
ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA 

časť 8. 

DRAK, ŠELMA A PROROK 

 

Tri podoby Zla 

 

DRAK: 

 ňom bola reč minule. Je to „stará Had“, Satan, padlý anjel. 

 Jeţišovým príchodom je jeho čas spočítaný – je zvrhnutý z Neba na Zem. 

 Uţ nemôţe zvrátiť beh vecí. Je porazený. Jeho „puč“ nevyšiel.  

 Ostáva mu uţ len pomsta. A preto „beda zemi“! Jeho jediná pohnútka je uţ len 

pomsta a zničenie a pri tomto „záštiplnom“ úsilí sa nebude štítiť ničoho – a lţi uţ 

vôbec nie! 

 V tejto chvíli si priberá pomocníkov: 

 

ŠELMA Z MORA: 

 Bola uţ ohlásená (predpovedaná) v súvislosti s dvomi Svedkami
1
. Text tam 

o nej hovorí v budúcom čase – dá sa teda predpokladať, ţe oní „dvaja 

svedkovia“ v čase udalostí tejto kapitoly ešte ţijú a pôsobia! 

 TERAZ VYSTUPUJE Z MORA. To by znamenalo, ţe more (pozemské, uţ 

v SZ je symbolom zla) je synonymom s priepasťou, ktorá takisto naznačuje zlo, 

ktorí sa valí na zem.  

 Rúhavé mená – je jasne stojaca proti Bohu, podobne, ako Drak. 

 Desať rohov, sedem hláv, desať diadémov, leopard, lev a medveď. Drak jej 

dáva svoju moc, silu i trón
2
: 

o Toto nie je presne ako u draka (12:3), ale je to velmi podobné (17:3,7-12). 

Desat rohov hovorí o úplnej moci; sedem hláv predstavuje dokonalú 

                                           
1
 Revelation 11:7  

7
 Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, čo z priepasti vystúpi, bude viesť proti nim vojnu, zvíťazí nad 

nimi a zabije ich. 

2
 Skutočne i trón! Aj to je známka, ţe Satanovi uţ nejde o moc a vládu (stratil ju a jeho trón uţ nič neznamená. Šelma to ale 

ešte asi netuší a obyvatelia Zeme tieţ nie…), ale o pomstu a zničenie. Dá všetko pre to, aby zničil, čo sa dá. Podobá sa 

postave Sarumana z Tolkienovho Pána prsteňov. 



manifestáciu zla a desat diadémov je královské potvrdenie. Zlo je casto 

náprotivkom dobra (Kristus v 5:6). Toto je prvá z viacerých paródií na 

Krista. (ZJV) 

o Kombinácia viacerých šeliem je dalšia naráţka na Dan 7:4,5,6, kde 

odkazuje na sériu králov, ale tu sa symbolika mení na zloţenie proti Bohu 

postavených svetových systémov zosobnených v jednom vodcovi (Dan 7:24) 

(ZJV) 

o „rúhavé mená“ grécke rukopisy sú sú rovnako rozdelené medzi 

PLURÁLOM „mená“ a SINGULÁROM „meno“. Nech je pravdivý 

ktorýkolvek tvar, toto je zjavne narážka na Dan 7:8,11,20,25 alebo 11:36. 

Tieto rúhavé tituly sú spojené s (1) tvrdením o božstve alebo (2) zlými 

titulmi (17:3). (ZJV) 

o Šelma z moře je výkonným orgánem ďábla, neboť „drak jí dal svou sílu i 

trůn i velikou moc". Šelma je Antikristem, a protoţe ďábel se opičí po 

Bohu, který Krista vzal k sobě na trůn a vzkřísil ho, i šelma „dostává trůn" 

a její „smrtelné zranění je zahojeno". Paralela k Beránkovi z prvého a 

druhého vidění Janova je jasná. Několikrát se opakuje, co bylo šelmě z 

moře dáno (13,2.4.5.7). Je tedy falešnou napodobeninou Krista, který o 

sobě řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi a na zemi" (Mt 28,18),který 

sedí na trůnu (22,3) a který byl zabit (5,6.12; 13,8). (PA) 

 Celý svet sa jej klania a uctieva ju.  

 Hovorí „veľké veci“ a rúha sa 42 mesiacov. Znova 3 a pol roka, čiţe 1260 dní. 

Je to teda neúplný, nedokonalý, obmedzený, ale predsa dostatočne dlhý čas. 

 Vedie vojnu proti svätým a víťazí nad nimi – tak TERAZ, zdá sa, zomierajú 

DVAJA SVEDKOVIA, ako to predpovedala 11. kapitola. Ak sme Svedkov 

správne identifikovali s učiteľským úradom Cirkvi, tak potom bude mať moc 

ZVÍŤAZIŤ nad nimi – ale nie zničiť ich! Prekričí ich, povedal by som… 

 Má moc „nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom“ – teda úplnú 

a globálnu. 

 

ŠELMA ZO ZEME: 

 Dva rohy podobné Baránkovým… 

 … ale hovorí ako Drak! 

