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VIII

UVOD

Odločitev za izbrano temo diplomske naloge sem sprejela z razlogom, da me tovrstna
tematika zanima, saj je knjiga Razodetja med novozaveznimi spisi najbolj slikovita in
vključuje mnogo simbolov, ki jih je vredno preučevati in razčlenjevati. Izpostavljena je
simbolika Jagnjeta, ki je različno razumljena glede na določena mesta, kjer se Jagnje
pojavi, se skozi dramo prepleta in vpliva na potek apokaliptičnih dogodkov. Teoretični
del dopolnjuje drugi del naslova, ki vključuje sakralno umetnost in z njo različne
upodobitve Jagnjeta, ki je zabodeno, vendar živi, simbolika pa je tudi v njegovi
uprizoritvi, saj vidi s sedmimi očmi in nosi sedem rogov.
Problem naloge je v razlagi simbolov z ozirom na položaj Jagnjeta, ki je prisotno skozi
celoten potek dogajanja. Osnovna teza je v tem, da Jagnje ljudstvo pripelje na cilj, ne
glede na celotno trpljenje in ponovno vzpostavi nebesa, ki jih postavi na zemljo. Trditev
je, da je Jagnje darovani Kristus ob koncu časov in da prevzame usodo človeštva nase.
Ugotavljali bomo, da je Jagnje zvesto in stabilno, skozi celotno dramo trpljenja ljudstvu
stoji ob strani, na koncu pa z njim sklene celo zakonsko zvezo. Rešitev problema je v
nalogi ponujena tako, da so razloženi ključni prizori Jagnjetove pojave, kjer je
izpostavljeno njegovo delovanje. To ni vedno enako, simbolika se skozi dramo
spreminja in dopolnjuje. Pomen teme je, da bralec ugotovi, zakaj je Jagnje Kristus, kje
se v tej simboliki stikata Stara in Nova zaveza, v čem je Jagnjetovo delovanje včasih
podobno starozavezni jezi in milost spominja na Novo zavezo. Pojavljajo se Jagnjetu
nasprotne podobe, ki tvorijo par dobrega in zlega. Pojasnjeno je Jagnjetovo sodelovanje
z vernim občestvom, njegova oblast, da z odprtjem knjige zapečati usodo sveta in na
koncu s svatbo združenost in sestop s prestola k ljudstvu. Njegove različne podobe
imajo v ozadju velik pomen, kar bomo v nalogi tudi podrobneje razložili. Jagnje je tako
v delu žrtvovani Kristus, Davidova korenina, Judov lev, pastir, velikonočno jagnje iz
Eksodusa, pravni lastnik zemlje, sedmih zvitkov in knjige življenja, bojevnik proti
dvema zverema in zmaju, vladar, ženin, voditelj apostolov, svetilnik mesta in izvirnik
žive vode. Jagnje je predvsem upanje za razmere preganjanih takratnega časa in nič
manj tudi za sedanji čas.

1

Pri pisanju se je bilo pogosto potrebno ozirati na Staro zavezo (prim. Geneza), s katero
se Sveto pismo začne, saj opisuje stvari, ki so bile že razodete, Razodetje pa je bilo
napisano zadnje in govori o stvareh, ki nas še čakajo. Namen naloge je razložiti dramo
trpljenja in ob tem trpljenju uvideti, da je Jagnje tisto, ki je zaradi svoje prisotnosti
zanesljivo, razložiti njegovo vlogo v delu in tudi pojasniti, da je knjiga aktualna in da
Jagnje že stoji na prestolu, kjer čaka eshaton. Kljub mnogovrstnim nadlogam je KristusJagnje udeležen, močan, vpliva na dogodke in premaguje zlo, kakor ga je premagal
Kristus na križu. Žrtveno Jagnje je prebodeni Kristus, ki ravno zaradi svoje smrtne rane
zmaga in na koncu kraljuje v nebeškem Jeruzalemu, ki je Cerkev ob koncu časov. Bog
je daroval svojega edinorojenega sina, da bi nas rešil, sedaj pa ga postavi na njegovo
mesto. Razodetje bralca pripelje do zaključka zgodovine odrešenja v vzpostavitvi
novega raja na zemlji, ki je cilj zgodovine, vse pred tem pa je bilo vmesno obdobje, čas
pred koncem časov.
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1. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI KNJIGE RAZODETJA

Najbolj temačna knjiga Svetega pisma Nove zaveze nosi ime Razodetje, kar pomeni
razkritje ali odstiranje. Velikokrat je priljubljena iz napačnih razlogov, saj bralci v njej
iščejo podatke o domnevanju konca sveta in natančno napoved prihodnosti. V resnici ne
izvemo drugega kakor to, da bo Bog slavil zmago z rešitvijo zvestih in da bo dokončno
premagal sile zla (Brown 1997, 763-764). Delo je slikovito in mistično, govori o
eshatološki dobi človeštva, zato je njegovo bistveno sporočilo globoko povezano s
smrtjo (Knežević 2007, 332). S takšnim ozirom Apokalipsa na prvi pogled in ob
začetnem branju ni optimistična, ampak je v določenih opisovanjih celo srhljiva,
vendar, če knjigo razumemo v luči dokončne zmage dobrega nad zlim z vzpostavitvijo
novega raja na zemlji, potem ni v tem nič slabega (Knežević 2007, 337-338). Kraj in
dogodki so navzven resnično predstavljeni kot neprijetni in tuji. Zlo, odpadništvo in
nevera so opisani v osupljivih, nepričakovanih in neobičajnih podobah, vendar je ob
tem hkrati prisotna odrešujoča bližina Jezusa Kristusa, zaklanega Jagnjeta, ki je vredno,
da prejme oblast, bogastvo, modrost, hvalo in slavo. Zato Razodetje za vernike
predstavlja svarilo, preganjanim daje upanje, mlačnim poživlja vnemo in tistim, ki so
zašli, pokaže pot k Bogu (Krašovec 2003, 3). V oblakih se na koncu vendarle srečamo s
Kristusom- Jagnjetom in dočakamo eshaton, usodo Cerkve in sveta (Knežević 2007,
337-338).

Knjigo zaradi poslednjih skrivnosti imenujemo tudi Skrivno Razodetje. Smiselno je
postavljena na konec Svetega pisma, saj 1 Mz 1,1 govori o stvarjenju neba in zemlje,
Razodetje kot prerokba pa o nastanku novega neba in nove zemlje (prim. Raz 21,1).
Med njima pa je kot vsebina Svetega pisma uvrščena odrešenjska zgodovina. Razodetje
je krona Svetega pisma, saj je njeno temeljno sporočilo, da bo Kristus privedel
zgodovino h koncu, ker mu je bila izročena knjiga s sedmimi pečati, ki bo odločala o
nadaljnji usodi človeštva. Tako bo jezdec na belem konju zmagal nad silami teme (prim.
Raz 19,11-21), smrt in podzemlje pa bosta vržena v ognjeno jezero (prim. Raz 2,14).
V prvem poglavju bomo na splošno predstavili avtorstvo, razmere in čas nastanka,
opisali, v čem Razodetje spada med apokaliptično literaturo in razložili ključne podobe

3

Jagnjeta. Razložili bomo, kje se pojavi, zakaj in kakšen vpliv ima na razplet te
apokaliptične drame.

1.1 Vprašanje glede avtorstva
Po angelu je Bog vsebino sporočil piscu in služabniku Janezu, ki so ga sprva imeli za
apostola, nato za nekoga iz Janezove šole v Efezu, ki naj bi bila od otoka Patmos
oddaljena dvesto kilometrov, verjetno pa gre za nekoga povsem tretjega s takšnim
psevdonimom. Delo je napisal kristjan iz judovstva, ki ni bil niti Zebedejev sin ali pisec
Janezovih pisem (Brown 763, 1997). Avtor Razodetja samega sebe štirikrat imenuje
Janez (prim. Raz 1,1.4.9; 22,8). Navede tudi, da je zaradi božje besede in Jezusovega
pričevanja živel v votlini na Patmosu (prim. Raz 1,9), skalnatem in brezvodnem otoku v
Egejskem morju, ko je dobil svoje prvo videnje in napisal Razodetje (Knežević 2007,
346).
V tradicionalni teoriji je njen avtor apostol Janez, ki je hkrati zaslužen za evangelij in
Janezova pisma (Alexander in Alexander 1984, 645). Krščanska tradicija ga je sprva
identificirala kot Zebedejevega sina. Najzgodnejša priča je bil Justin iz Efeza (100-165),
ki je leta 155 v dialogu s Tripom zapisal, da gre vendarle za apostola Janeza. Do konca
drugega stoletja je bilo takšno stališče sprejeto tudi s strani Ireneja, Klemena
Aleksandrijskega, Origena, Tertulijana in Hipolita (Harrington 1993, 8). Iz zapisov
Evzebijeve zgodovine pa sta Justin in Papija, škof iz Hierapolisa, menila, da gre za
prezbiterja ali starešino, ki je avtor Janezovih pisem (2 Jn 1, 3 Jn 1). Ta Janez naj ne bi
bil poslušalec sv. Janeza, poznal pa je njegove učence (Evzebij 321, III, 39). Nasprotni
glasovi se pojavijo v tretjem stoletju, začetnik je rimski duhovnik Galius, z njim pa se
strinjajo tako montanisti kakor tudi Dionizij Aleksandrijski (Harrington 1993, 8).
Razodetje je po njegovem mnenju potrebno interpretirati alegorično, sicer sprva
priznava Janezovo avtorstvo, vendar ugovarja na podlagi drugačnega stila in jezika, saj
formula sočasnega prepletanja preteklosti, sedanjosti in prihodnosti ni v skladu z
Janezovim evangelijem. Ime Janez je bilo kar pogosto, zato bi lahko Razodetje napisal
neznani Janez in zato ni nujno, da gre ravno za apostola (Harrington 1993, 8-9).
Dionizija naj bi prepričal pozoren študij jezika, sloga in misli, tako da je menil, da Janez
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Razodetja ni Janez evangelist in avtor treh Janezovih pisem. Dionizij je Razodetje
pripisal Janezu Starešini oziroma Prezbiterju (Brown 1997, 790). Alogi, heretiki z
začetka tretjega stoletja, ki so zanikali Kristusovo božanstvo, so Razodetje pripisali
Kerintu, heretiku, ki je sanjal o čutnem ugodju. Širili so govorice o grobovih dveh
Janezov v Efezu, kar je bil pogoj za nastanek prezbiterske dileme, da obstajata dva
Janeza, prvi apostol, drugi prezbiter. Dionizij Aleksandrijski1 se je strinjal z njimi, saj je
glede razlik v besedilu skušal dokazati različnost avtorstva Razodetja in evangelija. Naj
ne bi šlo za Kerinta, niti za apostola, vendar je priznaval avtorjevo navdihnjenost
(Evzebij 321, VII, 25). Evzebij je zapisal, da je bil apostol Janez hkrati avtor četrtega
evangelija, Janez starejši, pod drugim imenom tudi Janez Patmos, pa avtor Razodetja.
Mnogi trdijo, da gre pri Janezu starejšemu za psevdo-epigrafsko delo, napisano v letih
68-70 in da ga je napisal učenec Janezove šole. Montanisti so v drugi polovici drugega
stoletja zavrnili oba avtorstva (Aune 1997, lii-liii). Tudi v vzhodni cerkvi Ciril
Jeruzalemski, Gregor iz Nise, Janez Krizostom in Teodor, Razodetja niso šteli med
novozavezno literaturo (Harrington 1993, 8-9). Janez Krizostom in Izak Sirski sta jo
prebirala, vendar ne citirala in tolmačila. Bazilij Veliki, Atanazij Veliki in Janez
Damaščan so jo prištevali med kanonične knjige, tudi Didim, Izidor iz Peluzija in
Epifanij Salaminski so jo sprejemali (Knežević 2007, 346). Ciril Jeruzalemski in Gregor
Naziaški je nista štela med novozavezno literaturo (Harrington 1993, 8-9). Na zahodu je
bilo Razodetje priznano s strani Ireneja Lyonskega (140-202), Ambrozija, Hilarija iz
Poitiersa, sv. Avguština in Hieronima. Lutru je bilo Razodetje manj pomembno.
Najstarejši novozavezni rokopis Codex Sinaiticus (4. st.) vsebuje vse knjige današnje
Nove zaveze, tudi Razodetje. Evzebij kot pisec Cerkvene zgodovine, ni podal jasnega
mnenja, ali bi ga uvrstil med splošno sprejeto ali neavtentično literaturo (Evzebij 321,
VII, 25). Ciril Jeruzalemski (315-386) ga v nagovoru katehumenom ni štel med
kanonične knjige, prav tako ga ni bilo na seznamu koncila v Laodikeji leta 363. III.
Kartažanski koncil v severni Afriki leta 397 pa ga je končno priznal in pripisal apostolu
Janezu. Splošno mnenje je nato bilo, da je to prezbiter Janez, ki je napisal tudi zadnji
1

