JEZDEC NA BÍLÉM KONI

Poslední varování před hněvem
Božím a Beránkovým

Kdo je tím jezdcem? Jaký je jeho úkol?
Proč vyjíždí jako první? Bude Bůh snášet
lidskou pýchu do nekonečna?

František Mladějovský

„I uviděl jsem, když Beránek otevřel jednu ze sedmi

pečetí, a uslyšel jsem, jak jedna z těch čtyř živých
bytostí řekla hromovým hlasem: „Pojď! “ A uviděl
jsem, a hle, bílý kůň; a ten, který na něm seděl, měl
luk a byl mu dán věnec; a vyšel vítězící, a aby
zvítězil.“ Zjevení 6:1,2;
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Kdo je jezdec na bílém koni a jaké je jeho poslání?
Jezdec na bílém koni je první apokalyptický jezdec.
Apokalyptičtí jezdci jsou běžně vnímaní jako poslové války,
hladomorů, smrti, velkého neštěstí, které zasáhne zkažené
lidstvo na konci věku. A část osmého verše šesté kapitoly,
alespoň na první pohled, dává tomuto rozšířenému názoru
za pravdu.
„Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem,
hladem, smrtí a šelmami země.“
Tento popis působení jezdců na koních se hodí hlavně na
zbývající tři jezdce na koních. Ti mají opravdu moc vzít
mečem mír na zemi, způsobit hlad a mory. Všimni si však, že
tito jezdci mají moc ohrozit jen čtvrtinu země. Napadla tě
otázka, která čtvrtina země to je? Meč, hlad, mor a dravé
šelmy jsou v Bibli uváděny jako Boží tresty za špatné jednání
Božího lidu první, Mojžíšovy smlouvy. Křesťané však nejsou
pod zákonem. Mohlo by se zdát, že se jich to netýká.
Myslíme tím, že se to netýká křesťanských národů. Ale jisté
to není. Proč?
Boží tresty nejsou určené výlučně jen na jeho lid. Bůh
v určitých situacích chtěl dát šanci i jiným národům, kdo se
nechá varovat, od zlého jednání, aby ho zachránil před svým
hněvem. Vzpomeňme na Ninive, kterému hrozilo zničení.
Bůh je ovšem varoval prostřednictvím Jonáše a oni činili
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pokání. Všichni, králem počínaje. A na tuto zkušenost
prosím nezapomeňte. Bůh často varuje před svým
hněvem1. Varoval i krále Nebúkadnesara, před důsledky
jeho vlastní pýchy a svou hrozbu, kterou mu sdělil dopředu,
také uskutečnil. Starozákonní proroci píší také o trestech,
které dopadnou na jiné národy za jejich zločiny proti jeho
lidu. I svůj lid pokaždé varoval, než na ně nechal dopadnout
své tresty.
Poslání jezdce na bílém koni proto nemusí být zničující. Bílá
barva je barvou čistoty, svatosti, spravedlnosti (Izajáš 1:18,
Zjevení 7:14). Ve Zjevení je ještě jedno místo, kde se
vyskytuje jezdec na bílém koni (Zjevení 19:11-16) Ten, kdo
jede na bílém koni je Pán Pánů a Král králů, Slovo Boží,
Věrný a Pravý.
„A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, kdo na
něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý; spravedlivě soudí a
bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl
mnoho diadémů; má napsané jméno, které nezná nikdo než
on sám. Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno

1Jsou případy, kdy Bůh přímo nevaroval před trestem. Například
Sodomu a Gomoru. Ježíš, když nepomohly ani zázraky, které před nimi
udělal, také nechal Židy, aby nepochopili a nezachránili se. Izaiáš a Ježíš
vysvětlili proč (Mat.11:23; Iz. 6:10;).
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je Slovo Boží. A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na
bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu.“
Ať je apokalyptickým jezdcem na bílém koni kdokoliv,
zastupuje Boží svatost, čistotu, spravedlnost a Boží slovo.
Luk v jeho ruce svědčí o tom, že bude zasahovat srdce lidí
Božím slovem, jako Boží odpůrce vysílá ohnivé střely zlých
slov.
„Jejich jazyk je jako smrtící šíp, svými ústy podvádějí.
Vyslovuje pokoj pro svého přítele, ale ve svém nitru mu
strojí léčku.“ Jeremiáš 9:7;
„Skryj mě před piklemi zlovolníků, před srocením činitelů
nepravosti, kteří si nabrousili jazyky jak meče, napjali své
šípy jedovatých slov,“ Žalm 64:3,4;
V případě jezdce na bílém koni jde o slovo Boží, spravedlivé
a čisté, které bude mít úspěch. O tom svědčí vítězný věnec
na hlavě jezdce. Součástí jeho poselství bude varování před
hněvem Božím a Beránkovým.

