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9. ŢIVELNÉ POHROMY /ROZLOMENIE ŠIESTEJ PEČATE
(Zjavenie Jána 6,12-17)
(2.videnie. Sedmopečatná kniha. Otvorenie šiestej pečate. Ţivelné pohromy)
*
Keď (Baránok) otvoril šiestu pečať, videl som (Ján) veľké zemetrasenie; slnko sčernelo
(podobne Amos 8,9 > Matúš 27,45) ako srstená vrecovina (odev kajúcnikov a smútiacich)
a mesiac bol celý ako krv (odkaz na egyptské rany; Exodus 7,14-10,29; podobne Joel 3,4 >
apokryf Nanebovzatie Mojţiša 10,5-6); z nebies padali hviezdy na zem (stratili sa; podobne
Ezechiel 32,10 > Matúš 24,29), ako keď figovník (plodnosť figovníka ako obraz
rozmnoţenia izraelského národa a prejav Boţej milosti: Izaiáš 34,4) striasa zo seba nezrelé
plody, keď ním lomcuje vietor. Nebo sa stiahlo ako keď sa zvinie kniha (nie *kódex ale
zvitok; ako zrolovaný zvitok, z ktorého uţ nemoţno čítať; podobne Izaiáš 34,4) a všetky
vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta (zemetrasenie ako prejav Boţieho hnevu; strata
všetkej istoty; podobne Izaiáš 13,10; 34,4 > Joel 2,30 > Ezdráš 32,7-8 > Ţalm 102,27 > Matúš
24,29). Zemskí králi i veľmoţi a vojvodcovia, boháči a mocní, všetci otroci aj slobodní
(rozdelenie spoločnosti do siedmich tried podľa bohatstva, moci a slobody; sedmička číslo
úplnosti a rozmanitosti) sa skryli do jaskýň a medzi bralá vrchov (odkaz na Genezis 3,8:
Adam uteká pred Bohom; podobne Izaiáš 2,10-2,19) a volali vrchom a bralám: Padnite
na nás a skryte nás (podobne Ozeáš 10,8) pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom
Baránkovým, lebo prišiel veľký deň ich hnevu! Kto v ňom obstojí? (pochabosť a zúfalstvo
tých, ktorí neveria v Boţiu všemocnosť a milosť; podobne Joel 2,11).
Ţivelné pohromy z Rozlomenia šiestej pečate sa podobajú na katastrofy z Rozlomenia
siedmej pečate (8,1-12). Znova sa objavujú v kapitolách Meranie Božieho chrámu a Siedme
zatrúbenie (11,1-19). Vo výtvarnom podaní sa preto námety veľmi nerozlišovali, jedine
prítomnosťou trúbiacich anjelov. Umelci vţdy zobrazujú tie isté motívy, rúcajúce sa domy
a kostoly, lode potápajúce sa na mori, horiace hviezdy, ktoré padajú na postavy pápeţa, kráľa
a plebejcov (Albrecht Dürer, grafický list Rozlomenie piatej a šiestej pečate, 16.st.).
*
Ničivá sila a najmä všeobecnosť Boţieho hnevu naráţajú na dnešnú všeobecnú predstavu
spravodlivosti, ktorá sa v prvom rade vyznačuje adresnosťou trestu. Túto otázku riešia cirkev
i beţný veriaci človek nielen vo všeobecnej filozofickej rovine, ale aj v skutočnom ţivote,
vo chvíľach osobného, nezavineného nešťastia, ktoré môţe javiť ako nepochopiteľný
a nezaslúţený trest. (Podľa dnešných historikov predstava kolektívnej viny a zodpovednosti,
ako ju predkladá Biblia, svedčí o tom, ţe človek ešte nedokázal sám seba vnímať ako jedinca,
iba ako súčasť kmeňa, národa, celku).
Otázky Boţej moci a spravodlivosti, trestu a zmyslu utrpenia spravodlivého človeka
podrobne rozoberá Kniha Jóbova datovaná do poexilového obdobia (5.-3.st.pr.Kr.).