»Četudi ne razumem vsega, kar je v njej zapisano, je potem to samo zaradi moje nesposobnosti. Jaz ne

morem biti sodnik resnicam,ki so v njej vsebovane, niti jih ne smem meriti s pomanjkanjem svojega uma.
Bolj kot razum me je vodila vera.« (Eusebius, The Church History, A New Translation with
Commentary, ur. Paul L. Maier, zvezek 3,

Missions and persecutions (Grand Rapids: Kregel

Publications, 1999), 25.
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evangelij in tri pisma (Knežević 2007, 346). Razlike v jeziku v obeh delih so se lahko
pojavile zaradi različnosti vsebine, saj je jezik poln hebraizmov. Janez kot jud po
poreklu je obvladal grški jezik, Razodetju pa vtisnil močan pečat hebrejščine (Knežević
2007, 346). Drugače je v delu Uvod v Novo zavezo zapisal Raymond E. Brown (1997,
790), ki je navedel, da je bila Janezova grščina najrevnejša izmed vseh novozaveznih
spisov in da je avtorjev materni jezik aramejščina ali hebrejščina (Mussies 1971, 27 in
Thompson 1986, 52). Danes je sprejeto oziroma vsaj resno argumentirano, da je avtor
Razodetja neznani krščanski prerok, verjetno rojen v Palestini (Harrington 1993, 8-9).
France Rozman v delu Svetopisemske osnove (Rozman 1992, 178-181) navaja, da je
avtor lahko edino Janez evangelist, saj v Razodetju lahko najdemo veliko skupnih točk s
četrtim evangelijem. Zagotovo lahko trdimo, da je imel avtor ugled vsaj v Cerkvah,
katerim piše, zaradi poznavanja Stare zaveze pa ga lahko uvrstimo med jude, ki so se
spreobrnili v kristjane.
Kljub težavnosti pri ugotavljanju enakega avtorstva Janezovega evangelija in Razodetja,
vseeno lahko navedemo nekaj podobnosti. Janezov evangelij je edini, pri katerem se
Jezusovo božanstvo javlja kot nezakrito, kar velja tudi za Razodetje. Njegovi govori
prav tako vključujejo podobe, ki spominjajo na gnozo. Janezovemu evangeliju so
odvzemali zgodovinskost, vendar so nekateri razlagalci temu oporekali in se naslonili
na teorijo spomina. Ta naj ne bi izhajal samo iz posameznika, temveč iz celotne Cerkve.
Janez naj bi namreč pisal po spominu (preteklost). To je lahko vzporednica Razodetju,
kajti v njem prav tako dogodki ne potekajo linearno, temveč ima avtor videnja
(prihodnost), ki so prav tako namenjena celotnemu občestvu. Janezov evangelij in
Razodetje veliko črpata iz Stare zaveze, hkrati pa oba v podobnem smislu omenjata
pravi tempelj in studence žive vode. Edino v Janezovem evangeliju je beseda Jagnje
zapisana z veliko začetnico. Tudi v sami zgradbi obeh del je mogoče opaziti veliko
podobnosti (npr. število sedmih znamenj v evangeliju) (Ratzinger 2007, 231-248).

1.2 Čas in razmere nastanka knjige Razodetja
Knjiga je postavljena na sam konec Svetega pisma, vendar kljub temu ni bila napisana
zadnja, časovno to mesto pripada Drugemu Petrovemu pismu (Brown 1997, 763-764).

