu: od apokalyptického bojujícího beránka přes knihu Exodus až 

po obraz obětovaného beránka, který byl přenesen na ukřižování.162 Nakonec 

však vede k motivu vítězství skrze utrpení. 

Kniha Zjevení zobrazuje Boží jednání v tomto světě pomocí velmi složitého 

obrazu Beránka. Tím jasně prohlašuje, že Bůh je ve světě přítomen skrze 

slabost a utrpení, skrze porážku, oběť a službu. Ale nakonec se paradoxně 

skrze tuto porážku stává vítězem. Pro křesťany je velkou výzvou, zda se připojí 

k Beránkovi a přijmou znamení pokory, nebo zda budou hledat nějaký na první 

pohled mocnější vzor, obraz pyšné šelmy. 

Kam vede Beránkova cesta? Beránkova cesta vede do střetu. Stát se 

Beránkovým následovníkem znamená stát se nepřítelem světa, nepřítelem 

draka. Drak ve Zj symbolizuje Božího nepřítele, satana, který veškerou svou 

energii upírá nejprve k pronásledování Mesiáše, následně k pronásledování 

jeho lidu, který se snaží zničit. Janovo vidění nás nabádá, abychom zvážili, co 
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nás bude stát přihlášení se ke Kristu. Současně nám ukazuje, co nás čeká, 

pokud se ke Kristu nepřipojíme.163 

Drak ve světě jedná ve světě skrze své zástupce, ať už se jedná o politickou, 

ekonomickou a náboženskou tyranii. Je přítomen v každém pokušení uctívat 

něco či někoho, kdo není pravý Bůh. Beránkovi následovníci se každodenně 

vyrovnávají s poznáním, že jsou součástí střetu s nepřítelem. Je to střet na život 

i na smrt. Následovat Beránka znamená nikdy nebýt zcela mimo dosah drakovy 

nenávisti. 

Nic z toho nemusí Beránkovy následovníky děsit. Kniha Zjevení hovoří také 

o  Boží pečeti, kterou se následovníci Beránka odlišují od následovníků šelmy. 

Bůh zná ty, kdo jsou jeho, a pracuje na tom, aby nakonec skončili v tom novém 

světě, do nějž nám Janovo Zjevení dává nahlédnout. Být Beránkovým 

následovníkem znamená žít ve světě tak, jak v něm žil Ježíš. 

Horizont christologie tohoto spisu je jednoznačně velikonoční 

a eschatologický. To však neznamená, že by autor nebral v úvahu Ježíšovo 

utrpení. Hovoří o obětovaném Beránkovi a současně vyznává Ježíše Krista 

jako univerzálního panovníka, Pána pánů. Tituly jako Alfa a Omega, první 

a poslední jasně ukazují na Ježíšovu božskou důstojnost.164 
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