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Zjevení 13 a poslední dny 

Anthony Buzzard 

Nikdo z nás neví, kdy se Ježíš vrátí, a stanovovat termíny je marné. Každý z nás musí být připraven se setkat s Pá-

nem, protože bychom mohli zemřít kdykoliv a v naší příští vědomé sekundě (ačkoli roky uplynou, zatímco jsme 

„spali“ v hrobě – Dan 12: 2) povstaneme ve vzkříšení při „poslední trubce“, abychom čelili Ježíšovi, vracejícímu 

se Mesiášovi. Musíme být stále bdělí.  

Pavel vysvětlil Tesalonickým (2 Tes 2:3), že příchod Pána Ježíše nemůže nastat, dokud se nevyskytnou dvě důležité 

události: 1) odpadlictví nebo odpadnutí od pravé víry, a 2) objevení se člověka hříchu, antikrista. Tato posloupnost 

je jasně popsána ve 2. Tesalonickým 2:3 a měla by být pečlivě zkoumána. (Některé eschatologické systémy na-

rušují Pavlův pořádek a říkají, že Ježíš shromáždí církev před příchodem člověka hříchu. Toto je protiklad k Pav-

lovu varování.)  

Zjevení 13 je založeno na vidění předaném Danielovi v kapitole 7. Čtyři království viděná Danielem, se říká, po-

vstávají v čase budoucím vůči Danielovu vidění (viz Dan 7:17). Poněvadž Nabuchodonozorův Babylon padl, když 

Daniel zažíval toto vidění a Medo-Persie už existovala, je těžké vidět, jak by Daniel 7 mohl zahrnout tato krá-

lovství. A co víc, Ježíš, ve Zjevení 13, vidí všechny čtyři šelmy z Daniela 7 jako jednu složenou šelmu, s deseti 

rohy a sedmi hlavami.  

Charakteristickým rysem těchto sedmi hlav je rouhání (13:1) Celá šelma čerpá svou sílu od draka, kterého v Zje-

vení 12:9 určuje jako původního hada v Genesis 3, tj. Satana, Ďábla, který, jak poznamenáno, podvádí celý svět 

(Zjev 12:9). Toto zvíře má velkou autoritu (13:2), a když Bible říká „velkou“, znamená to velkou!  

Jedna z hlav této politické nestvůry má utrpět smrtelnou ránu, ale zázračně se zotaví, a tak získá strhující pozornost 

celého světa, který ji následuje (13:3). To je Satanův pokus parodovat vzkříšení Ježíše. Šelma bude nějakým způ-

sobem vzkříšena a zjevena (2 Tes 2:3, 6, 8).  

Ve Zjevení 13:4 svět skočí na ten trik a uctívá zvíře, jako by bylo Bůh („Kdo je jako ta šelma?“ „Kdo je jako 

Bůh?“). Šelma je vojenská mocnost.  

Šelma je také velkým rouhačem a pronásledovatelem svatých a jeho moc má trvat 3½ roku nebo 42 měsíců (13:5). 

Toto období je odvozeno z Daniela 9:27, ze 70. „týdne“ nebo 7letí, rozděleného na 2 poloviny. Uprostřed sedmi 

let šelma skoncuje s oběťmi a založí ohavnost zpustošení (Dan 9:27; 7:25; 11:31; 12:11).  

Ježíš dělá z této události znamení pro židovské křesťany, aby uprchli do hor (Mat 24:15) a slibuje, že se vrátí bez-

prostředně po následujícím období velkého soužení. Z posloupnosti dané Ježíšem – soužení a bezprostředně po 

něm druhý příchod (Mat 24:29), víme, že hovoří o událostech, které jsou ještě budoucí.  

Ve Zjevení 13:9 jsme varováni, abychom věnovali pozornost tomu, co říká Bůh skrze Ducha. (13:8 by měl být 

přeložen, jak to má King James, ukazující, že Ježíš byl „ukřižován před založením světa“, to je v Božím plánu.)  

Zjevení 13:10 varuje svaté, aby byli nenásilní. Křesťané nemají žádnou účast na válkách tohoto světa a ti trpící 

během soužení, budou sami zabiti, pokud přijmou zbraně. Petrovi bylo proto Ježíšem nařízeno, aby „vložil meč 

zpátky do pochvy“ (Mat 26:52). Ježíš odsoudil i meč určený k sebeobraně. Křesťané se nemají oddávat fyzické-

mu násilí. Mají být nenásilní tak jako Ježíš, jak říká Jakub (Jakub 5:6).  