6

Nastala naj bi v času vladanja cesarja Domicijana, druge starejše priče pa so njegovo
bivanje na Patmosu postavile v čas vladanja cesarja Nerona. Razodetje je bilo verjetno
napisano približno v letih 90 do 95 po Kristusu, vendar se s časom nastanka nekateri ne
strinjajo popolnoma. Knjiga je nastala zaradi določenih težkih zgodovinskih razmer v
času preganjanja kristjanov in njihovemu intenzivnemu pričakovanju koncev časov.
Janeza so zaradi tega izgnali na otok Patmos (prim. Raz 1,9), to pa je tudi glavni povod
za nastanek knjige in v njej pisem, saj je od vnebohoda minilo že šestdeset let. Zato
hočejo pisma sedmerim cerkvam v Razodetju opogumiti kristjane, naj vendarle ostanejo
stanovitni v veri, ker je Bog absolutni vladar in ne cesar. Janezova poslanica je pisana v
obliki in tonu, ki naj bi bralce opogumila in poučila. Žive prispodobe in simboli so bili
naslovljencem povsem jasni, knjiga s simbolično govorico pa hkrati ostaja živa za
kristjane vseh časov (Alexander in Alexander 1984, 645). Razodetje napoveduje
popolno zmago dobrega nad zlim, zato je neke vrste tolažba za takratne hude čase
kristjanov zaradi preganjanja.
Zunanji sovražniki so bili poganski oblastniki, ki so nasilno uvajali božje češčenje
rimskega cesarja. Češčenje se je začelo z Avgustom Velikim (14 po Kr.) in doseglo vrh
pod Domicijanom. O notranjem sovražniku govorimo tudi z ozirom na Judovo in Drugo
Petrovo pismo, saj so obstajali lažni učitelji, ki so razširili zmotne trditve o Kristusovi
osebi, odrešenju ter moralno pogubljali kristjane. Iz dvajsetega stoletja je splošno
mnenje, da je Razodetje nastalo med vladanjem Domicijana okrog leta 95 po Kristusu.
Nekateri komentatorji so ga zabeležili takoj po uničenju Jeruzalema leta 70. Datum je
pomemben zaradi razloga pisanja. Zgodnejše datiranje je pomembno predvsem za tiste,
ki vidijo prerokbe za uničenje Jeruzalema in polemike judovske vere. Ta datum kaže
tudi na Neronovo preganjanje v letu 65. Vendar, če je knjiga napisana v devetdesetih, je
bil razlog v preganjanju kristjanov pod vladanjem Domicijana. Oba datuma pa
vključujeta polemiko proti Rimljanom in proti kompromisom poganske rimske kulture.
Vseeno ni nobenih argumentov, ki bi potrdili katerikoli datum, še vedno pa vse bolj
kaže na kasnejši datum, eden izmed razlogov je tudi poimenovanje Rima kot Babilonija,
ki se pojavi po vladanju Nerona (Beale 1999, 4-6). V primeru, da bogoslužna razvrstitev
štiriindvajsetih starešin (prim. Raz 4,4) kaže na prisotnost prezbiterjev, je morda videc
bližje obdobju Pisma Titu in Timoteju v devetdesetih, kjer so že umestili
prezbiterje/škofe in diakone, niso pa še zamenjali apostolov in prerokov. Veliko
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pogosteje so kot ključ za datiranje uporabljali simbolične elemente v knjigi. Število 666
kaže na Nerona, ki bi lahko bil tudi peti padli kralj, vendar kralje običajno štejejo od
Avgusta naprej in tudi na smrt ranjena glava v Raz 13,3, Rim kot Babilon, čaščenje
cesarjev in preganjanje v Mali Aziji, kažejo na kasnejši čas. Neron je namreč odklonil
čaščenje svetišča v čast svoji božanskosti in tudi vladal je pred uničenjem
Jeruzalemskega templja. Evzebij je pisal o smrti Flavije Domicile in vsaj še dvajsetih
pod vladanjem Domicijana zaradi ateizma. Ateizem in krščanstvo so namreč
obravnavali kot sekti iz judovstva. Tertulijan je celo zapisal, da se je Domicijan
opravičil, preganjala pa sta oba. Prvo Klementovo pismo je zaradi nesreč in razmer
prišlo v Korint leta 96, ko je bil Domicijan usmrčen. Plinij Mlajši je zapisal, da so
mnogi zaradi preganjanja v devetdesetih opustili krščanstvo. Nekaj primerov je
zabeleženih tudi s sodišč, krajevni oblastniki naj bi sami izvajali pritisk, če ljudstvo ni
prišlo na čaščenje državne vere (Brown 1997, 791-795). V Raz 17,9-11 je razloženo, da
sedem glav predstavlja sedem gora oziroma rimskih gričev in sedem kraljev. Od tega jih
je pet padlo, šesti je, sedmi še pride, a le za nekaj časa, osmi pa gre v pogubo. Zadnji bi
lahko bil Domicijan. Ena od glav zveri je bila videti ranjena na smrt, a se je pozdravila,
kar lahko kaže na Neronovo legendo, da je ponovno oživel. Zver, ki je bila ranjena z
mečem, lahko predstavlja Neronov samomor, njeno preživetje pa Domicijanovo
vladanje (Brown 1997, 780). S časom nastanka in vladanjem pod Domicijanom se
strinjajo sv. Irenej, Hieronim, Klemen Aleksandrijski in Origen. Po odkritju sirskega
prevoda Apokalipse v šestem stoletju so mnogi (npr. sv. Hipolit) Razodetje začeli
povezovati z Neronom, saj je bilo njegovo polno ime Klavdij Neron Domicij in bi lahko
prišlo do zamenjave zaradi podobnosti imen. V Razodetju imamo napoved uničenja
templja v 11,1-2, pod Domicijanom pa je bil tempelj že uničen, to govori v prid času
pod vladanjem Nerona, okrog leta 68 po Kr. Malo možno pa je, da je napisano še prej,
pod vladanjem Klavdija (42-54), saj takrat ni bilo preganjanja na tistem območju, še
kasneje, po Domicijanu, pod vladanjem Trajana (98-109) pa je še manj verjetno, saj je
takrat sv. Janez že umrl (Knežević 2007, 347).
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1.3 Razodetje kot apokaliptična literatura
Razodetje je književna zvrst, ki se je razvila iz poznega judovstva in pred človeškimi
očmi zakrila božje načrte za ljudstvo (Krašovec 2003, 3). Sodi v apokaliptično
literaturo, vključuje pesniške prvine in opise določenih barvitih videnj, izraža pa se s
pomočjo raznih simbolov ali prispodob. Ko takšno govorico jemljemo na dobeseden
način, če imamo knjigo za razpravo na visoki ravni ali za kronološki spis, potem nismo
razumeli ne namena in ne duha knjige (Alexander in Alexander 1984, 645-646).
Značilnost apokaliptične književne vrste je, da pogosto uporablja znamenja, slike,
podobe, prizore in števila s skrivnostnim pomenom. Živeči v tistem času so mogoče še
lahko razumeli takšen, nekoliko tajen način izražanja, ki ga danes sicer najverjetneje ne
poznamo, vendar to najbrž ni pravi motiv za nastanek dela. Svetopisemsko preroštvo
namreč želi kristjanom dati trdno in gotovo upanje, jih spodbuditi, da se spreobrnejo in
vztrajajo, ne želi pa zadovoljevati zgolj radovednosti. V svetopisemskih prerokbah ne
najdemo natančnih časovnih podatkov o koncu sveta, dajejo nam samo uvid v božji
načrt, da bi se zmogli zavestno in svobodno odločiti za dobro in skupaj z Bogom
ustvarjati zanesljivo prihodnost (Kustić 2000, 281-282).
Poleg navajanja skrivnostne realnosti je Razodetje prerokba, kajti prihodnost mora še
priti. Videnja nimajo vrednosti same po sebi, združena pa predstavljajo določeno
simboliko, s katero so napolnjena (števila, stvari, deli telesa, osebnosti, ki stopajo na
prizorišče). Kadar videc opisuje videnje, tedaj v simbole prevaja misli, ki mu jih
predlaga Bog, pri čemer gre za postopek akumulacije simboličnih stvari, barv, števil,
neskladnost dobljenega učinka pa ni pomembna (Chevalier in Gheerbrant 2006, 504505).
Če hočemo Razodetje razumeti na pravilen način, moramo gledati nanj kot na knjigo s
preroškimi videnji in prispodobami, hkrati pa kot na knjigo, ki je trdno zakoreninjena v
zgodovini in Kristusa razglaša za njenega gospodarja. Ključ za razčlenjevanje raznih
podob v Razodetju najdemo v Stari zavezi, videnja pa niso nujno razvrščena v
časovnem ali vzorčnem zaporedju. Temna mesta moramo razlagati s pomočjo tega, kar
je jasno in nikakor drugače oziroma po svoje. Dejstvo, da si tudi Janez ni preveč
prizadeval, da bi usklajeval vse podrobnosti, nam tako pove, da je pomembno glavno
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sporočilo vsake podobe. Videnja je namreč potrebno obravnavati tako kot prilike.
Najprej se je potrebno zazreti v celotno podobo in opis, potem pa skušati izluščiti
osrednjo misel (Alexander in Alexander 1984, 645-646).
Za razumevanje se je torej treba vživeti v njegovo vlogo in ponovno prevesti misli,
simbole, ki jih predlaga, čeprav se zaradi tega utegne ponarediti pomen sporočila. Izraz
apokaliptičen je postal (če izvzamemo apokaliptične knjige, ki predstavljajo zelo
razširjeno literarno zvrst v prvih stoletjih krščanstva) simbol za zadnje dni sveta, ki jih
bodo zaznamovali strahotni pojavi: morja bodo grozovito narasla, gore se bodo
podirale, v zemlji bodo zazijale luknje, nebo bo zagorelo v neznosnem trušču. Tako
postane Apokalipsa simbol za konec sveta. Zver je ena osrednjih figur Razodetja.
Predstavlja veliko in demonsko načelo iluzije izgubljenih človeških skupnosti, ki
spremlja vso versko zgodovino človeštva. Po sijajnih in enodnevnih zmagah na tem
svetu je zveri namenjen končni poraz, premagalo jo bo Jagnje. Sedem glav zveri se
bojuje s sedmimi rogovi enega Jagnjeta (Chevalier in Gheerbrant 2006, 504-505).
Pisci apokaliptičnih del se običajno vračajo k videnjem in navdihom prerokov, zavzeti
so za mesijansko kraljestvo, dobo Boga v nasprotju z obstoječo dobo zla in njegov
prihod, ki ga bodo spremljale strahovite naravne katastrofe. Da bi svojim spisom dali
večjo veljavo, so jih opremili z imenom kakšne velike starozavezne osebnosti. Pisali so
s stališča daljne preteklosti in tako so mogli napovedati dogodke do časa, v katerem so
živeli. Uporabljali so govorico videnj in razodetij po zgledu preroka Danijela in pogosto
uporabljali večkrat nenavadne simbole. Janezovo Razodetje se po obliki in slogu zelo
približa tej literarni vrsti. Tudi Janez govori o večnih resničnostih, o koncu sveta, novih
nebesih in novi zemlji. Ko zajema iz Stare zaveze in slika pomenljive podobe prerokov,
je potrebno poudariti, da je njegovo pisanje vendarle tudi bistveno drugačno, saj se ne
ozira v preteklost za lažnimi imeni in izmišljenimi napovedmi, da bi dal veljavo
svojemu oznanilu. Zanesljivo ve, kakor pred njim Izaija, Jeremija, Ezekiel, Zaharija in
Danijel, da to, kar piše, prihaja naravnost od Boga in nosi njegov pečat (prim. Raz 1,13; 22,6,18-20) (Alexander in Alexander 1984, 651). Razodetje uporabi precej prvin iz
prej omenjenih prerokov, toda to stori s precej ustvarjalnosti. Pridružitev Kristusa
Jagnjeta nebeškemu dvoru in Jagnjetova svatba, izpričujejo izvirnost (Brown 1997,
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768). V štiristo štirih vrsticah Razodetja se približno šeststokrat navezuje na Staro
zavezo, kljub temu pa je nikoli dobesedno ne navaja2 (Rozman 2000, 6-7).
Razodetje je oblikovalo tudi krščansko bogoslužje, grška drama, cesarske igre ali
apokaliptični vzorci, ki se hkrati pojavijo pri drugih apokalipsah. Težko je določiti,
kateri vpliv teh dejavnikov prevladuje. Gre za kombinacijo prerokbe in apokalipse.
Zadnja bralce vpeljuje v skrivnostne božje načrte in razodeva del tistega, kar je sicer
skrito pred običajnim pogledom. Nelogično se zdi, da pisec po odprtju šestega pečata in
trobente preskoči na nekaj povsem drugega, preden se vrne k sedmemu (Brown 1997,
783). Pri apokaliptični literaturi ne gre za govorico besed, ampak slik (Rozman 2000,
19). Božje stvarnosti so za človeka verbalno težko izrekljive, ni jih mogoče v polnosti
izraziti in opisati, zato so že preroki uporabljali primerjalne člene kot so kakor, kot,
podobno. Tudi naravne pojave niso razumeli samoumevno, temveč kot odzivanje Boga
na človeška dejanja, zato ti pojavi odražajo znamenja časa. V apokaliptični govorici
najdemo nekaj babilonske, grške in poganske mitologije z astrologijo. Zelo značilni
simboli so barve, ker delujejo čustveno, pritegnejo pozornost ter same na sebi kažejo na
simboliko in števila, pri katerih imata ključno vlogo tri in štiri, vsota teh števil pa je
sedem (Rozman 2000, 28-29). Za svetopisemske apokalipse so značilna videnja, ki so
posredovana človeški osebi s prisotnostjo in pomočjo drugega nezemeljskega bitja, kot
so angeli (Brown 1997, 765). Okoliščine na zemlji so v času avtorjevega pisanja
običajno tragične, zato videnje povzroči prehod s tega sveta na drugega, vendar ne gre
za beg pred realnostjo, ampak za obljubljeno svetlejšo prihodnost žrtvovanih zaradi
Kristusa. Ti potrebujejo oporo in gotovost, da njihova zvestoba ni bila zaman.

1.4 Zgradba Razodetja s ključno vlogo Jagnjeta
Vprašanje glede zgradbe Razodetja so si zastavljali že cerkveni očetje. Obrazca za
dokončno rešitev ni mogoče pojasniti, vendar lahko upoštevamo določene dosežene
prvine in si zastavimo nekaj opornih točk. Svetopisemski pisatelji za posredovanje
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Adolf Pohl, Die Offenbarung des Johannes, 1.del. Wuppertaler Studienbibel, Wuppertal 1969, 31, op.
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verskega sporočila niso uporabljali zgolj verbalne oblike izražanja, temveč so pri tem
upoštevali tudi samo strukturo posameznih pripovedi, kar še posebej velja za knjigo
Razodetja. Rdeča nit pripovedi se skriva v numerologiji, saj je v ospredju število sedem.
Na začetku pripovedi avtor naniza sedem pisem maloazijskim Cerkvam. Pisec ne piše
samo sedmerim Cerkvam, temveč številno sedem kot število polnosti pomeni, da piše
celotni Cerkvi. Nadalje sledi knjiga s sedmimi pečati in z odstranjevanjem le-teh pride
še sedem nadlog. Njim sledi pripovedovanje o sedmih angelih božje jeze. Avtor ob
stopnjevanju dramatičnosti prekinja napetost z različnimi vložki in v zgodbo vpleta
hvalnice, vzklike, izpovedi. Lahko bi trdili, da je knjiga načrtovana vnaprej in jo je
potrebno pojmovati kot celoto, saj je celotna vsebina do potankosti urejena, da s tem
lahko posreduje določeno sporočilo.
Problem Razodetja je v tem, da skoraj vsak razlagalec razčlenitev dogodkov interpretira
po svoje, kar privede do tega, da je toliko razlag kot razlagalcev. Zgradbe se
komentatorji lotijo na podlagi zunanjih dejavnikov ali pa notranje vsebine (Brown 1997,
783). Praviloma se Razodetje začenja s četrto vrstico. Gre za uvodni pozdrav, ki je
značilen za pisma takratnega časa, kot so Pavlova pisma ali katera druga pisma, kljub
temu pa Razodetje ne velja za pismo, saj ne vsebuje dovolj značilnosti, da bi ga lahko
tako poimenovali. Sedma vrstica je napoved dogodkov in oznanja drugi Kristusov
prihod. Oznaka Alfa in Omega ni značilna za svetopisemska besedila, pojavi se namreč
le v Razodetju. Janez je dobil naročilo od Gospoda, naj vse, kar vidi, zapiše v knjigo in
jo pošlje sedmim Cerkvam, v Efez, Smirno, Pergamon, v Tiatiro, Sarde, Filadelfijo in
Laodikejo.
Razodetje je razdeljeno na dva dela in sicer prvi del obsega tisto, kar je, gre za preroški
del (prim. Raz 1,9-3,22), drugi pa to, kar se bo zgodilo kasneje in je apokaliptični del
(prim. Raz 4,1-22,5). Podobno kot evangeliji, delo vsebuje predgovor oziroma prolog,
ki je zaradi sestave in sloga podoben epilogu. Oba dela sta različno dolga, vendar
ugotovljiva. Prvi del sestavljajo sedmera pisma, drugi del pa je bolj zapleten, razdelimo
ga namreč na pet enot. Prva obsega četrto in peto poglavje in ima uvodno vlogo, saj
predstavi osebnosti in objekte, ki nastopijo kasneje. To so Bog, Jagnje, angel, knjiga s
sedmimi pečati. Druga stopnja predstavlja sklep, ki je trajna in dokončna obsodba zla in
najvišje poveličanje dobrega, ki se steka v sožitje nebeške prestolnice Jeruzalem. V
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tretji enoti je zaporedno odpiranje pečatov, ki označujejo predstavitev položaja v boju
med dobrim in zlim. Sledi četrta enota, ko zaigrajo trobente, v zadnji enoti pa so v
ospredju tri znamenja in sicer žena, zmaj in sedem angelov s čašami.

