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Týždeň od 26. marca do 1. apríla

Ježiš víťazí – satan 
prehráva
Texty na tento týždeň

Zjavenie 12; Ef 5,25–27, 32; Fil 3,9; Dan 7,25; Iz 14,12–14; Zj 13,14–17

Úvodný text
Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, 
ktorí zachovávajú Božie prikázania a držia sa Ježišovho svedectva. (Zj 12,17)

Vo svojej knihe V menšine: Neuveriteľné príbehy najprekvapivejších sklamaní 
na bojisku (Outnumbered: Incredible Stories of History’s Most Surprising Battle-
field Upsets) autor Cormac O‘Brien rozpráva príbehy armád, ktoré dokázali zví-
ťaziť, aj keď vzdorovali veľkej presile. Hovorí napríklad o Hannibalovej armáde, 
ktorá v bitke pri Kannách porazil početnú rímsku armádu, a to napriek jej pre-
sile. Táto bitka patrí k najhorším porážkam, aké kedy Rimania utrpeli.
Aj my sa nachádzame v bitke na život a na smrť s prefíkaným nepriateľom. 
Sme slabí, bojujeme proti neuveriteľnej presile. Sily zla sa zdajú byť neporazi-
teľné. Porážka nevyhnutná. Víťazstvo je niekde v nedohľadne. Z čisto ľudskej 
perspektívy sa zdá, že satanove sily nás premôžu.
Ale, vďaka Bohu, aj keď v boji s hriechom ťaháme za kratší koniec a naše šance 
sú (ľudsky povedané) proti nám, a hoci satanove útoky sú kruté, prostredníc-
tvom Ježiša napokon zvíťazíme. Téma poslednej biblickej knihy, Zjavenia, sa 
dá zhrnúť takto: Ježiš víťazí, satan prehráva. Jadro tejto bitky je načrtnuté v Zja-
vení 12, na ktoré sa zameriava naše štúdium tento týždeň. Pripravíme sa tak 
na pochopenie Zjavenia 14 a posolstva troch anjelov.

Osnova lekcie

Témou prvej lekcie je súhrnný pohľad („z vtáčej perspektívy“) na veľký spor 
medzi dobrom a zlom, Bohom a satanom. Vo svetle 12. kapitoly knihy Zjave-
nie sa pozrieme na jednotlivých aktérov tohoto „sporu“, víziu konečného víťaz-
stva, ale aj na dôsledky, ktoré to má pre náš každodenný život.

•	 Zj 12,7–9: Realita boja medzi dobrom a zlom (nedeľa)
•	 Zj 12,4–6.9: Kríž ako záruka Ježišovho víťazstva (pondelok)
•	 Zj 12,10.11: Ako môžeme patriť k „víťaznej strane“ (utorok)
•	 Zj 12,6.14–16: Neľahké obdobie čakania na konečné víťazstvo (streda)
•	 Zj 12,17: Úloha „ostatku“ vo veľkom spore (štvrtok)



61
Bitka v nebi
7Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; aj drak 
a jeho anjeli bojovali. 8No neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi. 
9Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, bol 
zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli. (Zj 12,7–9)

Zjavenie 12 predstavuje sled dramatických epizód a pohľadov na odveký kon-
flikt medzi dobrom a zlom, ktorý sa začal v nebi, ale skončí sa tu, na zemi. Tieto 
epizódy nás prevedú prúdom času, od úvodnej scény satanovej vzbury v nebi 
až po jeho kruté útoky na Boží ľud v posledných dňoch.

Uvažuj o úvodnom texte (Zj 12,7–9), ktorý opisuje kozmický konflikt medzi 
dobrom a zlom. Ako sa niečo také mohlo stať v nebi? Čo tieto verše nazna-
čujú o realite slobodnej vôle, slobodnej voľby stvorených bytostí?

