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Úvod

Dobrá správa z ostrova Patmos
Pred takmer dvomi tisícročiami sa pre svoje verné vydávanie svedectva apoštol Ján
nachádzal vo vyhnanstve na malom skalnatom ostrove v Egejskom mori. Zostarnutý
apoštol trpezlivo znášal všetky útrapy rímskeho väznenia. V jednu sobotu však prežil
niečo mimoriadne. Ježiš Kristus sa sklonil k svojmu služobníkovi, aby ho povzbudil
v jeho utrpení. Prostredníctvom sledu videní mu Ježiš ukázal panoramatický pohľad
na dejiny cirkvi a na skúsenosť Božieho ľudu počas jeho čakania na Kristov návrat.
Všetko, čo Ján videl, čo najvernejšie zaznamenal na zvitok, ktorý nazval „Zjavenie
Ježiša Krista“ (Zj 1,1). Kniha, ktorú Ján napísal, zjavuje Ježišovo dielo na zemi aj v nebesiach od nanebovstúpenia až po jeho druhý príchod. Cieľom bolo priniesť kresťanom
povzbudenie o Kristovej prítomnosti a posilniť ich v skúškach, ktoré budú prežívať
v každodennom živote uprostred padnutého sveta, chyteného vo veľkom spore.
Tento štvrťrok sa ponoríme do knihy Zjavenie. Zoširoka sa pozrieme na hlavné časti
a témy knihy. Naším cieľom bude získať prehľad o hlavných témach knihy a pochopiť, že všetky vo svojej podstate zjavujú Ježiša Krista, jeho život, smrť, vzkriesenie
a veľkňazskú službu, ktorú koná v prospech svojho ľudu.
Pri štúdiu budeme postupovať nasledovne:
1. Naše štúdium Zjavenia je založené na biblickom koncepte inšpirácie Písma. Hoci
posolstvá knihy pochádzajú priamo od Boha, sú podané ľudským jazykom. Upriamením sa na jazyk a obrazy čerpajúce z dejín Božieho ľudu, zaznamenaných
v Starej zmluve, objavíme spôsob, akým Ján podáva tieto posolstvá.
2. Pozorné čítanie proroctiev knihy Zjavenie (podobne ako je to s proroctvami
knihy Daniel) ukazuje, že historická interpretácia je tým správnym spôsobom, ako
pochopiť postupné naplnenie proroctiev, pretože vychádzajú z plynutia dejín od
čias proroka až po koniec sveta. Táto metóda ukazuje, že by sme mali urobiť všetko
preto, aby sme nadobudli pochopenie zo samotného textu a nevkladali doň naše
vlastné výklady.
3. Správne pochopenie štruktúry knihy Zjavenie je jednou zo základných podmienok pre zodpovednú aplikáciu proroctiev knihy. Naša analýza Zjavenia sa zakladá
na rozdelení knihy na štyri základné časti:
a) Zjavenie 1,1–3,22 využíva situáciu cirkvi v prvom storočí na prorockú charakteristiku situácie cirkvi počas rôznych dejinných období.
b) Zjavenie 4,1–11,19 opakuje (alebo zhŕňa) dejiny cirkvi a pomocou apokalyptických symbolov na nich zobrazuje ďalšie detaily.
c) Zjavenie 12,1–14,20 je tematickým centrom knihy a zahŕňa dejiny veľkého
sporu od času pred Ježišovým prvým príchodom až po jeho návrat.
d) Zjavenie 15,1–22,21 sa zameriava výhradne na koniec času.
4. Zmysluplná interpretácia proroctiev Zjavenia sa musí zameriavať na Krista –
Kristus musí stáť v centre proroctiev. Celá kniha bola napísaná z pohľadu Ježiša

Krista. Len prostredníctvom Krista môžu obrazy a symboly knihy Zjavenie získať
svoj skutočný zmysel a význam.
Zjavenie zasľubuje požehnanie všetkým, ktorí čítajú a počúvajú slová knihy a ktorí sa
riadia jej radami a napomenutiami. „Kniha Zjavenie nás na začiatku vyzýva, aby sme
pochopili pokyny a príkazy, ktoré obsahuje. Boh hovorí: Blahoslavený je, kto číta, aj
tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané. Lebo určený čas
je blízko! (Zj 1,3) Keď ako ľud pochopíme, čo pre nás táto kniha znamená, budeme
svedkami veľkého oživenia medzi nami. Nerozumieme úplne všetky naučenia, ktoré
kniha prináša, ale máme sa snažiť skúmať ich a študovať.“ (Testimonies to Ministers
and Gospel Workers, str. 113)
Pri štúdiu knihy Zjavenie vás pozývame k tomu, aby ste objavovali sami pre seba
to, čo potrebujete počuť, poznať a zachovávať, kým čakáme na návrat nášho Pána
Ježiša Krista.
Ranko Stefanović je profesorom Novej zmluvy na Teologickom seminári CASD na Andrews
University v Berrien Springs. Jeho špecializáciou je štúdium a výklad knihy Zjavenie..

Budovanie spoločenstva
•
•

Rozprávajte sa v skupine o tom, čo ste zažili minulý týždeň. Ako tento zážitok ovplyvnil váš duchovný život?
Povedzte druhým o situácii, v ktorej ste vnímali výraznú Božiu prítomnosť.
Verejne vyjadrite Bohu svoju vďačnosť.

Praktický záver
•

Rozprávajte sa v skupine o tom, čo praktické vám priniesla táto lekcia štúdia
Biblie. Ako to môžete uviesť do praktického života?

Podnety k modlitbám
•
•
•

Modlite sa jeden za druhého, za svoje radosti aj starosti.
Spolu sa modlite za tých, ktorí z rôznych príčin nechodia do spoločenstva.
Ako im môžete dať najavo, že ich máte stále radi?
Modlite sa za ľudí vo svojom okolí (priateľov, susedov, príbuzných…),
ktorým by ste radi povedali o Božej láske.
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