1.5 Podobe Jagnjeta v Razodetju
Razodetje opisuje prihodnost sveta in Cerkve v močnih in nenavadnih podobah, ki se
osredotočajo in razvijajo ves ritem zgodovine odrešenja okoli središčnega objekta,
poveličanega Kristusa kot Jagnjeta (Kustić 2000, 281). Janezova videnja si sicer težko
predstavljamo, vendar je bil sposoben vse orisati v slike in jih tako živo opisati, da si jih
običajno lahko zamislimo (Bauckham 1993, 174-175). Skozi zgodovino so umetniki iz
tega razloga pogosto upodabljali ravno to knjigo Nove Zaveze. Tudi sodobnim
umetnikom, kot so Salvador Dali, William Blake in Pieter Brueghel, je bila v navdih, na
psihološki ravni pa je vhod v ta svet simbolov uvedel Karel Jung (Brown 1997, 796).
Sigurno ni vedno enostavno vedeti, kako bi si lahko razlagali apokaliptične podobe.
Janez nam odpira videnja o vstalem Kristusu. Omemba glave in las bele barve Jezusa v
Raz 1,14 kažejo na Janezovo sposobnost višje kristologije. Morda lasje takšne barve v
Razodetju kažejo na Jezusovo večjo eksistenco. S primerjavo primerov iz stare
apokaliptične literature so mnogi bralci navdušeni nad vitalnostjo in obiljem Janezovih
podob. Najbolj očitna razlika med Razodetjem in drugimi apokaliptičnimi spisi deluje v
sami količini vidčeve vsebine, ki vključuje himne, govore, avtorske komentarje in
metaforične reference starozaveznih pisem. Viri podob in žanrov videnj morajo biti
preučeni in razlikujoči se, domišljijske alegorije v vsaki podobi pa so samo
konvencionalne ali dokaj samovoljne. Podobe apokalipse so v veliko primerih
oblikovane kot ostro zaznana metafora in njihov namen je naostriti bralčevo dojemanje
objektov v pogledu, ki jim omogoča posebej živahno pot za deljenje videnj (Bauckham
1993, 174-184). Dogajanje ne teče linearno, ampak se enaka tema ponavlja v različnih
prizorih. Osebe, ki se omenjajo v drami Razodetja, so vzete iz ključnih knjig
starozavezne literature, saj je neke vrste končni povzetek vse zgodovine odrešenja.
Glavna oseba je Jezus Kristus, ki se uprizarja kot Jagnje, ki je bil mrtev, vendar živi.
Gre za izpolnitev velikonočnega jagnjeta iz noči izhoda iz Egipta. Jezus je »mladika
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Davidova« (prim. 2 Mz 11,1-5) in »potomec« žene, ki ga je Bog obljubil po prvem
grehu človeka. V Razodetju se Jezus z belimi lasmi izenači s »Pravičnim« iz videnja
preroka Danijela (prim. Dan 7,13). On je hkrati »Sin človekov«, ki mu »Pravični« (Bog)
podari oblast na nebu in na zemlji. Jezus je tukaj tudi »lev iz Judovega rodu« in
»zmagovalec na belem konju«. Samo Jagnje kot zmagovalec zmore odpreti pečate na
knjigi prihodnosti, odkrivati skrivnost usode sveta, ker je to zgodovino vodil od začetka
do konca. Svet je ustvarjen po njem in zanj, saj je »Alfa in Omega«, začetek in konec.
Razodetje kot zadnja knjiga istočasno končuje svetopisemsko prikazanje primarnega
greha in obljub (drevo, kača, žena, potomec) iz Prve Mojzesove knjige. Prav tako
zaključuje Eksodus, biblični dogodek izhoda iz egiptovskega suženjstva (egiptovske
šibe, jagnje, kri, voda). »Jagnje Zmagovalec« je isto Jagnje, za katerega Janez Krstnik
ob Jordanu pravi, da odjemlje grehe sveta. Kot resnično velikonočno jagnje je te grehe
dejansko »odnesel na križ«, umrl in vstal od mrtvih (Kustić 2000, 283-285). Med vsemi
živalmi oziroma podobami je jagnje najbolj krotko, pa vendar vlada nad bitji, kot so
zmaj, zver, kača. V Razodetju ta podoba dobi povsem nov smisel, saj je Jagnje
povzdignjeno nad drugimi simboli.
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2. JAGNJE JE EDINO VREDNO, DA ODPRE KNJIGO S
SEDMIMI PEČATI: RAZ 5,1-14; 6,1-17; 7,1-17

V tem poglavju se bomo osredotočili na besedila, ki poudarijo vlogo zmagoslavnega
Jagnjeta. Izpostavili bomo elemente, ki nam bodo pomagali razumeti, v kakšnem okolju
se nahaja Jagnje, kako je opisano, kakšna je njegova aktivnost in vloga. Podrobno bomo
opisali njegov zunanji videz in simboliko, obrazložili svetopisemsko ozadje in
analizirali poglavja, ker se nahaja.

2.1

Ovrednotenje Jagnjeta kot zmagoslavne podobe Kristusa

S četrtim poglavjem se pričenja drugi del Razodetja, osrednjo vlogo pa imata ravno to
in peto poglavje, ker predstavita Boga kot absolutnega voditelja zgodovine, saj je
»Sedeči na prestolu« in zapečateno knjigo, božji načrt, ki želi v celoti izpolniti
Kristusovo mesijansko poslanstvo v Jagnjetovi podobi (Vanni 2000, 15). Vlogo
Jagnjeta lahko ustrezno ovrednotimo le ob spoznanju smisla piščevih videnj. Ko so
komentatorji kritično preučevali besedilo, so prišli do ugotovitve, da si Janez znamenj
ni izmislil, saj ob prebiranju besedila lahko opazimo njegovo globoko osebno doživetje,
pretresenost in resnost (Rozman 1998, 7-9). Jagnje vzpostavi nov odnos med Bogom in
ljudmi, kakršen bi moral biti že od začetka. Predstavlja Jezusovo življenjsko darovanje,
zaradi katerega prihaja ponovno odrešenje. Mogočna drža Jagnjeta na prestolu spominja
na Jezusov vnebohod in njegovo umeščanje na božji prestol. Simbolika Jagnjeta, ki ima
uvod v Raz 5, 9-10 v predstavitvi prve himne o pojavi Jagnjeta na prestolu, daje
kristološko podlago celotni knjigi. Obred ustoličenja Jagnjeta pripravlja novo pot, saj s
svojo daritvijo daje zmagoslavno vrednost pojmu darovanja. V motivu »slediti Jagnjetu,
kamorkoli gre«, s katerim so predstavljeni odrešeni, vidimo namen njegovega delovanja
(Filipič 2001, 144). Proti koncu Biblije je po evangelijih jasno Jezusovo zveličanje, ni
pa zaključka o tem, kaj se je nadaljnje zgodilo. Mogoče je ravno zaradi tega Razodetje
nujen epilog za razumevanje darovanja Kristusa na križu.
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2.2

Janezovo videnje nebes – opis kraja, kjer se nahaja Jagnje (Raz
4)

Prizorišče se v tem poglavju korenito spremeni, saj od dogajanja na zemlji pisec preide
na dogajanje v nebesih. Janez se na tem mestu zazre v to, kar se mora zgoditi in to
imenujemo apokaliptični del Razodetja (prim. Raz 4,1-22,5) (Alexander in Alexander
1984, 650-651). Zaslišal je glas trobente, ki mu je naročil, naj »stopi sem gor«. S
svojim telesom je sicer ostal na zemlji, v duhu pa se je povzdignil do nebes. Nebeška
vrata so se odprla, da je imel vpogled, vendar ni smel vstopiti, saj se morajo določene
stvari še zgoditi (prim. Raz 4,1-2). Gre za literarno tehniko hitrega menjavanja okolja,
podoba sedmerih Cerkva zbledi in v ospredje stopi pretresljivo videnje prestola
vsevidnega in vsemogočnega Boga. Vse govori o njegovi moči, slavi, popolni zvestobi
(prim. 1 Mz 9,12-17) in čistosti (bela oblačila, prosojno morje). Starešine, ki
predstavljajo verno ljudstvo, se pridružijo živim bitjem in skupno hvalijo Boga
(Alexander in Alexander 1984, 650-651). Simbolika nošenja krone štiriindvajsetih
starešin pomeni, da vladajo skupaj z Bogom, štiri bitja pa imajo dolžnost stalnega
izkazovanja slave Bogu in hvalijo njegovo časovno neomejenost, saj v sebi združuje
preteklost, sedanjost in prihodnost (Lorencin 2012, 32-34). Število štiriindvajset bi
lahko pomenilo dvanajst Jakobovih sinov, ki so začetek dvanajstih judovskih rodov in
dvanajst apostolov, vsota števil lahko kaže na dokončno sklenjenost obeh zavez, dve
skupini po dvanajst tako pomenita stari in novi Izrael. Starešine so zaradi zlatih vencev
in belih oblačil podobne, a ne enake serafom (prim. Iz 6,2) ali kerubom (prim. Ezk
1,6.9.11), saj imajo le-ti tudi peruti. To so drugi najvišji red angelov in stojijo
neposredno ob božjem prestolu. So tudi prvi angeli, ki so omenjeni v Svetem pismu
(prim. 1 Mz 3,24). Tudi harfe v rokah starešin kažejo na podobnost angelov, katerih
glavna naloga je poveličevati Boga. Štiri živa bitja s »Sedečim na prestolu«
predstavljajo stvarstvo, saj imajo hkrati živalske kot človeške lastnosti in življenje,
kakršno je bilo v raju pred grehom. Tako podobnost levu predstavlja plemenitost, orlu
moč, človeku modrost in orlu hitrost (Rozman 1999, 8). Ta bitja pa se zagotovo
nanašajo na kerube v Ezk 1,4-13; 10,18-22 (Brown 1997, 775). Kar Janez naznani v
uvodnem videnju, nastopa trojno in se veže s »Sedečim na prestolu«, ki ga bitja slavijo s
trikratno slavo, častjo in zahvalo, starešine pa padejo predenj na obraz, kar je najgloblji
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izraz spoštovanja (Rozman 1999, 8). »Sedeči na prestolu« je spominjal na blesk jaspisa,
sardija in smaragda, od njega pa so prihajali bliski, glasovi in gromi, ki spominjajo na
teofanijo (javljanje Boga). Slavljenje štirih bitij spominja na preteklost, sedanjost in
prihodnost (ki je bil, ki je, ki pride). Trojnost odkriva, da je »Sedeči na prestolu« Bog,
ki je stegnil svojo desnico in šele nato se je vse začelo. Takšen pristop najdemo že v 5
Mz 9,29, ko Bog stegne desnico (Rozman 2000, 105). Prestol na splošno ponazarja
pravico do oblasti. Janez za opis Boga izbere drage kamne kot sta jaspis in sardij ter
omenja mavrico, ki je na pogled kakor smaragd. Kamna za opis sedečega na prestolu sta
rdeče in oranžne barve, torej sorodni in tako sta lahko simbol krvi. Mogoče tudi ta
povezava nakazuje na enotnost Boga in ranjeno Jagnje. Dragi kamni so uporabljeni tudi
za temelje mestnega obzidja nebeškega Jeruzalema v Razodetju 21,19-20, vendar mesto
nosi celo dvanajst različnih draguljev, prevladuje pa rdeči jaspis. Opis prestola močno
spominja na Ezk 1,26, ki prav tako uporabi sijaj dragega kamna safirja, ki je nasprotno,
modre barve in hkrati omenja mavrico. Toda Janezovo videnje je širše in se nadaljuje s
knjigo in Jagnjetom.