 Vykonáva moc prvej šelmy 

 robí veľké znamenia  

 a nimi agituje v prospech šelmy 

 Má „meno a číslo mena“ – je to teda osoba, človek, nie „niečo“, ale „niekto“ 

 Neskôr bude označená aj ako „falošný prorok“ 



Nesvätá trojica… 

 Spolu s Drakom tvoria obe šelmy akúsi nesvätú trojicu, opak Boha: 

o  DRAK ako diabolský otec 

o  ŠELMA MORSKÁ ako niečo, čo splodil, akoby syn Draka. On na ňu 

preniesol svoju moc a dal jej svoj trón (podobne ako Otec Jeţišovi) 

o  ŠELMA ZEMSKÁ ako uskutočňovateľ, akoby analógia Ducha Svätého… 

 

Kto sú tieto dve šelmy? 

ŠELMA Z MORA 

 Má jasné rysy a črty štátnej moci ako SYSTÉMU. 

Můžeme se domnívat, že tato hrůzná a zároveň bizarní obluda ztělesňuje moc, jež 

ovládá celý tehdejší svět, totiž římskou říši. Jestliže stát v čele s císařem je tím prvním a 

posledním, politický prostor se stává prostorem modloslužebným, jakousi hrůznou a 

pervertovanou církví, jež si vytváří své zrůdné rituály, svou vlastní liturgii a 

nekontrolovatelnou, tím však nebezpečnější mystiku moci. „Ježíš, ne César!" Tato 

Masarykova věta také varuje před šelmou, jež nevystupuje jen z moře dávno minulého 

času římského impéria. Téměř všude je možné vidět šelmu! (AZN) 

 Rozprestiera sa nad celou zemou – moţno ešte nie ako nejaká „svetovláda“, ale 

ako „svetovládny systém“ určite: idea štátu, ktorý všetko reguluje, vyberá dane, 

vytvára si stále viac monopolov a stále viac posilňuje svoju moc, je aj dnes úplne 

absolútna a všeobecne platná po celej zemi! 

Zvláště ten mořský netvor má bohatý biblický rodokmen. Staletí před sepsáním knihy 

Zjevení popisoval vidoucí Daniel vidění čtyř šelem vystupujících z moře: lev s orlími 

křídly, medvěd, okřídlený čtyřhlavý levhart a čtvrtá šelma s deseti rohy. Šelma ze 

Zjevení spojuje prvky všech čtyř. Má deset rohů, je jako levhart, má medvědí tlapy a lví 

tlamu. Danielovy šelmy představovaly starověká království Babylonu, Médie, Persie a 

říši Seleukovců. „Kombinovaná" šelma ze Zjevení je dokonalou supervelmocí, v niž jsou 

zabudovány prvky všech jejích předchůdců. To, co drak vyvolává z moře, představuje 

negativní systémy tohoto světa ve všech jejich aspektech: politickém, vojenském, 

sociálním, ekonomickém i náboženském. (TBD) 

 Katolícka cirkev mala vţdy istú triezvu skepsu voči civilnej moci – preto nikdy 

neskĺzla do cézaropapizmu (ako pravoslávni, ale napríklad aj anglikáni, švédski 

luteráni, v širších merítkach islam).  



 A naopak – kaţdé koketovanie s touto mocou jej vţdy prinieslo viac zla 

a poráţok, neţ osohu… 

 DNES – hoci je ošemetné snaţiť sa „našiť“ apokalypsu na konkrétny čas – je to 

znova zjavné. Štátna moc stojí otvorene proti čomukoľvek, čo je kresťanské
3
 

a naopak, ona sa situuje do polohy spasiteľa a záchrancu ľudstva (napr. idea 

o všetko a všetkých sa starajúceho „sociálneho štátu“ a pod.). Vraví sa, ţe všade, 

kde ľuďom vezmete Boha, nahradí ho vzápätí politik… 

 Kedykoľvek Diabol konal svoje dielo, vyuţíval na to obzvlášť štruktúry štátnej 

moci, pretoţe pozná ich „mesiášske pokušenie“: byť v strede, uctievať 

a oslavovať seba a povaţovať sa za spasiteľov sveta, ktorým je preto dovolené 

všetko, nestrpiac nad sebou inú autoritu… 

Toto je klíčové téma zvěsti Zjevení dokonce i pro nás dnes. Varuje nás, abychom 

neuctívali moc a vliv, bohatství a prestiž. Šelma si činí nárok na slávu. Zjevení to líčí 

takto: „Celá země nad tou šelmou uţasla; poklonili se drakovi, ţe dal té šelmě svou 

pravomoc, a poklonili se také šelmě se slovy: ,Kdo je podobný té šelmě a kdo s ní můţe 

bojovat?'" (13,3-4). Tato otázka je tragickou parodií na píseň Mojţíšovu, opěvující 

zázrak rozdělení Rudého moře. Janovo vidění prohlašuje za démonickou každou 

pozemskou moc - politickou, vojenskou či ekonomickou - která vyžaduje absolutní a 

nekritickou poslušnost. Řím byl jedním příkladem takové moci; od té doby jich bylo 

mnoho dalších. A na duchu šelmy nemají podíl pouze velmoci. Instituce všeho druhu - 

velké nebo malé, národní, nadnárodní nebo místní - mohou s šelmou spolupracovat. 