Důležité!
Jezdec na bílém koni a ostatní tři jezdci na koních vyjíždí až
po uznání svatosti Boží vlády, toho, jenž sedí na trůnu a
uznání Ježíše Krista, našeho Pána, že je hoden převzít svitek
(knihu) zapečetěný sedmi pečetěmi. Obě události se
odehrávají v nebi a jsou popsané ve 4. a 5. kapitole knihy
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Zjevení. Nemůžeme je sledovat, protože se odehrávají v
nebi. Že se odehrály, poznáme následně podle událostí,
které způsobí jezdci na koních. Jezdec na bílém koni proto
může sloužit jako důležité znamení, oznamující počátek
období sedmi pečetí a definitivní přechod do posledního
období Babylónské epochy.

Koho představuje bílý kůň
V Danielových proroctvích jsou šelmy symboly velmocí.
Například v 7. kapitole vystupují z moře (lidstvo) lev,
medvěd, levhart a čtvrté zvíře. V 8. kapitole Daniel viděl ve
vidění dvourohého berana a kozla. Beran představoval
království Médů a Peršanů, kozel představoval Řeckého
krále. Koně a koňská spřežení (Zachariášovi) představují
také lidské organizované společenství, které slouží a
poslouchá jezdce. Bílý kůň proto představuje Boží a
Ježíšovy služebníky, kteří spolupracují s jezdcem na splnění
jeho poslání.
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Proč vychází jezdec na bílém koni jako první?
Dříve než na otázku odpovíme, připomeňme si postup, jak
se dostal příkaz k vyjití jezdce na bílém koni k adresátovi. „I
uviděl jsem, když Beránek otevřel jednu ze sedmi pečetí,“
Beránek otevírá JEDNU ze sedmi pečetí. Řecký výraz (εἷς,
μία, ἕν, [hejs, mia, hen]) je překládán někdy jako jeden,
jedno atd. Jindy je překládán jako první. Pořadí jezdců, ale
náhodné není, protože jsme již ukázali, že Bůh jen
výjimečně nevaruje před jeho trestem.
Vše souvisí s Božími vlastnostmi, o nichž nás Bible
informuje. Bible popisuje čtyři jeho základní vlastnosti. Jsou
to láska, moudrost, spravedlnost a moc. Čtyři živé bytosti
popsané ve 4. kapitole Zjevení, které zkoumají svatost
(oprávněnost) Boha vládnout bytostem se svobodnou vůlí
(Zj. 4:11), vlastně očišťují jméno Boha, od odpůrcových
(Satanových) pomluv a obvinění vyvolané tzv. spornými
otázkami (to je smysl prvního verše známé modlitby
Otčenáš („Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno
tvé“). Každá ta bytost má jinou tvář. Odlišnost čtyř živých
bytostí může znamenat čtyři různá zaměření na zkoumání
svatosti Boží vlády. Je velmi pravděpodobné, že bytosti
zkoumají Boží svatost, právě z hlediska vlastností, jež Bůh
při své vládě uplatňuje. Na našich webových stránkách
www.jhvh.cz najdete více podrobností ve studii „Základní
Boží vlastnosti“, kterou najdete v kontextových studiích.
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„a uslyšel jsem, jak jedna z těch čtyř živých bytostí řekla
hromovým hlasem: „Pojď!“
Která ze čtyř bytostí přikazuje prvnímu jezdci na bílém koni
„Pojď“ poznáme podle bílé barvy koně a jezdce se symboly
na něm. Beránek, jenž má veledůležitý svitek s pečetěmi,
určuje pořadí otevírání pečetí a tím i celý postup událostí na
zemi. Jako první pečeť si Beránek (Ježíš Kristus v nebeské
podobě a slávě) vybral pečeť, která iniciuje na zemi činnost,
založenou na čistotě, spravedlnosti, svatosti a slově Božím
(Zjevení 19:13).
Proč je jezdec na bílém koni první? Bůh ani Beránek není
záludný, úskočný. Svůj lid vychovává, jako dobří rodiče
vychovávají své děti. Dobří rodiče netrestají své děti bez
varování. Děti vždy musí vědět, za co trest přijde (Amos
3:7). Ale o koho se jedná? Jak už bylo řečeno, působení
zbývajících tří jezdců připomíná Boží tresty, které Bůh určil v
Mojžíšově zákoně. Takže by logicky mělo jít o Židy, lid
Mojžíšovy smlouvy. Ale Zjevení Janovo je určené pro ty, co
zachovávají Boží slovo a svědectví Ježíšovo. To ukazuje na
lid Kristovy smlouvy (Zjevení 1:1-6). Jde o křesťanské
národy, jejichž předkové přijali závazně víru v záchranu
skrze Ježíše Krista a přijali i smlouvu s Kristem (přijímáním
symbolů chleba a hlavně poháru vína). Ačkoliv se většina z