2.3

Jagnje prevzame knjigo – Jagnjetovo delovanje (Raz 5)

Jagnje med prestolom in štirimi živimi bitji lahko pomeni poveličanje Kristusa, ki
prihaja k Očetu (Rozman 2000, 109), nekateri pa v tem dogodku nekateri ne vidijo
nekega posebnega trenutka v zgodovini, ampak klasični prizor pred nebeškim prestolom
(Lorencin 2012, 33-34).
Peto poglavje se začne s slovesno predstavitvijo knjige, ki je božji svarilni in hkrati
odrešilni načrt (Vanni 2000, 16). Mogoče je bolj ustrezen predlog, da »Sedeči na
prestolu« zaprto knjigo drži na roki, kot v roki, saj simbolizira nekoga, ki jo bo izročil
naprej (Prigent 2001, 241). Knjiga je v bistvu nekakšen zvitek, narejen iz papirusa ali iz
tenko ustrojenih kož antilop, oslov ali koz, navit na palico. Običajno je bil popisan samo
na sprednji, gladki strani (Rozman 1999, 9). Tu je popisan z obeh strani, kar lahko
pomeni gorje

(prim. Ezk 2,10). Tudi uradne listine, pogodbe in oporoke so bile

zapečatene s sedmimi pečati, popisane le na notranji strani (Rozman 2000, 106). Kljub
temu, da je bila vsebina v povzetku na zunanji strani razkrita, je začela veljati šele po
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odprtju (Rozman 1999, 9). V Rimskem zakoniku je zaradi pristnosti vsebine zapisano,
da je potrebno oporoko zapečatiti z najmanj sedmimi pečati prič, lahko pa je bilo
uporabljenih tudi več pečatov. Zvitek v Raz 5 je torej lahko običajna pravna listina v
takratnem času, pečati pa potrjujejo njeno pristnost3 (Stefanović 2002, 197-198).
Skrivnostni pečat je znamenje oblasti in avtoritete, je simbol zakonite pripadnosti.
Danijel mora zapečatiti knjigo do konca časov, v Razodetju pa se mora odviti
(Chevalier in Gheerbrant 2006, 438). Dobesedno je knjiga popisana od znotraj in od
zadaj, lahko pa tudi od začetka in nazaj, da besedilo naredi bolj koherentno. Tako je
namreč v Ezk 2,9-10, ko je prerok zvitek z žalostinkami, stokanji in pritožbami pojedel
in ugotovil, da je okusen kakor med. Knjiga je v prvi vrsti še vedno zvitek, ne toliko
kodeks. Oba z Ezekielovim vsebujeta oznanjevalno sodbo in kazen. Zvitek je daleč od
tega, da bo odprt. Pečat je jamstvo in skrivnost. Avtentično besedilo ostaja zaprto, zato
za ta detajl lahko mirno pojasnimo, da je na zunanji strani neka splošna verzija ali
povzetek zapečatenega. Zaporedno odpiranje tesnil je metoda za vzdrževanje napetosti
(Prigent 2001, 241-248) in hkrati priprava na vsebino, ki je božji sklep o končnem
zveličanju sveta (Rozman 2000, 106-107). Vprašanje, ki je zastavljeno do sledečih skrbi
je, ali je tisti, ki lahko odpre knjigo tukaj ali ga ni, saj je ključnega pomena za glavno
vprašanje o usodi stvarstva. Celotno stvarjenje ne more izpostaviti nobenega bitja, ki je
naravno sposobno razkritja božje besede v knjigi. Brez tega razodetja človek lahko
samo tarna. Čakanje na Mesijo še ni doseglo konca. Kristjanova vera in iskrena
pripadnost Cerkvi postavi zvestobo v pozicijo trajnosti preteklih dogodkov zgodovine
Izraela in istočasno v čas eshatoloških dogodkov (Prigent 2001, 241-248). Janez je
jokal, ker ni bilo nikogar, ki bi odprl knjigo, niti cesar Domicijan ne, angeli, hudi
duhovi in ljudje pa molčijo (prim. Raz 5,4). Na tem mestu vendarle dobimo pozitiven,
tolažljivi odgovor, da je Kristus tisti, ki bo zlomil pečate in predal sporočilo v njegovi
polni teži in originalni vsebini. Prerokovan je v 1 Mz 49,9 kot lev Judov in v Iz 11,10
kot poganjek iz Davidove korenine. Mesija v svoji osebi izpolnjuje prerokbe iz Stare
zaveze. Uporaba glagola »zmagati«, v knjigi ne pusti nobenega dvoma (prim. Raz 3,21).
Smrt Jagnjeta bo izplačana s prenašanjem knjige nanj. V teh pogojih moramo pretehtati,
da je za doseg tega zagotovo smrt zamišljena kot zmaga, z razumevanjem, da je
3

»Zvitek iz Raz 5 je bil zavezan z vrvico in po zunanjem robu zapečaten s pečatnim voskom, kakor je

bilo običajno za vse druge zvitke Janezovega časa. Takšen zvitek se ni mogel odpreti, niti njegove
vsebine ni bilo možno prebrati, dokler niso odstranili vseh sedem pečatov.«
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pashalna smrt sledeča za odrešenje. Zgodovina odrešenja je dokončana in pokaže na
novo luč, ki razreši tudi dogodke preteklosti. Najstarejša interpretacija, ki je najdena
tudi v spisih Hipolita, Origena, Viktorina Ptujskega, je takšna, da je besedilo
nedostopno in mrtvo, dokler Jezus ne odvrže svetlobe nad napisanim in ga razkrije z
lomljenjem pečatov. Pavel v 2 Kor 3,15 navaja: »Celo do tistega dneva, ko je Mojzes
bran, tančica ostaja«. Samo navdihnjeno, kristološko branje lahko povzroči, da tančica
pade. Knjigo lahko beremo od znotraj, saj prava vsebina sicer postaja dostopna ljudem,
vendar le napovedani Mesija lahko omogoči resnično branje te knjige (Prigent 2001,
241-248). Nihče drug, razen Kristusa, nima dovolj lastne vrednosti za prevzetje zvitka
od Boga, za novo lastništvo in odstranitev pečatov. S svojo krvjo je namreč odkupil
prebivalce zemlje, zato ima pravico do odprtja. Na mestu, kjer je prvi Adam padel, bo
zmagal Kristus kot drugi Adam. Pavel pravi: »Kakor so namreč zaradi neposlušnosti
enega človeka mnogi postali grešniki, tako bodo tudi zaradi poslušnosti enega mnogi
postali pravični« (Rim 5,17-19). Prevzem zvitka je torej simbol prenosa oblasti,
simbolizira pa lastnino nad zemljo. Ko je bil Jezus poveličan na božjo desnico, se je
Sveti Duh razlil nad učence, ustoličenje pa ni bilo ob koncu prvega stoletja, ampak ob
vnebohodu. Ta zvitek lahko pomeni tudi lastnino nad našim planetom in tudi zdaj še
vedno živimo v času, ko se pečati odstranjujejo (Lorencin 2012, 37-44).
Jagnje je stopilo naprej, izpostavilo se je kakor Kristus, da bi izpolnilo Očetov načrt.
Drža stoje pomeni pripravljenost sprejeti knjigo in določiti usodo človeštva. Vzelo je
knjigo od Sedečega, torej sam ni na prestolu. Zgodovina bo navzoča v Jagnjetovih
delih, ki mu jih je zaupal Sedeči z namenom, da se bolje približa človeku, da bo »Bog
vse v vsem« (prim. 1 Kor 15,28) (Rozman 2000, 111). Ko je vzelo knjigo, je četvero
živih bitij in štiriindvajset starešin padlo pred njim. Vsak je imel harfo in zlate čaše,
napolnjene z dišavami, ki so molitve svetih. Peli so »Novo pesem«. Zanimiv se zdi
nedovršni glagol »peli so«, saj verjetno kaže na stalno prepevanje in ne na enkraten
dogodek. Hvalo in slavo Bogu in Jagnjetu je namreč potrebno stalno izkazovati, zato
ima glagol globlje razsežnosti. Pri glagolu »zmagati«, se moramo vprašati: »Zmagati
pred kom?« in odgovor na to je zmaga nad smrtjo. Zaradi različnih prevodov ponekod
ni znano, ali Jagnje stoji na prestolu ali pa med prestolom in štirimi živimi bitji. Bolj
pogosto je uporabljen izraz na prestolu in tudi bolj veljaven, saj je edino Jagnje tisto, ki
je vredno, da sedi na prestolu in odpre knjigo s sedmimi pečati.
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Da bi Jagnje sedelo med prestolom in hkrati v sredini štirih bitij in štiriindvajset starešin
je možno tudi z vidika, da je Jagnje eno s prestolom oziroma z Bogom, kajti težko si je
predstavljati, da bi bilo Jagnje obkroženo z bitji in starešinami, obenem pa bi bilo med
prestolom in bitji. To je mogoče le v primeru, če bi bilo videti kot svetloba in bi se
lahko istočasno prelivalo z različnimi objekti. Jagnje pa ni prosojno, saj njegovo podobo
Janez natančno opiše. Gre za enoto Boga in Jagnjeta na eni strani in sožitje z drugimi
bitji na drugi strani, ki kaže močno navezanost na stvarstvo, ki ga predstavljajo le-ta. Da
je bilo videti kakor zaklano, neposredno nakazuje na Kristusovo darovanje na križu, saj
je tudi Jagnje ranjeno, vendar je zanimivo, da avtor ni uporabil izraza »zabodeno«,
kakor je bil Kristus, ampak »zaklano«, ki je pridevnik, ki ga uporabljamo le pri opisu
živali, zato je simbolika na tem mestu starozavezna. Ustaviti se je potrebno pri besedni
zvezi »kakor zaklano«, ki je uporabljena zato, ker Jagnje živi, četudi je zaklano, ni
mrtvo. Njegove rane spominjajo na Kristusove krvave udarce, na njegovo bičanje, na
vbode žebljev. Drža stoječega Jagnjeta spominja na vnebohod in na njegov prihod na
božji prestol. Jagnje ni več usmerjeno h križu, temveč na prestol (Rozman 2000, 109).
Janez sistematično najprej opiše Jagnje kot nek pasivni lik, ga predstavi, nato pa
nadaljuje z aktivnim posegom Jagnjeta, ki stopi naprej, saj je glavna in edina podoba, ki
lahko vzame knjigo z desnice »Sedečega na prestolu«. Zastavi pa se nam vprašanje, kdo
je »Sedeči na desnici«? Če je zaklano Jagnje darovani Kristus in če je Kristus »Sedeči
na desnici«, kdo je potem v tem stavku Jagnje oziroma »Sedeči na desnici«? Kasneje se
v hvalnici Raz 5,13 znova pojavi besedna zveza »Sedečemu na prestolu in Jagnjetu«,
zato se ponovno postavi vprašanje »Sedečega na prestolu«. Iz prejšnjega poglavja je
mogoče sklepati, da je »Sedeči na desnici« Jezus Kristus, ker je sedeči na prestolu Bog,
zato se simbolika Jagnjeta stopnjuje in na eni strani lahko predstavlja Jezusa, na drugi
pa Boga samega. Glede na to, da je Jagnje pred prestolom in med štirimi bitji, pa je
možno, da stoji na desni strani prestola oz. ob ali na božji desnici.
Ko se Jagnje s krvjo odkupi Bogu, postane učlovečeni božji sin, saj s smrtjo na križu
odkupi ljudi vseh narodov in jezikov. Takšno »Novo pesem« so pele starešine in z njo
častile Jagnje. Zanimivo je, da je Janez sicer videl prestol, živa bitja in starešine, vendar
je poleg tega tudi slišal glas angelov, ki so govorili v tretji osebi, podobno kakor
starešine v prvi. V tem primeru moramo biti pozorni na uporabo glagolov, ki nam izdajo
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podrobnosti dogodka in razdelijo vloge posameznih likov po pomembnosti. Ko Janez
vidi, našteje osrednje osebe, ko sliši, pa doda tudi ostale. To so angeli in šele nato »vse
stvari, ki so v nebesih, na zemlji, pod zemljo in na morju in sploh vse, kar je v njih«
(Raz 5,13). Vse te ostale obstoječe stvari Jagnjeta častijo in mu izrekajo hvalo in čast,
slavo in mogočnost. Zaokroženo nato prva štiri bitja okrog prestola ponavljajo besedo
»Amen«, starešine pa padejo predenj in ga molijo. Hvalnico pojejo v treh kiticah,
starešine, angeli in stvarstvo, prvo vidi in sliši, drugo poudarja, da sliši, ne le vidi, tretjo
sliši le kot odmev. Tako je tudi ob slovesnosti ob ustoličenju novega vladarja (okolica,
uslužbenci, ljudje). Harfe spominjajo na tempeljsko bogoslužje, na duhovniško pa zlate
čaše (Rozman 2000, 112).