Zjevení nás váţně varuje, abychom na takové zkaţenosti a pýše neměli podíl. (TBD) 

 

ŠELMA ZO ZEME: 

 „Osoba“, hoci skôr symbolizujúca skupinu osôb 

 Prorok
4
 

 Podobná Baránkovi, ale hovoriaca reči Draka 

 Vykonávajúca moc Šelmy (= štátu) a spôsobujúca „zázraky“ 

V tejto šelme sa tá prvá uskutočňuje a realizuje. Ak teda prvá šelma predstavuje ideu 

„kráľovstva sveta“, stojaceho v opozícii voči Boţiemu Kráľovstvu, potom druhá šelma, 

pozemská, predstavuje tých, ktorí túto ideu uskutočňujú a to prostredníctvom 

                                           
3
 „Kresťanská fóbia je jedinou formou nenávisti, ktorá sa v Európe akceptuje. Bol som sám v Európskom parlamente 

diskriminovaný. Mnohí politici v Európskej komisii sú na tom podobne.“ (Taliansky minister kultúry Rocco Buttiglione); 

„Všetci ľudia, ktorí sa drţia kresťanskej viery, si musia byt vedomí tohto nebezpečenstva.... Premýšľam nad tým, či 

nenastáva nová doba prenasledovania kresťanov. Toto prenasledovanie nie je to klasické beţné, na aké sme zvyknutí. 

Rimania dávali kresťanov na obed pre svojich levov v aréne. Avšak moderne prenasledovanie je skryte, prešpekulované a 

sociálne prijímané.“ (Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu).  
4
 Neskôr v Zjavení sa o druhej šelmy vţdy zmienuje ako o falošnom prorokovi (16:13; 19:20; 20:10). Neoslavuje seba, ale 

vedie svet k uctievaniu šelmy (v. 12). (ZJV) 



IDEOLÓGIE (uctievanie Šelmy) a USKUTOČŇOVANIA diela Šelmy. V praxi 

môţeme v tejto pozemskej šelme vidieť stelesnenie ľudí, ktorí slúţia idee Šelmy: 

 Veda (konajú znamenia a zázraky a dávajú Šelme prostriedky vládnuť) – Veda je 

novým náboţenstvom našej kultúry. Ako taká uţ dávno presahuje hranice svojej 

kompetencie. Osobuje si právo byť nad morálkou, chce „nerušený vedecký 

výskum“ – nerušený nejakými morálnymi obmedzeniami, lebo čo prospieva 

vede, to je dobré. Okrem toho uţ dávno prekročila svoje prirodzené hranice 

a okrem poznávania vecí a zákonitostí vynáša uţ aj ďalekosiahle, vskutku 

náboţenské závery. Do mašinérie Pozemskej šelmy vnáša zhruba toto: 

o  ateizmus – ak vieme ako hodinky pracujú, nemusíme veriť v mýtického 

hodinára, ktorý ich vraj zostrojil! Nech ţije človek, neobmedzený pán 

sveta, Boh nad všetkými „bohmi“! To je čosi, čo politikom a rôznym 

„sociálnym inţinierom“ nesmierne vyhovuje! 

o  konzum – ohurovanie ľudí pozlátkom pokroku a spústy moţností zábavy, 

úletov a podobne na úkor zmyslu ţivota a jeho transcendencie. Skutočné 

ópium ľudstva – či uţ materiálne (luxus, konzum), alebo ideologicky (ak 

vieme ako veci fungujú a vieme ich vyuţívať pre seba, nemusíme sa starať 

otázkou aký majú (a my s nimi) zmysel a cieľ.) 

o  Súčasne dáva Šelme – štátu prostriedky k diktatúre, o ktorej Zjavenie 

hovorí. Čím by bol moderný štát bez výdobytkov vedy a techniky, ţe? 

 Ekonomika je druhá podobná oblasť. Stáva sa meradlom dobra a zla. Čo 

napomáha ekonomickému rastu, je dobré a čnostné. Čo mu prekáţa, je zlé, 

fanatické,… 

 Politici (uskutočňujú dielo Šelmy) – novodobí mesiáši, sediaci na výslní moci 

a slúţiaci jej a presadzujúci jej uplatňovanie! 

 Štátne cirkvi (vyzerajú ako Baránok, ale hovoria ako Drak) – či uţ ako 

organizácie, alebo ako jednotliví duchovní, poplatní „štátu“ a „modernosti“ 

a pod. Spoločne by sme ich asi označili za „liberálov“, či uţ ide o jednotlivých 

potentátov, alebo o celé organizácie, opúšťajúce Evanjelium v prospech 

„modernosti“ – napr. uţ spomenutá Švédska štátna luteránska cirkev a pod. 