Sloboda voľby je základným princípom Božej vlády v nebi aj na zemi. Boh 
nestvoril robotov – ani v nebi, ani na zemi. Ako ľudia sme stvorení na Boží 
obraz a môžeme robiť morálne rozhodnutia.
Schopnosť konať rozhodnutia je úzko spojená so schopnosťou milovať. Ak pri-
pravíme bytosť o schopnosť voľby, zničíme jej schopnosť milovať. Lásku totiž 
nemôžeme nikomu vnútiť, ani ho k nej prinútiť. Láska je prejavom slobodnej 
vôle. Každý anjel v nebi stál pred voľbou, či bude prijímať Božiu lásku, alebo sa 
od nej odvráti v sebectve, arogancii a pýche. Nebeskí anjeli sa museli rozhod-
núť – a toto rozhodnutie malo dôsledky pre večnosť. Podobné rozhodnutie 
s večnými dôsledkami musí urobiť každý z nás. Tak o tom hovorí kniha Zjave-
nie v súvislosti s konfliktom, ktorý sa odohráva na zemi.
Vo veľkom spore neexistuje nič také ako nestrannosť či neutralita (pozri Luk 
11,23) a tie nebudú ani v poslednej pozemskej bitke. Tak ako sa každý anjel 
postavil buď na stranu Ježiša alebo na stranu Lucifera, každý človek bude 
musieť na konci časov urobiť záverečné, neodvolateľné rozhodnutie. Kto bude 
objektom našej dôvery, poslušnosti a úcty? Táto otázka stála v priebehu his-
tórie pred každým človekom. Na konci pozemských dejín a v záverečnej kríze 
bude táto otázka oveľa dramatickejšia a závažnejšia.
Je tu však nádherne dobrá správa! Zjavenie 12 opisuje, že v prebiehajúcom 
konflikte Ježiš zvíťazí. Všetko, čo musíme s použitím našej slobodnej vôle 
urobiť my, je rozhodnúť sa byť na Jeho strane – na strane Víťaza. Je skvelé, 
že si v tomto záverečnom a rozhodujúcom konflikte môžeme vybrať stranu, 
o ktorej vopred vieme, že bude víťazná.

 � Slobodná vôľa a možnosť slobodne sa rozhodnúť má v Ježišových 
očiach obrovskú hodnotu. On, hoci vedel, že Ho to privedie na kríž 
(pozri 2Tim 1,9), daroval ľuďom slobodnú vôľu. Ako by sme mali 
využívať tento posvätný dar?

Nedeľa 26. marca

Osobné  
štúdium

Aplikácia
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Satanov útok
4Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zhodil ich na zem. Drak sa 
postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral jej dieťa, len čo ho porodí. 
5A porodila syna, chlapca, ktorý má železnou berlou vládnuť nad všetkými 
národmi. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. 6Žena utiekla 
na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat 
dní. ... 9Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého 
sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli. (Zj 12,4–6.9)

Hoci sa satan snažil Krista zničiť už od začiatku (Zj 12,4.5), každý jeho pokus 
zlyhal. Pri Kristovom narodení anjel varoval Jozefa a Máriu, takže pred Hero-
desovým krutým plánom utiekli do Egypta. Mocným satanovým pokušeniam 
na púšti Ježiš čelil slovami „Je napísané“, a tak našiel ochranu v Božom slove. 
Svojou smrťou na kríži zjavil veľkosť svojej lásky a vyslobodil nás z trestu odsú-
denia za hriech. Svojím vzkriesením nás ako náš žijúci Veľkňaz vyslobodzuje 
z moci hriechu v našich životoch.

Prečítaj si texty Zj 12,4–6.9; Ef 5,25–27.32 a Ž 2,7–9 a pokús sa vyjadriť, čo 
znamenajú tieto symboly:
Drak
Žena
Chlapec
Železný prút

V Biblii je prút (žezlo) symbolom vlády alebo panstva. Železný prút je symbo-
lom nezlomnej, všemocnej a neporaziteľnej vlády. Ježiš čelil každému poku-
šeniu, ktoré zažívame, no stal sa víťazom. Diabol je porazený nepriateľ. Kristus 
nad ním zvíťazil svojím životom, svojou smrťou aj svojím zmŕtvychvstaním. 
Keďže Ježiš už porazil diabla na golgotskom kríži, môžeme zvíťaziť aj my. Kris-
tovo víťazstvo nad satanom bolo úplné a dokonalé, ale veľký spor medzi Kris-
tom a satanom sa ešte neskončil.
Keď však vierou prijmeme, čo pre nás Kristus urobil, náš dlh za hriech sa zruší 
a všetky hriechy sú nám odpustené. Postavíme sa pred Bohom dokonalí, pri-
krytí Kristovou spravodlivosťou. Pavol píše, že získal Krista, aby „bol v ňom ako 
človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo Zákona, ale aby som mal spra-
vodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere“ (Fil 3,9). 
Ak nám Boh odpúšťa, neexistuje nič, z čoho by sme mohli byť obvinení. Ježiš 
zvíťazil a navždy prekonal to najhoršie, čo Mu hriech a zlo mohli spôsobiť. 
Uskutočnil rozhodujúci zápas so zlom a premohol ho. Keď prijmeme Ježiša 
vierou, Jeho víťazstvo sa stane naším víťazstvom.