2.4

Jagnje kot Judov lev in Davidova korenina

Jagnje prvič spregovori v Raz 22,16 in jasno pove, da je Davidova korenina: »Jaz,
Jezus, sem poslal svojega angela, da bi vam pričeval o tem glede Cerkva, Jaz sem
Davidova korenina in rod, bleščeča jutranja zvezda.« Postavljanje več kakor ene podobe
je značilnost Janezovih videnj. Nasprotje med Jagnjetom in levom je bilo nedvomno
okrepljeno s splošnim naravnim sovraštvom, pri katerem nemočno jagnje pade kot plen
lačnemu levu (prim. 1 Sam 17,34-35; Jer 49,19-20; 50,17; 50,44-45; Amos 3,12)
(Bauckham 1993, 179-180). Gre za moč nemoči, ki prevlada. Jezus je bil žrtvovan, da
bi nas odrešil grehov in zmagal nad smrtjo, zato je uporaba podobe leva povsem na
mestu. Avtor v Raz 5,5 Jagnjeta poimenuje kot leva iz Judovega rodu, kot Davidovo
korenino, ki bo odprla knjigo in njenih sedem pečatov. Lev in Davidova korenina sta
zgolj omenjena iz ust starešine, vendar Janez ne zagleda ne leva, ne Davidove korenine,
temveč Jagnje, ki je zanimivo, edino poimenovanje, zapisano z veliko začetnico.
Omemba leva iz Judovega rodu nakazuje na Kristusovo zmago nad satanom, na meč
duha (prim. Ef 6,17) , saj ne preliva krvi, ampak njegova milost spreobrača grešnike,
njegovo darovanje pa izraža zastonjsko ljubezen brez povračila. Kontrast leva in
Jagnjeta je pri komentatorjih velikokrat opažen, vendar različno razumljen, pogosto
enačijo Jagnje z levom. Kadarkoli Stara zaveza govori o zmagi Mesije ali o zmagi nad
sovražniki, je pomembno, da evangelij pri tem ne prepoznava druge možnosti dosega
koncev kakor na način križa.
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Usoda sveta je v Kristusovih rokah, a ne zaradi njegove moči (simbolizira jo podoba
leva), temveč zaradi smrti na križu (zaklano Jagnje). Bog, ki je v četrtem poglavju
prikazan kot stvarnik, se tu razodeva kot odrešenik. Odgovor stvarstva pa je zaradi
odrešenja obakrat vsesplošna slava in češčenje (prim. Raz 4,8-11; 5,8-14; Flp 2,8-11)
(Alexander in Alexander 1984, 651).
Judje so bili vedno prepričani, da bo Mesija izšel iz njihovega rodu, natančneje iz
Davidove korenine (Rozman 1999, 9). Omemba Davida prikliče situacijo nasprotij z
nekrščanskimi judi v pismu Filadelfiji (prim. Raz 3,7). Obe krščanski skupnosti, v
Smirni in Filadelfiji, sta objekt sovraštva od tistih, ki si pravijo judje, pa to v resnici
niso. Judje uveljavljajo svoj privilegij kot ljudje od Boga, izvoljeno ljudstvo od rojstva
proti kristjanovim zahtevkom, da bi dedovali starozavezne obljube preko Kristusa.
Takšna polemika je bila ravno tako zastrašujoča, kakor polemika proti cesarskemu
kultu. Poimenovanje »lev Judov« iz 1 Mz 49,9 in »korenina Davidova« iz Iz 11,1.10 je
vzeto iz besedil judovskega mesijanskega upanja v Janezovem času. Obe opisujeta
Mesija kot vojnega princa, ki bo vladal sovražnikom Izraela. Le on lahko uniči
brezbožne narode z besedo svojih ust. Ravno Iz 11,4 Janez uporablja v Raz 19,11.15. V
Kumranskih rokopisih je Mesija naslovljen kot tisti, ki bi moral biti lev in ne bi smel
leči, dokler ne bi požrl plena. Lev naj bi bil Mesija iz Davidovega semena, ki bo uničil
pravila imperija. Ponazarja divjost, uničenost in moč, kateri se ni mogoče upreti in je po
navadi simbol uničujoče moči. Kadar zarjove lev, ni nikogar, ki se ne bi bal (prim.
Amon 3,8). Judje Makabejcev so pohvalili leva kot heroja v njihovem vojaškem uspehu
ter junaštvu in ko si je Janez prisvojil ta mesijanski simbol, gre za velikega osvajalca
božjih služabnikov. To močno okrepi konotacijo uničujoče moči in omogoča udarno
nasprotje leva in Jagnjeta. Če je Janez poznal tradicijo iz 4 Ezra 11-12, potem je lev
imel večjo primernost nad orlom, ki je simbol četrtega svetovnega imperija. Kot orel v
Ezri je tudi morska zver utelešena kot tlačena moč Rima, ki bo uničena prek Mesije. V
Raz 5,5-6 Janez predstavi osvajalca morske zveri, ki je lev Judov, vendar se zdi kakor
Jagnje. Vsaka polemika, ki jo Janez omeni proti militarističnemu mesijanstvu, bo imela
za cilj smer k nekrščanskim judom, mogoče še posebej zaradi zavrnitve od Palestine, ki
prodre v mesta Azije po judovski vojni. Janez piše o zmagi Mesije in njegovih ljudi.
Ampak zmaga v vprašanju ni militaristična zmaga proti poganom, tudi ne uničenje
sodnih stavkov, ki jih 4 Ezra pričakuje, Janez vzpostavlja enkrat za vselej in dokončno
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vse s predstavitvijo mesijanskega osvajalca kot žrtvovano Jagnje. V mesijanskih
naslovih upanje uteleša Raz 5,5, ki ni zavrnjeno z videnjem Jagnjeta. Ravno za nizanje
teh kontrastnih podob, Janez kovači simbol zmage z žrtvovano smrtjo, ki je v bistvu nov
simbol. Ni znatnega dokaza, da je Jagnje že ustanovljeno kot simbol mesijanskega
zmagovalca v predkrščanskem judovstvu. Verjetno je, da rogovi Jagnjeta predstavljajo
Makabejce (prim. 1 Henoh 90,30), ampak ti podatki spadajo v kompleksno živalsko
alegorijo, kjer sta David in tudi Salomon predstavljena kot jagnjeta, preden sta postala
ovna na naraščajočem prestolu (prim. 1 Henoh 89,45.48). V pogojih alegorije so
ljudstvo Izraela ovce, njihovi voditelji ovce ali ovni in njihovi mladi voditelji zato
jagnjeti. Kdorkoli izmed Janezovih bralcev, ki je prebral apokalipso o zvereh, lahko
asociira Janezovo Jagnje s simboli rogov iz Henoha, vendar so bili ti še vedno povsem
nedomači s pojmom žrtvovanega Jagnjeta kot zmagovalca (Bauckham 1993, 180-185).
Že staroegipčanski zapisi leva imenujejo kot kralja živali in že v starih visokih
civilizacijah je postal simbol moči, poguma, drznosti, plemenitosti, neustrašnosti,
plemenite bojevitosti in vladarskega dostojanstva. Ima nasprotujoče si pomene, saj
simbolizira tudi divjost, krutost, neusmiljenost, razdiralno slo divjine. Mladiči naj bi
bile edine živali, ki se rojevajo z odprtimi očmi in že takoj zmorejo gledati sonce,
katerega simbol tudi enačijo z levom. V Raz se pisec neposredno navezuje na Jakobov
blagoslov sinov, ko neustrašnega Juda primerja z levom (prim. 1 Mz 49,9). Po
prepričanju srednjeveških piscev levinje rojevajo mrtve mladiče, ki jih šele po treh dneh
njihov oče prebudi z rjovenjem, lizanjem ali z vročo šapo (Germ 2006, 113-117). Mrtvi
mladiči tretji dan z dihom oživijo, kar spominja na vstajenje (Impelluso 2003, 213). Tri
razlage imajo alegorično razlago in v vseh je simbol Kristusa. Trije dnevi so podoba
treh dni v grobu, rjovenje je podoba vstajenja po volji Boga. Jezus bedi nad ljudstvom
kot lev, ki je predvsem v srednjem veku simbol budnosti, ker naj ne bi zatisnil oči. Jezus
na križu ima odprte oči, četudi telo spi. Kristus s skromnostjo zakrije sledove božanske
narave, kakor lev z repom briše svoje stopinje. Avguštin v Govorih pravi: »Našega
gospoda Jezusa Kristusa včasih imenujemo lev in drugič jagnje: lev zaradi njegove
moči, jagnje zaradi nedolžnosti; nepremagljiv je kot lev in mil kot jagnje… A tudi
hudiča imenujejo lev, zaradi njegove krutosti, ne zaradi njegovega poguma« (Avguštin,
Govori, Migne, Pl. 46. Col 829). Divji lev, ki trga Davidove ovce ali lev, ki ga premaga
junaški Samson, je seveda podoba zla (Germ 2006, 113-117). Lev je na splošno
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inkarnacija moči, oblasti, modrosti in pravičnosti, hkrati pa zaradi svoje pretirane
samozavesti in ošabnosti tudi simbol gospodarja in očeta. V Razodetju ima že eno
izmed štirih bitij levji obraz prav tako pa je tudi pri Ezekielu. Je tudi simbol Kristusa
sodnika in zdravnika, čigar knjigo nosi. V srednjeveški ikonografiji levja glava in
sprednji del telesa ustreza Kristusovi božji naravi, zadnji del telesa, ki je zaradi relativne
šibkosti v nasprotju s sprednjim delom telesa, pa kaže na človeško naravo. Lev je lahko
tudi Antikrist (Chevalier in Gheerbrant 2006, 314), simbol Markovega evangelija in
knez teme v Psalmu 91,13 (Badurina idr. 1979, 402-403). David je pasel ovce in jih
branil pred medvedi in levi ter premagal leva, kar je zanimiva povezava predvsem zato,
ker sta ti dve podobi v Razodetju združeni (Badurina idr. 1979, 219-220).