 Ideológovia, ktorí tieto cirkvi úspešne kopírujú, napodobňujú a nahrádzajú. 

 atď. 

Zbožštění člověka, podpořené vhodnou propagandou /vzpomeňme jen na verše českých 

básníků, oslavujících v padesátých letech devótně, vpravdě „nábožensky" sovětského 

diktátora Josifa Stalina/, patří k trvalému ohrožení lidských dějin. V cílené propagandě 

podbízí se „duchovno"pohanských náboženství surové realitě politiky mocných. (AZN) 

 číslo mena 666 – Staroveké abecedy priraďovali ku kaţdému písmenu jeho 

číselnú hodnotu. Spočítaním hodnoty písmen slova, alebo mena, sa dalo dostať 



„jeho číslo“
5
. Snaha stotoţniť číslo 666 s nejakým konkrétnym menom je veľmi 

špekulatívna.
6
 

o  666 ako plnosť zla: „Šest je o jedno menej ako císlo dokonalosti 7 (1M 1, 

sedem dní stvorenia); tri krát opakované tvorí hebrejský superlatív (Iz 6:3; 

Jer 7:4).“ (ZJV). Tak, ako 3×7 je by mohlo byť číslo Boha, tak 3×6 je číslo 

absolútneho Zla. 

o  Paródia na Jeţišovo Meno: „Tak ako hebrejské spoluhlásky Jeţišovho 

mena, inkarnácie Boha, tvoria 888 (Sibyline Proroctvá, 1.324), tak meno 

šelmy, inkarnácie Satana v posledných casoch 666.“ (ZJV) 

o  Ľudský, nie boţský pôvod šelmy: „Je taktieţ moţné, ţe nakolko šest je 

ludské císlo, môţe odkazovat na zosobnenie kaţdej osoby nesvätej trojice – 

drak (Satan), morská šelma (Antikrist) a pozemská šelma (falošný 

prorok).“ (ZJV) 

 

V SÚHRNE JE TO ABSOLÚTNA MOC 

„Zdá sa mi, ţe prvá šelma je zosobnenie proti Bohu postaveného politického systému a 

druhá šelma je zosobnenie proti Bohu postaveného náboženského systému.“ (ZJV) 

 MOC NAD „TELOM“ – ovládanie, kontrolovanie,… 

 MOC NAD DUCHOM – nárok na uctievanie, obdiv, klaňanie sa tomuto 

systému, nárok na „korektné zmýšľanie“, spolu s trestami za „nesprávne 

myslenie“ a podobne… – a to je forma NÁBOŢENSTVA, na ktoré sa dnešná 

spoločnosť s jej evanjeliom „liberálnej kapitalistickej všespasiteľnej tolerantnej 

demokracie“ veľmi podobá… 

 

Vláda teroru a diktatúry 

Revelation 13:16-17  
16

 A pôsobí, ţe všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj 

otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak,  
17

 a ţe nik nemôţe kupovať alebo 

predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 

 Někteří si všimli, ţe řecké slovo, které se zde překládá jako znamení (charagma), 

bylo odborným názvem pro císařské razítko na obchodních dokumentech a pro 

                                           
5
 V Pompejích, městě zničeném výbuchem Vesuvu v 1. století n. 1., se na zdi zachoval nápis, spíše však něžné vyznání: 

„Miluji tu, která má počet 545". 
6
 Špekuluje sa o Nerovi, o Domiciánovi, ale aj o Napoleonovi, či (podľa hebrejksje abecedy) o skratke www… Podobný 

súčet má aj grécke slovo therion, čiţe „šelma“. Vcelku stotoţniť toto číslo s konkrétnou osobou nedokázal isto uţ ani 

Ireneus na začiatku 2. storočia, čo bolo v podstate „hneď po napísaní“ Zjavenia… 



otisk císařovy hlavy na mincích. To by vysvětlovalo znamení na ruce nebo 

neschopnost prodávat či kupovat bez znamení, moc nám to ale nepomáhá 

vysvětlit znamení na čele (i kdyţ by to mohlo znamenat mysl posedlou penězi). 

Někdy byli označeni na čele otroci - byl jim tam vypálen cejch jejich majitele. 

Moţná bychom měli myslet právě na toto. Ať uţ má znamení jakékoli kulturní 

pozadí či historické předlohy, hlavní rolí, kterou má hrát, je jakási perverzní 

náhražka Boží pečeti na čelech 144 000 následovníků Beránkových - pečeti, 

která je znamením jejich loajality a věrnosti (7,3-4)  (TBD) 

Dnes, v dobe čipov, počítačov, policajných registrov a elektronického bankovníctva 

(ktoré môţe vláda, ak chce, z rozhodnutia súdu zablokovať) si vieme omnoho lepšie 

niečo podobné predstaviť aj v rovine „technickej“ a doslovnej! 

