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Baránkova nádej
pre kresťanov vo vyhni 
utrpenia (videnia v Zjv)

Jozef Jančovič
26.11. 2022, Badín
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Našu nádej (=trvalú dôveru v Boha) 
podporuje:

• Stvorenie - dobré svojou povahou, 

lebo je od Boha

• Božie vykúpenie, záchrana ľudí z núdze: 

- fyzickej (židia z Egypta a z Babylonu)

- duchovnej (ľudia z hriechu a smrti Ježišom)
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Zjavenie apoštola Jána - Apokalypsa („potešujúca odpoveď v utrpení“)

Apokalypsa je literárny druh zjavenia, ktoré pootvorí nadprirodzenú skutočnosť 
cez naratívne podanie, v ktorom je zjavenie sprostredkované nebeským bytím 
(angelus interpres) ľudskému vizionárovi. Je časové nakoľko sa týka 
eschatologickej spásy a tiež priestorové, nakoľko zahŕňa nadprirodzený svet.

Apokalypsa je nádej vzbudzujúca odpoveď do utrpenia v prenasledovaní, vyjadrená
hermetickým (tajomným) jazykom plným symbolov, čísel, farieb, obrazov.

Jánova apokalypsa: je „historická“: obsahuje vízie, nebeské posolstvá, bez ciest
do nebeských sfér.

Napísaná Jánom v r. 95, za Domiciánovho prenasledovania, situovaná na Patmos.

Výnimočnú dôležitosť majú: symboly; čísla; obrazy, ktoré treba analyzovať nie
v celku ale detail za detailom; farby, starozákonné narážky bez citácie SZ,
hymny, doxológie (Sláva Bohu... na veky vekov. Amen), blahoslavenstvá - beda,
solecizmy – zámerné chybné gramatické formy, barbarizmy v gréckom texte.
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Naj… čísla

666 (13,18)

1000 (20,4)

144.000 (7,4)
------------------
od „7“ ku „12“
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Štruktúra Knihy zjavenia: 
Úvod a) Rozšírený titul 1,1-3

b) Liturgický dialóg 1,4-8 liturgický rámec 1,1-8
c) Zjavenie Krista 1,9-20

A ( 1,21-3,22) - Sedem listov v koncentrickom postavení v strede list doTiatiry;

B (4,1-22,5) - Prorocká interpretácia histórie päť sekcií spojených zapúšťanou technikou:

1) úvod 4,1-5,14: scéna a aktéri: Baránok, kniha a 4 bytosti;
2) sedem pečatí 6,1-7,17 siedma pečať uvedie nové skupinu siedmych;
3) sedem trúb 8,1-11,14:
4) nebeská liturgia: 11,15-16,16: tri znamenia (12,1.3; 15,1), sedem kalichov
5) naplnenie dejín: 16,17- 22,5: odsúdenie a zničenie zla, nové nebo a zem

Záver: Liturgický dialóg (22,6-21) liturgický rámec
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Žena a drak (Biblia z Bambergu) 

7

11,19 A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho 
zmluvy. A nastali blesky, burácanie, zemetrasenie a veľké krupobitie.

12,1 Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod 
jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. 
2 Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.  
3 A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal 
sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov;  4 jeho chvost 
zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. 
A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len 
čo ho porodí.  
5 I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad 
všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu.  

6 Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam 
živili tisícdvestošesťdesiat dní.  
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7 Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i 
jeho anjeli,  8 ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.  
9 A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol 
zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli.  
10 A počul som mohutný hlas volať v nebi: 
„Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, 
lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred 
naším Bohom.  11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho 
svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. 12 Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo 
v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo 
vie, že má málo času.“

13 Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. 
14 Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje 
miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada.
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Štruktúra textu

1. Úvod do Božieho zjavenia (11,19)

2. Dve znamenia na nebi: žena a drak (12,1-6)

3. Boj medzi Michalom a drakom (12,7-9)

interpretovaný spevom víťazstva (12,10-12)

4. Boj draka proti žene (12,13-14)
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Obraz v pohybe

To, čo sa odohráva na zemi, 
je úzko späté s nebom: 
to, čo je na zemi, 
závisí od toho, 
čo sa uskutočnilo 
v nebi.