jejich obyvatel, v posledních stech letech, vzdala víry v Boha
a Krista, musí jejich vládci respektovat Boha a jeho
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Pomazaného, protože Bůh jim sice dovolil (už před Kristem)
ve snu Babylónského (pohanského) krále, vytvořit
celosvětovou vládu podle vlastních představ, ale pod
jednou podmínkou, která je závazná pro všechny vládce bez
rozdílu a je popsaná v Danielově knize ve 2. a 4. kapitole v
příběhu Babylónského krále Nebúkadnesara. Ve snu mu
bylo sděleno, že Bůh dává lidem právo vládnout nad celou
zemí a pak krále v dalším snu varoval před pýchou a sdělil
mu, že nad člověkem vládne Bůh. Král přesto zpychnul a
Bůh ho na sedm let zbavil moci a postihl tak, že jedl a spal
se zvířaty, dokud nepoznal, že Bůh vládne a dává moc,
komu chce. Král uznal Boží autoritu. V Danielovi 4:30-34;
„V té chvíli se ono slovo o Nebúkadnesarovi naplnilo. Od lidí
byl vyhnán, porost jako dobytek spásal a tělo se mu
nebeskou rosou smáčelo, až mu vlasy vyrostly jako orlí peří
a nehty měl jako ptačí drápy. Avšak po uplynutí té doby
jsem já, Nebúkadnesar, pozdvihl své oči k nebesům a mé
poznání se mi navrátilo. Nejvyššímu jsem dobrořečil a věčně
živého chválil a oslavoval, neboť jeho vláda je vláda věčná a
jeho království trvá z pokolení na pokolení. Všichni
obyvatelé země se počítají za nic, vždyť jak se mu zlíbí,
nakládá s vojskem nebeským i s obyvateli země. Není, kdo
by mu mohl dát přes ruku a říci mu: Cos to provedl?! V té
době mi navrátil mé poznání, také čest mého kralování a
můj majestát, dokonce mi vrátil i můj vzhled, a tu mne mí
rádcové a velmoži vyhledali. Byl jsem znovu nastolen ve
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svém království a přidána mi byla neobyčejná velikost. Nyní
já, Nebúkadnesar, uctívám a vyvyšuji a oslavuji Krále
nebes, jehož všechny činy jsou pravda, jehož stezky právo
a jenž je mocen pokořit ty, kdo si vedou pyšně.“
Král Nebúkadnesar žil a vládl, před více než dvěma a půl
tisíci lety. Jeho zkušenost s Bohem ještě ctili Perští králové
Dareos a král Kýros II Veliký. Boha a Krista respektovali
dlouho i mnozí křesťanští feudální králové a knížata. To se
změnilo a po zániku feudalismu, který byl fakticky završený
po první světové válce, přestali novodobí vládci a politici
nových společenských režimů respektovat Boha i jeho
Pomazaného úplně. Místo toho přemýšlejí, jak se
vysmeknout z podřízení se jeho autoritě.
„Proč se bouří národy, proč lidé přemítají o prázdných
věcech? Srocují se králové světa a mocnáři se spolu radí
proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. Zpřetrhejme
jejich pouta, odvrhněme jejich provazy.“ Žalm 2:1-3;
Dnes se to projevuje mnoha způsoby. Nejvíce je to vidět ve
snahách vymazat Boží zákon, který mají lidé od počátku
vepsaný ve svých srdcích. Je to svědomí, které nás chválí za
správné věci a kárá za věci špatné. Také veřejná morálka a
mravy, vycházející z biblických, křesťanských hodnot jsou
zpochybňované a relativizované. Křesťanská veřejně
uznávaná morálka se změnila i proto, že církve zastupující
Boha a Krista před lidmi, nejsou téměř slyšet. Církve jsou
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většinou zavřené v kostelích, kazatelnách, farnostech a
jiných místech, kde se schází věřící k bohoslužbám a tam se
spíš schovává před světem, který by naopak potřeboval
slyšet důrazně, že pýcha předchází pád a Bůh nebude
lidskou pýchu a rostoucí svévoli trpět do nekonečna.
Jezdec na bílém koni napraví nečinnost církví a připomene
křesťanským národům a nejspíš i všem ostatním národům,
poselství evangelia a zároveň varuje všechny před hněvem
Božím a Beránkovým. Ten je popsaný v šesté pečeti.
„A když otevřel šestou pečeť, uviděl jsem, že nastalo veliké
zemětřesení, slunce zčernalo jako žíněný pytel a měsíc úplně
zkrvavěl. A nebeské hvězdy spadly na zem, jako když
fíkovník zmítaný vichrem shazuje své pozdní fíky; z nebe
zmizelo, jako když se svinuje svitek, a každá hora i každý
ostrov se pohnuly ze svého místa. Králové země i velmoži a