 � Prečo je pre nás taká dôležitá istota spasenia, ktorú môžeme mať 
vďaka Kristovmu víťazstvu nad satanom? Ako sa môže Pavlova 
skúsenosť opísaná vo Fil 3,9 stať aj našou vlastnou skúsenosťou?

Pondelok 27. marca

Osobné  
štúdium

Aplikácia
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Prijatie Ježišovho víťazstva
10Nato som počul mohutný hlas z neba: „Teraz nastala spása a moc i kráľov-
stvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich 
bratov, ten, čo na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. 11Ale oni 
nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva a nemilo-
vali svoj život tak, aby sa zľakli smrti. (Zj 12,10.11)

Biblia ukazuje, že Ježiš nikdy neprehral boj so satanom. Ježiš je veľkolepý Víťaz 
nad mocnosťami zla. Na jednej strane stojí Ježišovo víťazstvo nad satanovými 
pokušeniami, ale to najdôležitejšie je uveriť, že Kristovo víťazstvo je aj naším 
víťazstvom.

Prečítaj si Zj 12,10. Čo je pre teba povzbudzujúce na skutočnosti, že náš 
žalobca „bol zvrhnutý“?

Hoci boj na zemi neustále zúri, satan už prehral. Bodka. To platí nielen o Kristo-
vom konečnom víťazstve pri vyvrcholení ľudských dejín, ale platí to aj v našom 
boji s kniežatstvami a mocnosťami zla v našom osobnom živote. Niektorí kres-
ťania žijú znechutení neustálymi prehrami. Dúfajú vo víťazstvo nad nejakým 
zlozvykom alebo charakterovou črtou, ale nikdy nepochopia realitu Kristovho 
víťazstva pre ich osobný život.

Prečítaj si Zj 12,11. Akú istotu víťazstva nám dáva Kristus v tomto verši?

V Zjavení, v posolstve siedmim cirkvám, nachádzame sedemkrát výraz „tomu, 
kto zvíťazí“. V Zj 12,11 opäť nachádzame myšlienku víťazstva. Slovo „zvíťaziť“ 
znie v gréčtine nikaó. Dá sa doslovne preložiť ako „dobyť, zvíťaziť, vyhrať alebo 
víťazne prejsť“. Ako je možné, že sme víťazmi? Text Zj 12,11 ukazuje, že je to 
„pre Baránkovu krv“.
V Zj 5,6 Ján v prorockom videní hľadí do neba a pozoruje „Baránka akoby 
zabitého“. Kristova obeť je stredobodom pozornosti celého neba. Nekonečnú 
a nepreniknuteľnú Božiu lásku dokáže v plnosti vystihnúť len kríž.
Keď vierou prijmeme to, čo pre nás Kristus urobil, náš dlh je zrušený a pred 
Bohom stojíme dokonalí. Sú nám odpustené hriechy (Kol 1,14; Ef 1,7; Kol 2,14) 
a „bol zvrhnutý žalobca našich bratov“ (Zj 12,10). Sme vykúpení, víťazi a spa-
sení nie pre naše vlastné zásluhy, ale pre Kristove víťazstvá v náš prospech.

 � Ako tvoj život ovplyvňuje skutočnosť, že Ježiš je Víťazom vo 
vesmírnom konflikte medzi dobrom a zlom a že toto víťazstvo môže 
patriť aj tebe?

Utorok 28. marca

Aplikácia

Osobné  
štúdium



9 1Streda 29. marca

Žena na púšti
6Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdve-
stošesťdesiat dní. ... 14Ale tej žene boli dané dve krídla veľkého orla, aby 
mohla letieť do pustatiny na svoje miesto, kde skrytá pred hadom bude 
živená čas a časy a pol času. 15Had vychrlil za ženou zo svojej tlamy vodu ako 
rieku, aby ju rieka strhla. 16Ale zem žene pomohla. Otvorila svoje ústa a pohl-
tila rieku, ktorú drak vychrlil zo svojej tlamy. (Zj 12,6.14–16)

Porovnaj verš Zj 12,6 s veršami Zj 12,14–16. Pozorne si všimni časové obdo-
bie, satanov útok na „ženu“ (Božiu cirkev) a Božie opatrenie pre svoj ľud. 
O čom tieto verše hovoria?

