
KÁZÁNÍ

Jak porozumět 

knize Zjevení



Apokalyptická literatura
• odhalení duchovní skutečnosti, stojící za materiálními jevy
• průvodcem „zapečetěného“ zjevení je anděl tlumočník
• boj temnoty se světla
• boj dobrých a zlých andělů
• boj Krista a antikrista
• boj Boha a satana
• Porážka tmy a vítězství světla
• Boží soudy jako odpověď na lidské hříchy
• angelofanie a teofanie
• numerologie (symbolická i reálná)
• personifikace skupin (nevěstka, šelma, pacholík)
• antropomorfismy
• zoomorfismy
• střídající se obrazy (ne nutné následné, často se překrývají)



1 jednotlivec, jeden Bůh, jeden král 
2 dva svědkové, světlo a tma, Bůh a ďábel, Nevěsta a nevěstka
3 Boží Trojice, šelma, drak a falešný prorok
3,5 doba soužení v letech, zkrácení (7 : 2)
4 bytosti, andělé, tváře, větry, země 
7 počet duchů, očí, andělů církví, polnic, nádob, pečetí, králů
10 deset rohů, deset králů
12 pokolení Izraele, počet apoštolů, proroků, bran
24 24 starců (2 x 12)
42 doba soužení v měsících
144 loket (délka hradby)
666 číslo člověka (součet číslic jména) – gematrie
1 260 doba soužení ve dnech
1 000 délka království 
12 000 délka hradby nového Jeruzaléma
144 000 vykoupený Izrael, první vykoupení (12 x 12 x 1 000)

faktor pokolení i apoštolů
1 000 a 100 000 počet andělů

Numerologie v knize Zjevení



Pohledy na knihu Zjevení
Futurismus: vše se odehraje v budoucnu
Preterismus: vše se odehrálo již v historii
Historicismus: vše se odehrává mezi dvěma příchody
Idealismus: vše je symbolem pro jakoukoliv dobu



Pohledy na milénium
Premilénialismus: doslovné milénium v budoucnu
Dispenzacionalismus: dva příchody (pro církev a s církví)
Postmilénialismus: milénium ke konci věku
Amilénialismus: milénium mezi dvěma příchody



Pohled na vytržení
Pretribulacionismus: vytržení před soužením
Midtribulacionismus: vytržení uprostřed soužení
Gradualismus: postupné vytržení
Posttribulacionismus: milénium ke konci věku
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