 Někteří učenci zde vidí parodii na příkaz, který dal Mojžíš Božímu lidu těsně 

před svou smrtí: „A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je 

vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, kdyţ budeš sedět doma nebo 

půjdeš cestou, kdyţ budeš uléhat nebo vstávat. Uváţeš si je jako znamení na ruku 

a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima." (Dt 6,6-8) (TBD) 

 

Aký má toto prenasledovanie zmysel? 

 Tí, ktorí „nie sú zapísaní v knihe ţivota“ podľahnú. 

o  Nie pre nejaké „predurčenie“, hoci by sa to tak navonok mohlo zdať. 

o  V skutočnosti ak niekto niečomu vzdoruje, musí mať prečo vzdorovať, 

musí mať dôvod! 

o  V knihe ţivota sú zapísaní tí, ktorí prijali Boţí ţivot a slúţia Baránkovi. 

Je to pre nich tak vzácna vec, ţe Ho neopustia pre nič na svete a celým 

srdcom sa k Nemu budú hlásiť, aj keby mali zomrieť! 

o  Tí, ktorí Ţivot neprijali – a teda ani nie sú „zaevidovaní“ v Knihe tých, 

ktorí sa znovuzrodili v Kristovi – nemajú dôvod Šelme odporovať. 

Naopak, ponuka Draka a Šelmy je pre nich atraktívna, je to to najlepšie, čo 

v danej chvíli majú k dispozícii. Prečo by sa jej vzpierali? 

 Revelation 13:9-10  
9
 Kto má uši, nech počúva:  

10
 Kto má ísť do zajatia, pôjde do 

zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom zabitý. V tomto je trpezlivosť 

a viera svätých. – Biblia hovorí, ţe „Acts 14:22  do Božieho kráľovstva máme 

vojsť cez mnohé súženia“. Oni a len oni nám totiţ dávajú moţnosť rozhodnúť sa 

a postaviť tak Jeţiša na prvé miesto – dokonca vyššie, neţ zdravie, majetok, 

pohodlie, neţ vlastný ţivot! Bez toho by sme mohli po tomto postoji túţiť, ale 



nemohli by sme sa preň rozhodnúť, lebo by sme na to nemali príleţitosť. Tak 

to chápe uţ sv. Ignác Antiochijský
7
.  

 Preto Boh ponecháva Šelme jej moc na presne určený čas, dáva jej moc 

víťaziť na svätými – aby sa tak svätí mohli stať spasenými! 

 

Znova 144 000 

Opozícia voči tejto Nesvätej trojici sa objavuje na vrchu Sion, kde je Baránok a Jeho 

144 000 nasledovníkov. 

 Vrch Sion – vyvoláva v nás dva pocity: 

o  Je to niečo „mimo“ sveta, v ktorom vládnu šelmy 

o  Je to miesto Boţie, posvätné. 

Vize Beránka na Siónu se zástupem vykoupených nepřináší žádný nový aspekt; spíše je 

jen shrnutím toho, co už známe (7,1-17). Hora Sión je označení východního pahorku v 

Jeruzalémě, na kterém stála jebúsejská pevnost. Od doby vystavění Šalamounova 

chrámu byl tento pahorek nazýván horou Sión. Sión hrál významnou úlohu v 

židovském očekávání konce věků a spásy (JI 3,5; 4,17). Byl místem posvátného 

shromáždění věrného lidu s Bohem. (PA) 

 144 000 – sú to  

o tí zapečatení, o ktorých sme uţ počuli: Tak jako šelma měla své stoupence 

označeny (13,16-17), tak je má označeny i Beránek a Otec. (PA) 

o ktorí sú nielen sympatizantmi Boha, robiaci kompromisy so svetom, ale sú 

skutočným vlastníctvom Boha, patria iba Jemu a za svoje konanie 

„zodpovedajú“ iba Jemu. 

 Pieseň z Neba 

Jan slyší hlas z nebe, hukot a zpěv. Tak je popsán zpěv věřících kolem Pána. Ve zvuku 

hlasu by někdo mohl spatřovat hlasy andělů, zpěv písně je zpěvem vykoupených. Vše 

svědčí o mohutném a slavném zpěvu (1,15; 5,9; 19,1.6). „Nová píseň" byla už zmíněna 

z Zj 5,9. Je podle vzoru písní ze Starého zákona písní vítěznou (Z 33,3; 96,1; 149,1; Iz 

42,10; Sd 5,ln). (PA) 

 Môţu sa ju naučiť len členovia 144 000 – charakterizuje tak zhrnutie toho, čo 

beţne nazývame „Boţím ţivotom“, „spásou“ a podobne. Je to ono „nebeské“, 

                                           
7
 „Prosím vás, neprokazujte mi nevhodnou dobrotivost. Nechte mne, abych se stal kořistí zvěře, která mi umoţní dosáhnout 

Boha. Jsem Boţím obilím a zuby zvířat jsem rozemílán a stanu se čistým Kristovým chlebem.“ (list Rimanom) 



ktoré sa dokáţu naučiť, osvojiť si to jedine tí, ktorí s láskou a celým srdcom 

slobodne patria Bohu a láskyplne mu slúţia, pretoţe chcú. Pre zvyšok sveta je 

táto pieseň nepochopiteľná, nenaučiteľná, moţno aţ odporná!  