Obdobie 1260 dní v Zj 12,6 vnímame ako rovnaké obdobie ako „čas, časy a pol 
času“ v Zj 12,14. Ide o časové proroctvo, ktoré je opísané v textoch Dan 7,25; 
Zj 11,2.3 a Zj 13,5. Pretože ide o prorocké symboly (žiadna žena s krídlami 
neodišla na púšť), aplikujeme na tieto proroctvá prorocký čas, princíp známy 
ako „deň za rok“ (pozri napríklad 4Moj 14,34 a Ezech 4,4–6). Znamená to, že 
jeden prorocký deň pokrýva obdobie jedného doslovného roka. V komentári 
k rovnakému prorockému obdobiu v Zj 11,2 sa uvádza: „Historicistickí vykla-
dači preto vo všeobecnosti chápali obdobie 1260 prorockých dní ako 1260 
doslovných rokov od roku 538 do roku 1798.“ (AUSB, komentár k Zj 11,2;  
s. 1673) Skazená cirkev – spolu so skazeným štátom – utláčala, prenasledovala 
a v niektorých obdobiach aj zabíjala verný Boží ľud.
Toto kruté, satanské prenasledovanie kresťanov, ktorí sú verní Biblii, je rozšíre-
ním veľkého sporu medzi dobrom a zlom. Vychádzajúc z temnoty stredoveku 
stáli muži a ženy v čase reformácie pred voľbou: budú verní Božiemu slovu, 
alebo prijmú učenie kňazov a predstavených? Pravda opäť zvíťazila a Boh mal 
ľudí, ktorí mu boli verní aj napriek silnému odporu.
V týchto veršoch je niekoľko fascinujúcich a mimoriadne povzbudzujúcich 
vyjadrení Božej starostlivosti. Zjavenie 12,6 používa výraz „miesto, pripravené 
od Boha“ (Roh). Zjavenie 12,14 ukazuje, že žena bola „živená“ na púšti, a Zj 
12,16 hovorí: „Ale zem žene pomohla.“ V časoch ťažkého prenasledovania sa 
Boh o svoju cirkev postaral. Rovnako bude konať aj v súvislosti so svojím ostat-
kom v čase konca.

 � Aké skúšky a ťažkosti si prežíval v uplynulom období? Ako do týchto 
ťažkostí zasiahol Boh? Ako ti pomohol, keď si to najviac potreboval?

Osobné  
štúdium

Aplikácia



101 Štvrtok 30. marca

Boží ostatok na konci času
Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, 
ktorí zachovávajú Božie prikázania a držia sa Ježišovho svedectva. (Zj 12,17)

Diabol je vo vojne s Kristom od jeho vzbury v nebi (Zj 12,7). Satanovým záme-
rom bolo vtedy – a je aj dnes – zmocniť sa vlády nad vesmírom (pozri Iz 14,12–
14). V posledných dňoch pozemských dejín sa zameriava na Boží ľud. Zjavenie 
12,17 dôrazne vyhlasuje, že drak (satan) sa nahneval na ženu (cirkev) a išiel 
„bojovať proti ostatným z jej potomstva“. Tento „ostatok“ („ostatní“) z potom-
stva ženy zostáva verný Kristovi, poslušný Jeho pravde a verný Jeho poslaniu.

Prečítaj si Zj 12,17. Aké charakteristiky Božieho ostatku, Jeho cirkvi posled-
ných dní, možno nájsť v tomto verši?