2.5

Jagnje krščanske tradicije

V antiki Jagnje ni imelo posebno bogatih simbolnih vsebin in je bilo v vlogi žrtvene
živali deležno podobnih pomenov kakor oven ali ovca. Dodatno so izpostavljene
predvsem njegova milina, nežnost, blagost in nedolžnost, o katerih govori že Aristotel.
V umetnost Zahoda je Jagnje zares vstopilo šele s krščanstvom, ki si je to krotko bitje
izbralo za enega osrednjih simbolov (Germ 2006, 61-64). V vseh razvojnih stopnjah
sredozemske civilizacije nomadskih pastirjev prvorojeno jagnje pooseblja zmago
obnove in življenja nad smrtjo. Zaradi te arhetipske funkcije je spravna daritev »par
excellence«, da si človek zagotovi odrešenje. V eni izmed številnih obredov in šeg so
Dionizovi privrženci v brezno vrgli jagnje, da bi pomorili čuvarja peklenskih vrat
Pilaoka, s čimer naj bi Dionizu omogočili dostop na breg Lernajskega jezera, skozi
katero se je spustil v pekel, ko je šel po mater. S hebrejskim Razodetjem je ta simbol
dobil ves svoj pomen. Jagnje ali drobnica najprej simbolizira Izraelca, člana božje
črede, ki se pase pod vodstvom pastirjev (političnih voditeljev): »Glejte, Gospod Bog
prihaja z močjo, njegov laket vlada zanj. Glejte, njegovo plačilo je z njim, njegovo
povračilo pred njim. Kakor pastir pase svojo čredo, jo zbira s svojim laktom, jagnjeta
nosi v svojem naročju, počasi vodi doječe« (Iz 40,10-11). To podobo je prevzelo
krščanstvo. Vse do danes je doječe jagnje stalno in ne glede na dogodke, tako pri judih
kot pri kristjanih in muslimanih, daritvena žrtev ob vseh priložnostih, zlasti za judovsko
pasho, krščansko veliko noč in za ramazan. Kurban, ki je v vsakdanjem jeziku
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Srednjega vzhoda postal ljubezniv vzdevek, s katerim se pozdravlja pravi prijatelj,
kakor da bi mu rekli »brat«. Podrobno proučevanje omenjenih treh obredov pokaže, da
se simbolični pomeni ponavljajo do najmanjših podrobnosti. Tako je odrešeniško kri
križanega Kristusa mogoče povezati z odrešilno krvjo žrtvovanega jagnjeta, s katero
Judje namažejo podboje na vratih in zgornjo stopnico, da bi od hiše odstranili sile zla
(Chevalier in Gheerbrant 2006, 186-187). Ta žival je tudi atribut sv. Janeza Krstnika.
Pojavi se tudi v različnih drugih religijskih epizodah. Abel ponudi jagnje v žrtvovanje
Gospodu, ki sprejme njegovo ponudbo, medtem ko Kajna, ki je žrtvoval sadove zemlje
zavrne. Joahim je izključen iz Jeruzalemskega templja, kamor je šel žrtvovati jagnjeta
na žetveni dan (Impelluso 2003, 245-250).
Velikonočni poudarek se pojavi v ospredju v Prvem Petrovem pismu. Tako, kot se je
nekoč Izrael osvobodil Egipta, je kristjana rešila kri Jagnjeta, Jezusa Kristusa. Janez in
Pavel tudi trdita, da je Kristusova smrt popolnoma dopolnila žrtvovanje velikonočnega
jagnjeta. Vendar se prvotno krščanstvo takrat, ko govori o Jezusu kot Jagnjetu, povezuje
z neko drugo prerokbo iz Stare zaveze, s skrivnostno stranjo, kjer Izaija napoveduje
trpečega Mesijo, ki ga simbolizira podoba jagnjeta na poti v klavnico (Chevalier in
Gheerbrant 2006, 186-187).
Jagnje božje (grško: ἀμνὸς τοῦ θεοῦ; latinsko: Agnus Dei) se nanaša na krščanski nauk
Kristusa, na njegovo vlogo popolne žrtvene daritve in izraz moramo izločiti od Stare
zaveze koncepta "grešnega kozla", ki ga oseba ali žival kaznuje za grehe drugih, ne da
bi žrtvovani to vedel. Krščanski nauk trdi, da si je Jezus izbral trpljenje na Kalvariji kot
znamenje njegove popolne poslušnosti volji svojega Očeta, kot božji služabnik. Jezus
nosi dvojno vlogo, saj odkupi človeka skozi svojo požrtvovalnost, vendar hkrati poziva
človeka k spreobrnjenju in ga sodi ob sodnem dnevu.
Iz krščanske tradicije je torej portret Jezusa kot Jagnjeta nedvomno že znan (prim. Jn
1,29.36; Apd 8,32; 1 Kor 5,7; 1 Pet 1,19), kot je bilo tudi razumevanje njegove smrti
kot zmage (prim. Kol 2,15). Novost Janezovega simbola leži v njegovi predstavitvi
žrtvovane Jezusove smrti kot izpolnitev judovskih upanj o mesijanskem zmagovalcu.
Nedvomno je Jagnje predlagano predvsem kot pashalno, žrtvovano Jagnje za celotno
Razodetje in v prehodu tako blizu kot v Raz 5,10. Janez predstavi Jagnjetovo zmago
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kot novi Eksodus, zmago, ki prinaša novi Izrael. Mora biti vidno, da se ustavlja bolj ob
simbolih, kakor pri njihovi pojasnitvi. Kako je bila Kristusova smrt taka zmaga, ni
obrazloženo. Podoba Jagnjeta prikazuje, kako je Kristus dosegel zmago in to je skozi
smrt. Kasnejše videnje z zmajem razkriva kozmično področje zmage. Oba, tako Jagnje
kakor zmaj, sta opisana izmed mnogo Janezovih vizionarskih podob z oblikami metafor.
Kjer Pavel govori o Kristusu kot o našem pashalnem jagnjetu (prim. 1 Kor 5,7), Janez
vidi Jagnje (Bauckham 1993, 181-184). V Jn 1,29 je zapisano: »Glejte Jagnje božje, ki
odjemlje grehe sveta.« V Kor 5,7 je Kristus označen s pashalnim jagnjetom, k je
žrtvovan (Krašovec 2003, 6). V Janezovem evangeliju je uporabljena velika začetnica, v
pismu Korinčanom pa z malo.

2.6

Starozavezna simbolika Jagnjetove krvi

Od samega rojstva krščanske vere je Jagnje simbol Kristusa, ki ga Janez Krstnik vpričo
svojih krščencev pozdravi z besedami: »Glejte Božje Jagnje, ki odjemlje grehe sveta«
(Jn 1,29). V teh besedah je skrito prastaro pojmovanje daritvene živali, ki ga je
krščanstvo prevzelo iz hebrejske tradicije, v kateri žrtvovanje živali ni samo zahvalna
daritev, temveč tudi priprošnja in upanje, da si z njo izprosimo odpuščanje za svoje
grehe. Kakor žrtveno Jagnje v prenesenem pomenu sprejme nase naše slabosti in služi
kot svojevrstna odkupnina, tako Jezus odvzema vse grehe tega sveta in s svojo
prostovoljno žrtvijo ponuja možnost odrešenja. Pri tem je z odrešenjskega vidika
bistvena prav prostovoljnost samožrtvovanja, z vidika simbolike živali pa je to eden od
ključnih dejavnikov, zakaj je bilo kot podoba Kristusa izbrano prav Jagnje. Cerkveni
pisci poudarjajo, da je Jagnje izredno krotka žival, ki se pri darovanju sploh ne upira in
z nedolžno zaupljivostjo spremlja priprave za žrtvovanje, zato se zdi, da prostovoljno
sprejema smrt na oltarju. Na pohlevno naravo jagenjčka se nanašajo tudi besede preroka
Izaija o Gospodovem služabniku, ki so jih biblijski eksegeti razlagali kot napoved
Jezusovega trpljenja: »Bil je mučen, a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagnje,
ki ga peljejo v zakol« (Iz 53,7). Jagenjček, ki je komajda stopil v življenje, se ni še v
ničemer pregrešil proti svetu, je popolnoma nedolžen in brez sleherne krivde, zato je
razumljivo, da je utelešenje nedolžnosti. K temu močno prispevata ljubek videz in
sijoča belina volnenega kožuha. Vse to so razlogi, zakaj je prav Jagnje tako primeren
simbol ponižnosti, neomadeževanosti in čistosti, s katero je Jezus odkupil grehe sveta. S