Ve Zjevení 13:11 se setkáváme s mužem „P.R.1„ šelmy, který pro ni získává podporu. (Všimněte si, jak se termín 

„šelma“ vztahuje jak na království, tak na jeho vůdce.) Trumfovou kartou falešného proroka je moc dělat zázraky 

                                                 
1 P.R. = public relation, styk s veřejností (pozn.překl.) 
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a vytvoření obrazu šelmy. To nám připomíná dech, který Bůh vdechl do Adama, který byl stvořen podle Božího 

obrazu (Gen. 1:27). Je zřejmé, že šelma a falešný prorok „si hrají na Boha“. Zdá se, že Satan sám to dělal efektiv-

ně po celé věky. Zdá se, že si vytvořil postavení jako Bůh Syn, druhý člen Trojice, titul nikdy Ježíšem nenároko-

vaný. Ježíš nazýval sám sebe Mesiášem, Božím Synem (Mat 16:16). Ježíš nikdy netvrdil, že je Bůh. Pavel říká, 

že Antikrist (šelma) bude tvrdit, že je Bůh (2 Tes 2:4).  

Falešné zázraky jsou odvozeny ze Satanovy moci stejně jako v případě faraonových kouzelníků. Žádný kouzelník 

bez cizí pomoci nemůže přeměnit vodu na krev ve velkém měřítku (Ex 7:20-22), ani nemůže na zemi vyvést žá-

by (Ex 8:7). Člověk hříchu (Antikrist) vykoná zázraky stejně jako Ježíš, ale moc bude Satanova (2 Tes 2:9). Ko-

lik z toho se již děje v Americe?  Zjevení 13:16 nám říká, že bude lidem všech tříd dána značka jako odznak od-

danosti šelmě. Žádný obchod není možný bez této značky. Označení se zdá být číslem šelmy, což je 666. Písmena 

v hebrejštině a řečtině mají číselnou hodnotu, a to poukáže na totožnost šelmy. Genesis 34:2 nám udává před-

premiéru, když Šechem Ben Chamór, pohan, znásilnil Dinu, panenskou dceru Izraele (znázorňující Církev).  

Jméno Šechem Ben Chamór = 666 v hebrejštině a on znázorňuje Antikrista. Stejně tak Goliáš, jehož ostrý hrot 

vážil 600 šekelů železa; Goliáš byl 6 loktů vysoký a měl 6 kusů zbroje (1 Sam. 17:4-7).  

Nebúkadnesarův obraz byl 60 loktů vysoký a 6 loktů široký. A člověk byl vytvořen 6. den. Ježíšovo jméno se 

však v řečtině sečítá na 888. A 8 je zřejmě číslo nadbytku.  

Někdy v budoucnu se začnou objevovat předvídané události. Vývoj na Středním východě povede k 7leté alianci 

s asyrským antikristem (Iz 10:5, 24; 10:27-11:4; srv. 2 Tes 2:8; Iz 30:27, 31, 33; 31:4, 8; 32:1 a násl.; Micheáš 

5:4-7; Zach 10:10-11). Daniel 11:5 a násl. může být snad proroctvím budoucnosti vedoucí k vystoupení Antikrista 

v 11:21, celá pasáž v Danielovi 11:5-12:13 je předpověď budoucnosti. Ježíš vidí Daniela 11:31 jako budoucnost 

(Mat 24:15), stejně jako Daniela 12:1 (Mat 24:21). Pavel vidí Daniela 11:36 jako obraz Antikrista (2 Tes 2:8). 

Takže konečný král nemůže být jen historie!  

Názoru, že Daniel 11:5 a násl. je proroctví, se držel Dr. Samuel Tregelles (Remarks on the Prophetic Visions in 

the Book of Daniel), G.H. Lang (Histories and Prophecies of Daniel); také členové Church of God (Abrahamic 

Faith). Stejný názor je zaznamenán E. W. Bullingerem, Companion Bible, o Danielovi 11:5. Viz též poznámky k 

Danielovi 11 v Ellicott’s Commentary.  

Zjevení 13 by mělo být studováno ve spojení s Danielem 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Matoušem 24, 2. Tesalonickým 2, 

Izaiášem, Jeremjášem, Ezechielem a malými proroky a Zjevením 17. Podstata těchto vidění předvádí obraz ne-

stvůrného tyrana objevujícího se na východě/severu moderního Izraele (v Iráku nebo Íránu nebo Sýrii?), jehož 

aliance s konfederací 10 národů (Ž 83) bude rozdrcena Ježíšem při jeho druhém příchodu (Ž 2; Zjev 19-21). „Hle”, 

řekl Ježíš, „řekl jsem vám předem.“ (Mat 24:25). Moudrý křesťan se důkladně seznámí s Danielem a Zjevením, 

jak přikázal Ježíš (Mat 24:15; Zjev 1:3).  

 