 A to preto, ţe majú tieto znaky: 

o  Vykúpení zo zeme – Nepatria do sveta Šelmy (o tom aj symbolika Siona). 

Slovami Jeţiša, sú vo svete, ale uţ nie sú zo sveta a nepatria svetu – a preto 

ich svet nenávidí!
8
 

o  Nepoškvrnili so ţenami – moţno naráţka na „neviestku“, ktorá sa 

zakrátko objaví v Zjavení ako súčasť diabolského sveta.  

 Dobré je poznamenať, ţe „smilstvo“ v zmysle náboţenskom pouţíva 

SZ na vyjadrenie modlosluţby a nevernosti Bohu. 

 Môţe to symbolizovať aj svätosť a očistenosť: „Odkazuje na SZ 

rituálne ocistenie pred uctievaním alebo bojom (2M 19:14-15; 5M 

23:9-10; 1Sam 21:4-5; 2Sam 11:6-13).“ (ZJV) 

 Alebo to môţe byť aj identifikácia tohto zástupu s pravým Izraelom: 

„naráţka na SZ titul pre Boţí lud, „panenská dcéra Siona“(2Kr 

19:21; Jer 18:13; Ţalosp 2:13; Am 5:2; 2Kor 11:2; Ef 5:27).“ (ZJV) 

o  Nasledujú Baránka, kamkoľvek ide – oddanosť, učeníctvo,… Patria 

Baránkovi, nie šelme a svetu. On je ich autorita, jediná! 

o  Prvotiny  

 Dajú sa chápať ako „prví z mnohých vykúpených“ – ale to by 

nedávalo veľký zmysel. 

 Skôr by sa to dalo chápať v zmysle „tí, ktorí sú úplne obetovaný, 

zasvätení Bohu“ ako prvotiny zo sveta – čiţe tak, ako roľník niečo 

obetoval Bohu (prvotiny) a zvyšok si nechal, tak aj tu: časť ľudstva 

je obetovaná a zasvätená Bohu – a zvyšok je „ponechaný“… 

„Jakubova epištola vidí Kristovu církev jako „prvotinu" či „první 

sklizeň" jeho úrody / l , 18/.“ (AZN) 

 Moţno naráţka na ich vynikajúcosť, danú tým, ţe sú plní Ducha 

a nasledujú Baránka.
9
 

o  V ich ústach sa nenašla loţ – „Neúčastnili se na prolhanosti pohanského 

světa. Děti lţi - jsou děti ďábla (J 8,44), pravdomluvnost je znakem 

věřících (Iz 53,9; Sř 3,13).“ (PA) Loţ tu môţe figurovať ako 

charakteristická vlastnosť Diabla: pokrútenosť, nestálosť, zákernosť, 

podrazy,… 

o  Sú bez škvrny – „Toto doslova znamená „bez kazu“ (Flp 3:6). Pôvodne 

to bol odkaz na obetné zvieratá, ale zacal byt pouţívaný metaforicky pre 

                                           
8
 John 17:14-16  

14
 Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.  

15
 

Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.  
16

 Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. 
9
 Exodus 23:19  

19
 To najlepšie, prvotiny tvojej pôdy, prinesieš do domu Pána, svojho Boha! 



ludí (Noe 1M 6:9,17 a Jób, Job 1:1). Tento výraz bol aplikovaný aj na 

Jeţiša v Ţid 9:14 a 1Pt 1:19.“ (ZJV) „Jiným slovem „bezúhonní" jsou 

shrnuty všechny jejich vlastnosti - tak se podobají Beránkovi (lPt 1,19).“ 

(PA) 

 

Znova tu zaznievajú kvality z úvodných listov Zjavenia: 

 Nepatria svetu 

 Patria úplne Baránkovi a celí sa Mu obetujú, darujú 

 Striktne konajú to, čo hovorí Boh 

 Nerobia kompromisy, konajú priamo 

 Sú preto podobní Jeţišovi, ktorého nasledujú, sú bez škvrny 

 

  



Na zamyslenie: Kresťan a svet 

OTÁZKA ZLA: 

Čo je to zlo? Starí filozofi tvrdili, ţe podstatou zla je uprednostniť menšie dobro pred 

väčším. Utratiť peniaze za záchranu človeka je ušľachtilý čin, lebo ţivot je viac, ako 

peniaze. Zabiť človeka pre peniaze je naopak zločin, lebo peniaze sú menej, ako ţivot, 

ktorý je kvôli ním zničený.  

 

HIERARCHA DOBIER: 

Nemusíme ani vychádzať z Biblie. Môţeme si pokojne veci rozobrať hoci aj na 

Maslowovej pyramíde! Aj z nej môţeme vyčítať zopár zaujímavých vecí o hierarchii 

dobier: 

PREŽITIE

ISTOTA

VZŤAHY

DÔLEŽITOSŤ

SEBAREALIZÁCIA

TRANSCENDENCIA

Vzťahy a ĽUDIA sú viac, ako VECI

BYŤ je viac, ako MAŤ

LÁSKA je viac, ako SEBECTVO

 
 

 

POSLANIE ŠTÁTNEJ MOCI 

Biblie štát neodmieta. Má ďaleko k anarchii. 