Anonymný autor textu vysvetľuje záhadné Boţej otázky spravodlivosti na pozadí dôvery
človeka v nekonečnú múdrosť Boha bez moţnosti a práva pochopiť ju a očistného,
spasiteľského účinku utrpenia. Utrpenie nie je iba trestom za osobnú vinu a smrť neznamená
konečné odlúčenie od Boha; smrť je iba dočasným úkrytom, v ktorom Boh chráni a pripravuje
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človeka pre večnosť. Zmysel utrpenia hľadala stredoveká teológia vo vzťahu k všeobecnej
vine padlého stvorenia a pevnú vieru v Boha pokladá ako jedinú moţnosť ako sa vyrovnať
so všetkými príkoriami ţivota, akými sú choroba, bieda, ohováranie, samota a zúfalstvo (Jóba
oveľa viac ako fyzické utrpenie - vredy - trápilo správanie sa jeho okolia, rodiny, priateľov
a davu. Bol to dôkaz, ţe svoju predstavu Boţej spravodlivosti spájal s dobrotou
a blahobytom). Cieľom spisu je poznanie, ţe jediným poslaním trpiaceho a pritom nevinného
Jóba na svete bolo, aby sa stal príkladom pre poučenie svojho okolia a zástupnou obeťou.
Preto v postave Jóba videla cirkev predobraz Ježiša Krista (pozri Christologický cyklus I.).
Všeobecnosť a tvrdosť Boţieho hnevu, ako ho prezentuje Zjavenie v kapitole Rozlomenie
siedmych pečatí, vysvetľuje teológia ľudskou neschopnosťou chápať ciele Boha a jeho
postoje k hriechu. Upozorňuje, ţe Boţí hnev nie je nárazový, ako býva hnev ľudský,
a nastupuje aţ ako dôsledok pretrvávajúcej ľudskej viny a nespravodlivosti, po ktorých
nenastalo ospravedlnenie, katarzia a náprava vinníka. Boţí hnev je vţdy zmiernený milosťou,
ktorá prichádza v čase, ktorý Boh pokladá za najvhodnejší, hoci mu človek nerozumie. Ak
však hriešnik Boţiu milosť zneuţíva a spolieha sa na ňu bez toho, aby sa poučil a napravil,
Boh zhromaţďuje svoje rozhorčenie pre deň hnevu (apoštol Pavol bol presvedčený, ţe jednou
z hlavných príčin všeobecného úpadku Izraelitov a ich utrpenia bolo práve ich spoliehanie sa
na Boţiu milosť, v ich očiach zaistenú príslušnosťou k Abrahámovmu pokoleniu). (Pozri
skladba Dies irae v kapitole Posledný súd).
*
Staroveké kultúry spájali zemetrasenie a iné ničivé seizmické a klimatické zmeny
s pôsobením boţstva a ešte stredovekí cirkevní otcovia prevaţne zastávali názor, ţe
zemetrasenie vzniká Boţím pôsobením, ako výraz Boţieho hnevu a smútku. S ničivými
prírodnými ţivlami bol spojený staroindický Djaus a hinduistický Indra, slovanský Perun,
germánsky Donar, severogermánsky Thor, keltský Taranis a staroanglický Thunor. Hlavný
grécky boh Zeus mal prídomok keraunios (bleskotvorný), brontaios (hromovládny), kataibates
(zostupujúci do zeme // bleskom). Podobné funkcie mal rímsky Jupiter s prívlastkami tonans
(hromovládny), fulminator (metajúci blesky), summanus (boh nočných bleskov), feretrius
(vládca bleskov), fulmen (dymiaci). Germáni a Slovania verili, ţe zemetrasenie a blesky
spôsobuje boh, ktorý o seba udiera obrovskými kameňmi. Antickí Gréci boli presvedčení, ţe
zem sa chveje, keď po nej kráčajú bohovia, a zemetrasenie je formou *epifánie - zjavenia
boţstva. Keď sa Aeneas, hrdina trójskej vojny, vypytoval v Delfách boha Apolóna na svoju
novú vlasť Italiu, v ktorej mal zaloţiť nové mesto, aby nahradilo zničenú Tróju, chrám sa
zachvel na znamenie, ţe modlitba bola vyslyšaná.
Podľa Izraelitov vznikalo zemetrasenie (hebr. ríbu) tým, ţe Jahve triasol stĺpmi zeme (Jób
9,6). Podľa apokryfnej Apokalypse Ezdrášovej (3,19), datovanej do 1.storočia a obľúbenej
medzi kresťanmi, Ţidia si predstavovali, ţe Boţia sláva prechádzala štyrmi bránami - štyrmi
formami zjavenia: ohňom, zemetrasením, víchrom a mrazom. Keď Mojţiš vyviedol ľud
z tábora v ústrety Bohu, celá hora Sinaj sa zachvela (Exodus 19,18). Zemetrasenie
oznamovalo moc víťazného Boha: Kráčal a hory sa pred ním chveli (Sudcov 5,4; Nahum
1,3). Zemetrasenie sprevádzalo Boţie zjavenie pri jeho súde nad nepriateľmi:
Odbojní
Kórachovci, potomkovia *Ezaua, sa prepadli do trhlín v zemi (Numeri 16,31). Podľa proroka
Amosa (4,11) zemetrasenie sprevádzalo skazu Sodomy a Gomory. Prorok Izaiáš (13,12)
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varoval Babylon, ţe zem sa pohne v deň Boţieho hnevu a naopak, keď na konci dní sveta Boh
nastolí svoje kráľovstvo, upevní zem tak, ţe ňou nič (ţiaden boh) neotrasie (Ţalm 93,1).