V Zjavení 12,17 sa satan (drak) hnevá na ženu, Božiu cirkev. Diabol zúri na ľudí, 
ktorí dodržiavajú Božie prikázania, a urobí všetko, čo je v jeho silách, aby ich 
zničil.
Nakoniec podporí nariadenie, aby nemohli kupovať ani predávať. Bude im 
hroziť väzenie a smrť (pozri Zj 13,14–17). Ak satan nemôže zničiť Krista, pokúsi 
sa zničiť objekt Kristovej najhlbšej lásky – Kristovu cirkev. Posledný boj na zemi 
sa nesústreďuje na Blízky východ a rôzne tamojšie konflikty. Tento konflikt 
sa zameriava na myseľ Božieho ľudu roztrúseného po celom svete. Je to boj 
dvoch protichodných síl, Krista a satana. Opäť platí, že nikto nemôže zaujať 
neutrálny postoj.
Ústrednou otázkou v tomto poslednom boji je: „Voči komu sme lojálni? Kam 
sa obracia naša vernosť?“ Nebo túži po veriacich, ktorí sú nadchnutí Kristo-
vou láskou, vykúpení Jeho milosťou, oddaní Jeho zámerom, zmocnení Jeho 
Duchom a poslušní Jeho príkazom. Sú takí oddaní Kristovi, že sú ochotní pod-
stúpiť pre Neho aj smrť.
Náš svet smeruje k veľkej kríze. Ale v Ježišovi, prostredníctvom Ježiša a vďaka 
Ježišovi je naše víťazstvo isté – stačí, ak s Ním zostaneme spojení. Toto spoje-
nie sa deje prostredníctvom viery, ktorá nás vedie k poslušnosti. Všetko závisí 
od nášho vlastného rozhodnutia, od našej voľby.

 � Ako sa realita opísaná v Zj 12,17 prejavuje v tvojom živote a v tvojej 
kresťanskej skúsenosti? Akým spôsobom sa veľký spor odohráva 
v tvojom živote?

Aplikácia

Osobné  
štúdium



11 1Piatok 31. marca

Podnety na zamyslenie
Dalo by sa tvrdiť, že Boh nemal na výber: ak chcel bytosti, ktoré by mohli 
milovať Jeho a ostatných, musel ich stvoriť slobodné. Keby neboli slobodné, 
nemohli by milovať. Ale čím by bol náš vesmír bez lásky? Človek by bol ako 
bezduchý stroj, ktorý funguje podľa prísnych zákonov príčiny a následku 
a v ktorom neexistuje žiadna slobodná vôľa ani priestor pre slobodné rozhod-
nutia. Boli by sme len zhluk subatomárnych častíc, ktoré sa riadia iba fyzikál-
nymi zákonmi. Nie je to ani príjemná predstava a ani to nevyjadruje to, o čom 
vieme, že je pravdivé. Kto z nás si napríklad myslí, že láska k rodičom, deťom 
a k životnému partnerovi je len bezduché usporiadanie atómov?
„Keďže základom Božej vlády je zákon lásky, šťastie všetkých rozumových 
bytostí závisí od ich dokonalej zhody s jeho slávnymi zásadami spravodlivosti. 
Boh chce, aby mu všetko jeho stvorenie slúžilo z lásky – chce službu, ktorá pra-
mení z ocenenia jeho povahy. Nemá záľubu v poslušnosti, ktorú treba vynu-
covať; všetci sa môžu slobodne rozhodnúť, či mu chcú slúžiť dobrovoľne. Kým 
všetky stvorené bytosti zostávali vo svojej láske verné, v Božom vesmíre bol 
dokonalý súlad. Nebeské zástupy s potešením spĺňali zámery svojho Tvorcu. 
Radostne odzrkadľovali jeho slávu a zjavovali jeho velebnosť, pričom láska 
k Bohu bola prvoradá, láska k iným bola úprimná a nesebecká. Nijaká nezhoda 
nenarúšala súlad. Tento šťastný stav sa však zmenil.“ (PP 34.35; PP /sk/ 17)

Námety na spoločné uvažovanie

1. Prečo je Zjavenie 12 vhodným úvodom k posolstvu troch anjelov, 
najmä v súvislosti s konfliktom prichádzajúcim v čase konca?

2. Ako vás osobne Zjavenie 12 napĺňa pokojom v pokušeniach a skúškach, 
ktorým denne čelíte?

3. Niektorí veria, že naše činy sú určené predovšetkým našou dedičnos-
ťou a prostredím, v ktorom žijeme. Súhlasíte s tým alebo nie? Ako naša 
voľba vplýva na naše konanie? Diskutujte o vzťahu medzi naším roz-
hodnutím a Božou mocou pôsobiacou v našich životoch.

Západ slnka: 19.11