Zároveň ale definuje aj poslanie týchto štruktúr – presne v súlade s hierarchiou 

dobier, o ktorých sme hovorili: 



 Úlohou štátu je zabezpečiť pre občanov podmienky, aby mohli rásť a rozvíjať sa 

– aţ do plnosti transcendencie. 

 Štát nie je cieľom, ale prostriedkom. 

 Akonáhle sa zo štátu stáva cieľ, stáva sa Šelmou! 4. prezident USA Madison 

hovoril, ţe v dejinách ľudia v drvivej väčšine prichádzali o slobodu nie 

zotročením dobyvateľom, ale tým, ţe vláda na seba nabaľovala stále viac moci. 

Presne toto charakterizuje Šelmu zo Zjavenia: je v strede, uţ neslúţi, ale sama je 

obsluhovaná a uctievaná! 

 

AKO JE NA TOM NAŠA KULTÚRA A CIVILIZÁCIA? 

Psychológ Erich Fromm hovorí:  

„Naša spoločnosť je riadená manažérskou byrokraciou, profesionálnymi politikmi; 

motivácia ľudí je určovaná masovou sugesciou, jej cieľom je vyrobiť viac a spotrebovať 

viac a tieto ciele sú určené samé pre seba. Všetka činnosť je podriadená ekonomickým 

cieľom, z prostriedkov sa stal účel; človek je automat - dobre živený, dobre šatený, ale 

bez hlbokého, všetko prenikajúceho záujmu o to, čo je jeho špecifickou kvalitou a 

funkciou.“  

Je to pravda: Zo všetkých možných ukazateľov nás zaujíma iba rast HDP, priemernej 

mzdy a cena v obchodoch. Zo všetkých možných kríz nás zaujíma jedine kríza finančná 

a hospodárska. Premietnuté na Maslowovu pyramídu, naša civilizácia žije pre: 

 Jedlo, pitie, konzum, sex – to je úroveň PREŽITIA. 

 Usilujeme sa, aby sme toho mali čo najviac a tak žili v „sociálnej istote“ až prebytku 

– to je úroveň ISTOTY, 

 a, ako všetci ľudia všetkých čias, sa aspoň raz pokúsime o dôležitosť. To je úroveň 

DÔLEŽITOSTI. Málokedy ale ide o skutočnú dôležitosť. Skôr o malichernú snahu 

pretromfnúť iného, užiť si svojich pár okamihov slávy, túžba po ovládaní iných, po 

zatienení iných. Niekedy sa tomu slušne hovorí „asertivita“, ak sa nemýlim… 

 Úroveň VZŤAHOV veľmi nepestujeme. Odporuje totiž ako túžbe po konzumnej 

istote (a preto radšej zamykáme dvere a stránime sa „cudzích ľudí“), tak túžbe po 

presadení sa (ktoré je vždy možné len na úkor iných, v súťaži s inými a ich 

porazením – hovorí sa tomu konkurencia a je to základný zákon našej spoločnosti). 

Výsledkom je, že „Moderný človek je človek más - vysoko socializovaný, ale veľmi 

osamelý.“ (Erich Fromm) 

 Na úroveň SEBARELAIZÁCIE vystúpa málo ľudí. Niekedy je to pre okolie osožné, 

niekedy nie – o tom niekedy nabudúce. Podstatné je, že naša spoločnosť k niečomu 

podobnému nevedie. Tí, ktorí sa dostali až sem, to neurobili vďaka spoločnosti, 

kultúre a civilizácii, ale skôr napriek nej. 

 O TRANSCENDENCII – čiže zmysle života – sa hovoriť nedá. Žijeme, aby sme 

jedli a jeme, aby sme žili. Život ako taký sa stáva absolútnou hodnotou bez toho, aby 



sme sa pýtali, čomu tento život slúži a aký má zmysel. „Najväčšou chorobou našej 

doby je bezcieľnosť, nuda a nedostatok zmyslu a účelu.“ (Farnsworth).  

Takže, ak si to zhrnieme, tak naša civilizácia žije a všetky svoje sily sústreďuje do 

dvoch najnižších poschodí pyramídy s tým, že občas sa niekto vzopne a vyskočí na 

úroveň vzájomného boja a zápasu, kde alebo porazí a podmaní si iných, alebo je 

porazený, podmanený a zrazený späť. Takže: VOJNA A KONZUM. Nič viac. 

Tomuto ľudia celý život otročia…
10

 

 

ZLÁ CIVILIZÁCIA 

Z tohto pohľadu JE naša súčasná civilizácia ZLÁ. Aby uspokojila dve najniţšie 

a najmenej dôleţité dobrá, obetovala a stále obetuje všetko ostatné, všetko vyššie 

a vznešenejšie. Obetujeme vzťahy a priateľstvo. Obetujeme skutočnú veľkosť. 