V zjavení sa vzdialenosť 
medzi minulosťou, 
prítomnosťou a 
budúcnosťou zotiera.

v nebi / na nebi

na zemi

na púšť
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11,19: „A v nebi sa otvoril Boží chrám...“

vovádza do 
najhlbšieho vnútra 
Božej vôle –
symbol archy 
zmluvy
blesky a burácanie = 
znaky Božieho 
zjavenia
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12,1: „Potom sa na nebi ukázalo veľké 
znamenie...“

symbol ženy 
v perspektíve vzťahu 
k Bohu 
= spoločenstvo 
Božieho ľudu
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Tri nebeské prvky

zaodiatie slnkom
= zvláštne Božie 
zaľúbenie a starostlivosť 
(porov. Iz 61,10)
pod nohami mesiac
= žije v čase, no súčasne 
ho presahuje
veniec z 12 hviezd 
= poukaz na oslávenie 
pri zavŕšení času
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12,2: „Bola ťarchavá...“

prechod do dejinnej perspektívy
pripomína materstvo Božieho ľudu:
„Ako ťarchavá žena, keď sa blíži k pôrodu, 
zvíja sa a volá v bolestiach, tak sme boli my, 
Pane, pred tebou“ (Iz 26,17)
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12,3: „A bolo vidieť aj iné znamenie na 
nebi: veľký ohnivý drak...“

symbol temných 
síl chaosu,
ktoré Boh poráža
ohnivočervená 
farba
= ničivý charakter
moc draka je veľká 
a vzbudzuje strach, 
no je obmedzená
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12,4: „...jeho chvost zmietol tretinu 
nebeských hviezd...“

symbol 
zvrátenosti zla,
ktoré chce obrátiť 
naruby poriadok 
stanovený Bohom
znak čiastočnej 
úspešnosti zvodov 
Satana
odkaz na pád 
anjelov
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12,4: „...a drak sa postavil pred ženu“

hlavným protivníkom draka je Dieťa – Mesiáš
Komunita v sebe nesie Krista, ktorého má 

darovať iným; deje sa to však uprostred 
veľkých ťažkostí
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12,5: „I porodila syna, chlapca... 
A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu...“

obraz zrodenia = mesiášske narodenie 
skrze utrpenie a kríž vo veľkonočné ráno 
(porov. Jn 16,19-22)

uchvátenie k Bohu = nanebovstúpenie, 
ktoré završuje víťazstvo nad drakom

12,6: „Žena potom utiekla na púšť...“

púšť = biblický priestor Božej ochrany
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12,7-9: Boj Michala s drakom

dva postoje pred 
Bohom
víťazstvo Michala sa 
uskutočňuje v moci 
veľkonočného 
víťazstva Krista
víťazstvo je 
definitívne
(„bol zvrhnutý“ 
zopakované 3 krát)

20



27.11.2022

11

12,10-12: Hymnus

Veriaci víťazia nad Satanom 
účasťou na Kristovom víťazstve; 

Kristovo víťazstvo sa sprítomňuje 
vo víťazstve (mučeníctve) 

jeho nasledovníkov.

Víťazstvo nad zlom je isté, no cesta 
k jeho dosiahnutiu vedie cez púšť, 

t.j. cez skúsenosť úplnej dôvery v Božiu moc.
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Kristus – Baránok (1x lev z Júdu)
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„Vo svete máte súženie, 
ale dúfajte, ja som premohol svet!“ 

(Jn 16,33) 
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Požehnané prežitie adventu 
a radostné slávenie Narodenia Pána!
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