vojevůdci, boháči a mocní, každý otrok i svobodný, se
ukryli do jeskyň a do horských skal a říkali těm horám a
skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho,
který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Neboť přišel
veliký den jejich hněvu; kdo bude moci obstát?““ Zjevení
6:12-17;
Jak přijdou mocní i prostí lidé na to, že katastrofa šesté
pečetě je projevem Božího a Beránkova hněvu? Kdyby
mluvili jen o Bohu, mohl by je k tomu přivést jakýkoliv
náboženský vůdce. Třeba dalajláma. Ale mluví-li se o hněvu
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Božím a Beránkově, musí ta informace přijít z křesťanského
zdroje. Dnešní stav církví je tak neutěšený a jejich význam v
očích společnosti tak malý, a vystupování církví k veřejnosti
tak slabý a bázlivý (až na výjimky), že je skoro jisté, že
oslovený jezdec s lukem a vítězným věncem dobyvatele na
bílém koni bude někdo oslovený přímo shůry (jedna z těch
čtyř živých bytostí řekla hromovým hlasem: „Pojď!) a koněm
budou Boží a Kristovi služebníci, kteří budou pod jeho
vedením šířit evangelium i varování pro celé lidstvo.
Proto jezdec na bílém koni vyjíždí jako první, aby se lidé
včas dozvěděli všechno důležité pro jejich další
rozhodování. To je Boží spravedlnost, vyjádřená v Amosovi
3:7;
„Vždyť Panovník Hospodin nebude činit nic, pokud neodhalil
své důvěrné sdělení svým otrokům prorokům.“ A v Žalmu
2:10-12;
„Nuže, králové, jednejte rozumně! Soudcové země, dejte si
poradit! Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním!
Líbejte syna, ať se nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě,
jestliže jen málo vzplane jeho hněv. Blahoslavení jsou
všichni, kdo v něm hledají útočiště.“
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Závěr
Události posledních let zasáhly téměř celý svět a zejména
křesťanskou civilizaci. Mění se rychle myšlení lidí. Do
nedávna bylo úsilí odpůrcových služebníků zaměřené spíše
na veřejně uznávané hodnoty a mravní měřítka, aby se lidé
co nejvíce odcizili Bohu, ale nyní se k tomu přidává i
omezování občanských práv a svobod, rostoucí nebezpečí
válečného konfliktu a rychle se prohlubující propast mezi
chudnoucí většinou a rychle bohatnoucí hrstkou velmi
bohatých lidí. Křesťané mají v Božím slově informace, které
ukazují na to, že je před námi dramatické a těžké období, po
němž dojde k celosvětové katastrofě přicházející nejspíš
z vesmíru (šestá pečeť). Ale než to všechno přijde, budeme
nejprve varováni jezdcem na bílém koni. Současné události
jsou vyvolané spíše temnými silami a jejich služebníky, kteří
chtějí překazit Boží záměr, nastolit Boží vládu na zemi a
dokončit soud nad ničemníky. Měli bychom mít proto na
paměti i prorocká slova proroka Izajáše v 8:12;
„Neříkejte spiknutí všemu, čemu tento lid říká spiknutí; toho,
z čeho má on strach, se nebojte a nestrachujte.“.
Také Ježíš nás varuje slovy: „Budete slýchat o válkách a
uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To
všechno musí nastat, ale to ještě není konec. Povstane totiž
národ proti národu a království proti království, budou
hladomory a zemětřesení na různých místech. Ale to
všechno bude počátek porodních bolestí.“
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Bolestem a soužení se sice, úplně nevyhneme, ale kdo
zůstane věrný Bohu a Kristu až do konce, bude pod Boží
ochranou (Zjevení 7:13-17). Pamatujme si to.
Uvidíme-li, že někdo nebo někde se rychle, úspěšně a
hodně nahlas připomíná a šíří poselství evangelia a varování
před hněvem Božím a Beránkovým, s aktuálním výkladem
Božího slova, půjde pravděpodobně o křesťansky
orientované společenství, jehož vůdce bude pověřený od
Ježíše Krista, ale nebude se tím veřejně zaštiťovat, jako
falešní mesiášové a kristové. Až uvidíme, že se toto děje,
poznáme, že v nebi bylo ukončeno posvěcování Božího
jména a Ježíš Kristus (Beránek), je uznán hodným přijmout
svitek se sedmi pečetěmi. Proto buďme bdělí. Ať
nepřehlédneme toto velmi důležité znamení.
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