Obetujeme zmysluplnosť. Obetujeme Boha a našu jednotu s Ním. Sme šialenci, tak, ako 

kedysi hrdlorezi za zlatej horúčky v Kalifornii. Cítime sa tak trochu, akoby sme hľadeli 

na Rembrandta, ktorého obklopuje zástup detí a ponúka mu na výmenu za jeho 

majstrovské dielo sadrových trpaslíkov. Rembrandt odmieta. Lenţe tých decák – 

grázlikov je veľa. Veľmi veľa. A tak strhnú plátno Majstra, rozdupú ho – jeho samého 

zrania a vyţenú – a potom ako pokrok oslávia vztýčenie obludného sadrového trpaslíka 

na mieste, kde ešte pred chvíľou Majster maľoval a tvoril jemnú krásu, príliš vysokú na 

to, aby ju pochopili… 

Nebezpečná je idea tzv. sociálneho štátu – ktorý všetko riadi, všetko reguluje, všetko 

kontroluje a sľubuje, ţe on je tým mesiášom, ktorý všetkých spasí a uskutoční raj na 

Zemi. V praxi je ale výsledkom vţdy len diktatúra a zotročovanie ľudí. 

Kresťanstvo nepochybne otvorilo dnešnej civilizácii aj s jej vedou a technikou 

cestu. Je ale táto civilizácia vo svojej podstate ešte kresťanská? Mala by byť Cirkev 

jej súčasťou, fandiť jej a podporovať – hoci s istými „morálnymi výhradami“? Alebo to 

zašlo priďaleko? Vraví sa, ţe Diabol rád ničí dobré veci a kazí ich tým, ţe ich preháňa 

do extrému. Opilstvo je príkladom toho, ako priveľa skvelej veci (vína, napríklad) 

dokáţe zabiť a stať sa veľkým zlom. Nestalo sa to isté aj nám? 
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 Fakt: Od rána do večera pracujeme a drieme, aby sme mohli platiť účty. Potom unavení klesneme pre televízor, alebo za 

internet. Na viac nemáme síl. Duchovný rast? Rozvoj? Kdeţe! Nestíhame! Moţno potom… na dôchodku… ale ani tam to 

nikdy nestíhame, lebo pomáhame deťom-otrokom s deťmi, s domácnosťou, aby sa pod ťarchou otrockého bremena 

nezlomili. A Boh je spoľahlivo vyhnaný von! 



AKO SA ZACHOVAŤ? 

Zoči-voči tomuto šialenstvu lepšie chápeme slová Biblie, ktoré hovoria: 

James 1:27 - 2:1  
27

 Čistá a nepoškvrnená náboţnosť pred Bohom a Otcom je: 

navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohoto sveta.   

James 4:2-4  
2
 Ţiadostiví ste, a nemáte. Vraţdíte a závidíte, a nemôţete nič dosiahnuť. 

Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte.  
3
 Prosíte, a nedostávate, lebo zle 

prosíte; chcete to vyuţiť na svoje náruţivosti.  
4
 Cudzoloţníci, neviete, ţe priateľstvo s 

týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, 

stáva sa nepriateľom Boha. 

John 17,14  Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani 

ja nie som zo sveta. 
15 

Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred 

Zlým. 

1 John 2:15 Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom 

Otcova láska. 
16 

Veď nič z toho, čo je vo svete, ani ţiadostivosť tela, ani ţiadostivosť očí, 

ani honosenie sa bohatstvom, nie je z Otca, ale zo sveta. 
17 

A svet sa pominie, aj jeho 

ţiadostivosť. Kto však plní Boţiu vôľu, ostáva naveky. 

Romans 12:2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, 

aby ste vedeli rozoznať, čo je Boţia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. 

Colossians 3:1 Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus 

sedí po pravici Boha! 
2 

Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! 
3 

Veď ste 

zomreli a váš ţivot je s Kristom ukrytý v Bohu. 

Obyvatelům země se jeví jako nesmrtelná. A do jisté míry je to právě tato evidentní 

nezničitelnost, která vede obyvatele světa, aby jí byli tak uhranuti a aby ji uctívali. 

Hlubší pravda pro Janovy čtenáře, stejně jako pro nás, je ta, ţe dokonalé zlo se mnohdy 

tváři jako dokonalé dobro. Jeţíšovo vítězství přišlo skrze smrt a vzkříšení. Šelma pouze 

vypadá, jako by umírala a vstávala z mrtvých. Její nároky na nesmrtelnost jsou iluzorní. 

Ale ta zdánlivá nezničitelnost je podstatnou součástí její velké moci. Je nesmyslné stavět 

se proti tomu, co je neporazitelné nebo nevyhnutelné. Zdá se, ţe je rozumnější uzavřít se 

silami útlaku nějaký kompromis, neţ proti nim mluvit a jednat. (TBD) 

Ale napriek tomu to musíme urobiť – ak chceme byť verní Baránkovi! 