Zemetrasenie sprevádzalo Jeţišovu smrť: Zem sa triasla a skaly pukali, keď Jeţiš vypustil
dušu (Matúš 27,51). Aj príchod Ducha Svätého otriasol miestom, v ktorom sa zhromaţdila
raná kresťanská cirkev (Skutky 4,31). Zemetrasenie oslobodilo apoštola Pavla a predného
člena jeruzalemského zboru Silasa z väzenia v macedónskych Filipách (Skutky 16,26). Veľké
zemetrasenie sprevádza apokalyptickú víziu Rozlomenia šiestej pečate (podľa biblistov
apokalyptik Ján neopisuje zemetrasenie ako formu zániku, ale pohnutie poriadkami prírody,
ktoré boli jedinými ustálenými istotami v neistom svete súčasníkov). Apokalyptik pritom
takmer doslovne cituje Starú zmluvu (Izaiáš 34,4; Ozeáš 10,8; Joel 2,11; 3,4; Amos 8,9).
Autor sa zhoduje s Matúšom (24), kde Jeţiš prorokuje koniec sveta: „Povstane národ proti
národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie, ale to všetko bude
len začiatok útrap...“. Podobné obrazy sú aj v ţidovských *apokryfoch (Nanebovzatie Mojţiša
10,4; Apokalypsa Ezdrášova 6,14; Apokalypsa Baruchova 70,8; *Sibyline veštby, 3kniha:
80; 5kniha: 528).
Blíţiaci sa koniec vekov, ako ho opisoval apokalyptik Ján, podporovali prírodné katastrofy:
V rokoch 855 a 896 postihlo zemetrasenie oblasti Moháča, v rokoch 1246 a 1382 Anglicko.
Najsilnejšie zemetrasenie na sever od Álp postihlo roku 1356 Bazilej a okolité dediny, pričom
v Bazileji boli zničené takmer všetky domy, kostoly a poškodená bola aj katedrála. Silu
zemetrasenia pocítili aţ v Remeši, Troyes a Paríţi a spôsobilo škody v Burgundsku, FrancheComté a Alsasku. Španielsko zaţilo zemetrasenia v Katalánsku v rokoch 1421-1433, boli
zničené mestá Besalú, Olot, Puigcerdá a čiastočne Gerona. Roku 1344 postihlo Carihrad uţ
šestnáste zemetrasenie od roku 1010. Následky ţivelných pohrôm zväčšovalo postupné
sústreďovanie obyvateľstva do miest a zdalo sa, ţe sa naplňujú jánovské vízie.
V minulosti niektorí interpreti (švajčiarsky teológ Wilhelm Hadorn, 1929) v Jánových
obrazoch hľadali symboly určitých (minulých či budúcich) udalostí a javov: vrchy - svetské
veľmoci, ostrovy - malé štátiky, zrolovaná kniha - zánik pápeţstva, zatmenie slnka ukončenie kázne, mesiac - symbol mravno-náboţenského ţivota, krvavý mesiac - nahradenie
cirkevnej kázne krvavými súdmi nad kacírmi.
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APOKALYPTICKÁ KRAJINA ( 1912 ) LUDWIK MEIDNER
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ROZLOMENIE PIATEJ A ŠIESTEJ PEČATE
( 1498 - 1499 ) ALBRECHT DŰRER
DREVORYT
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ŢIVELNÉ POHROMY Z GRAFICKÉHO LISTU
ROZLOMENIE PIATEJ A ŠIESTEJ PEČATE
( 1498 ) ALBRECHT DŰRER
KRESBA PODĽA GRAFICKÉHO LISTU
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POCTA OSKAROVI PANIZZOVI ( 1933 ) GEORGE GROSZ
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APOKALYPTICKÉ MESTO ( 1916 ) LUDWIG MEIDNER
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ŢIVELNÉ POHROMY ( 1357 ) FRESKA Z KOSTOLA PANNY MÁRIE, KARLŠTEJN
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