26

Kristusovo žrtvijo je kar najtesneje povezano velikonočno oziroma pashalno jagnje, ki
ga je krščanstvo prevzelo po židovskem pesahu. Starozavezni motiv pesaškega jagnjeta
so krščanski razlagalci Svetega pisma razumeli kot predpodobo Zadnje večerje, Jagnje
pa kot simbol Kristusa. Globoka pomenljivost velikonočnega Jagnjeta izhaja iz
osrednjega dejanja Zadnje večerje: »Medtem, ko so jedli, je Jezus vzel kruh, ga
blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je moje telo. Nato je vzel
kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi. To je namreč moja kri zaveze,
ki se preliva za mnoge v odpuščanju grehov« (Mt 26, 26-28; prim. Mr 14,22-24 in Lk
22,14-20). Jezus je torej v simboličnem smislu resnično Jagnje velikonočne večerje
(Germ 2006, 61-64). Ko je prebodeno Jagnje videno, ima polne mesijanske obljube in
njegova pravica do odprtja knjige je prepoznana. Takšna razlaga se še posebej usklajuje
z interpretacijo četrtega poglavja, saj parafrazira starodavno krščansko liturgijo, ki je
odvisna od judovskih modelov sinagog. Izraz jagnje je prvič uporabljeno v Iz 53,7. Na
tem mestu je uporabljena metafora jagnjeta, ki je odpeljano v zakol, vendar kljub temu
ne odpre svojih ust in se ne upira. Beseda je napisana z malo začetnico, saj je
uporabljena za žival, vendar gre hkrati za primerjavo jagnjeta z napovedanim
Kristusom. Zaklano Jagnje je v Razodetju povzdignjeno, še zelo živo, kljub smrtni rani.
Moramo upoštevati, da je Izaija eden redkih prerokov Stare zaveze, ki ponuja možna
ozadja za raziskovanje nasprotnega para smrt-odrešenje, ki se naveže na Kristusa. Še
vedno pa so razlike med tiho žrtvijo v Iz 53,7 in Jagnjetom v Razodetju, velike (Prigent
2001, 241-249). Himna v Raz 5,9-10 se nanaša na pashalno jagnje v 2 Mz 12, kjer prav
tako zaradi darovanega jagnjeta prihaja rešitev. Zmaga Jagnjeta prihaja do izraza, ko se
izvršujejo božje sodbe. Ker je za ceno svoje krvi odkupilo Bogu ljudstva vse zemlje,
ima pravico do posega v dogodke. V daritveni smrti Kristusa- Jagnjeta se izpolnjujejo
judovske mesijanske obljube iz eshatološkega Eksodusa. Kri novega žrtvovanega
Jagnjeta rešuje božje ljudstvo pred sužnostjo greha in tako nastane nov pomen zmage,
ki gre skozi smrt (Filipič 2001, 144). Jagnje v Stari zavezi

kot pashalna daritev

predstavlja nemoč, medtem ko z Jezusovo smrtjo postane moč. Jagnje v 1 Sam 17,35 je
krotko in ga rešijo pred volkom. V Oz 4,16 vidimo, da Gospod lahko pase jagnje na
planjavi, vendar je Izrael kakor trmasta krava in na tem mestu ni takšnega učinka, kot
bo ob koncu časov.
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Jezus je umrl na judovsko veliko noč- pasho, ki so jo obhajali v spomin na rešitev iz
egiptovske sužnosti (Rozman 2000, 108). Simbolika Jagnjeta pa ni vzeta le iz spomina
izhoda iz Egipta, temveč tudi iz Iz 53,7, ki govori o Gospodovem služabniku (Vanni
2000, 16). Tisto noč, ko so Izraelci odšli iz Egipta, so po Mojzesovem naročilu
namazali hišna vrata z jagnjetovo krvjo (prim. 2 Mz 12-13). Nato je šel angel mimo
dežele in pri življenju pustil le prvorojence tistih hiš, katere so bile premazane. Kri na
splošno simbolizira prenašalko življenja, spočetje in rojstvo. Napitek nesmrtnosti je kri,
pomešana z vodo (Chevalier in Gheerbrant 2006, 267). Zanimivo je, da je Jezus umrl
ravno ob uri, ko so judje klali jagnje za velikonočno večerjo, zato na tem mestu lahko
opazimo paralelno darovanje Jagnjeta in Kristusa. Pavel je petnajst let po Kristusovi
smrti v 1 Kor 5,7c zapisal: »Kristus, naše velikonočno jagnje, je darovan« (Rozman
2000, 108-109). Na tem mestu je Pavel besedo jagnje napisal z malo začetnico, kljub
temu, da to podobo uporabi za poimenovanje Kristusa, medtem ko Janez v Razodetju
vedno uporablja veliko začetnico.

2.7

Zunanji opis Jagnjeta in simbolika števila sedem

S strani Jagnjeta priteka kri, kjer lahko vzpostavimo vzporednico s Kristusom na križu.
V Jn 19,36 je zapisano, da se nobena izmed njegovih kosti ne bo zlomila. Jagnje je
ranjeno, pa vendar stoji, to lahko pomeni, da se tudi njegove kosti niso zlomile.
Sedem oči poleg sposobnosti popolnega uma in uvida predstavlja sedem božjih duhov,
kar Janez tudi sam razloži, sedem rogov pa pomeni znamenje celotne mesijanske moči,
tako pri vzhodnjakih kot tudi v Stari zavezi (prim. 4 Mz 23,22; 5 Mz 33,17; Ps 75,5).
Rogate živali imajo namreč moč v rogovih, saj z njimi napadajo in se branijo. Tudi v
deželah Mezopotamije so vladarji nosili krone ali čelade iz rogov (Rozman 2000, 110).
Kot simbol nečesa vzvišenega, jo je nosil Aleksander Veliki (Chevalier in Gheerbrant
2006, 513-514). Sedem rogov in sedem oči tako skupno pomeni njegovo vsemogočnost,
vsevidnost pa tudi polnosti Duha v dejanju (Alexander in Alexander 1984, 651). Jagnje
v Stari zavezi simbolizira krotkost, je pashalno, nemo jagnje, ki je odpeljano v
suženjstvo (prim. Jer 11,19; Iz 53,3), v Razodetju pa postane rogato Jagnje, ki premaga
nasprotnike. Rogatost se tako veže z napadalnostjo. Po obliki gre bolj za moški simbol
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(spolni ud), dva rogova skupaj pa tvorita kelih, ki lahko predstavlja maternico kot
simbol ženskosti. To pomeni zrelost, ravnovesje, notranjo skladnost. Prav tako se enoti
s svetlobnim žarkom, bliskom v judovskem in krščanskem izročilu. V psalmih je simbol
božje moči ali ščit, ki ga je Bog dal Davidu (Chevalier in Gheerbrant 2006, 513-514).
Število sedem označuje celoto planetarnih in angelskih redov in tako tvori popoln
dinamičen ciklus. Tri teološke kreposti (vera, upanje in usmiljenje) se povezujejo s
štirimi kardinalnimi (pravičnost, previdnost, zmernost in moč). S svojimi skritimi
krepostmi število ohranja vse stvari v gibanju. V Stari zavezi se pojavi kar
sedeminsedemdesetkrat. Tako npr. Gospod Jozuetu naroči, naj sedem duhovnikov nese
pred skrinjo sedem tromb iz ovnovih rogov. Pri Elizeju deček sedemkrat kihne in nato
odpre oči. Gobavec se sedemkrat potopi v Jordanu. Pravični sedemkrat pade in
odpuščeno mu je. Noe vzame po sedmero čistih živali. Jožef sanja o sedmih debelih in
suhih kravah. Praznovanje pashe z opresniki traja sedem dni. Zaharija govori o
sedmerih božjih očesih. Sedmice v Razodetju smo že omenjali v prvem poglavju (bakle,
cerkve, trobente, čaše), ki izpolnjujejo končno izpolnitev božje volje na svetu. Sedem je
tudi število satana, ker na tak način oponaša Boga, takšna podoba je lahko peklenska
zver s sedmimi glavami. Janez nameni polovico od sedem slabim silam in ostalo
dobrim, vseeno pa gre za zanesljiv polom slabih sil, ko npr. zmaj ne more ogrožati
ženske dlje časa kot tri leta in pol. Sedem je tudi ključ Janezovega evangelija (sedem
tednov, čudežev, izrekov »Jaz sem«). Je polnost izpolnjenega časovnega obdobja, kot je
geneza in dopolnitev milosti, ki jo je sv. Duh podelil cerkvi. Sedmi dan je uvid za
opravljeno in za počitek, sporazum med Bogom in človekom. Jezusa spremlja sedem
učencev, to pomeni konec časov. Adam je ustvarjen ob četrti uri, Eva pa ob sedmi. Tudi
v islamu velja kot srečno število popolnosti (sedem nebes, sedem besed izpovedi). Pri
Majih tvori veliki voz, pri Egipčanih pa velja kot simbol večnega življenja. V legendah
najdemo sedem stanj materije, stopenj zavesti, sedem etap razvoja (fizično telo,
emocija, razum, intuicija, duhovnost, volja, življenje). Kitajska praznovanja se odvijajo
na sedmi dan. Grki so znani po sedmih strunah na liri. Okoli Meke je sedemkratna
celotnost prostora in časa. Hindujci so trdili, da naj bi sonce imelo sedem žarkov.
Katari so prinesli sedem svobodnih umetnosti. Buda je izmeril svet s sedmimi koraki,
imel naj bi tudi sedem emblemov (Chevalier in Gheerbrant 2006, 532-536).
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2.8

Jagnje odpre sedem pečatov (Raz 6,1-8,1)

V Raz 6,1 se začne poglavje z naslovom Pečati, ki jih Jagnje postopoma odpira. Na ta
način se razčlenjuje zgradba celotne enote. Na tem mestu so predstavljene osnovne
verske prvine za razlago človeške zgodovine v ločenih odlomkih, ki so dejansko stanje,
sunek molitve svetih, sklepno božje posredovanje v obliki kazni ali nagrade in
vnaprejšnji znak zadnjega sklepa, to je teološki pogled na celoto enot (Vanni 2000, 16).
Prvi štirje pečati odkrivajo štiri različne jezdece s konji, ki prinašajo posledice
osvojitve, meča-pokola, lakote in kuge (Brown 1997, 775). Avtor z uporabo literarne
tehnike stopnjevanja doseže napetost in dramatičnost, saj Jagnje z odstranjevanjem
pečatov prevzame usodo sveta. Ne preliva tuje krvi, ampak svojo. Prva štiri videnja z
jezdeci so enota zase, ostala pa videnje božjih služabnikov in zmagoslavje izvoljenih v
nebesih. Nadloge pridejo hkrati. Štiri bitja prikličejo štiri jezdece, vendar ukaza ne
dobijo od Jagnjeta. Janez pri opisovanju štirih jezdecev bralcu vedno izda barvo, vrsto
opreme in delovanje. Tudi pisma sedmerim Cerkvam imajo podoben obrazec, saj
vključujejo pohvale, pritožbe in posledice vsem naslovljencem. Gre za nekakšen okvir,
ki se ponovi, vsebino pa avtor sproti spreminja, saj npr. vsak jezdec jezdi konja
drugačne barve (Rozman 2000, 117-118). Iz Stare zaveze Joel 2,2-4 za opis množice
izbere metaforo konj, na pogled pa so videti kakor goreč plamen in mrak, ki v našem
primeru simbolizira rdečo in črno barvo. Pri starozaveznih odlomkih bi bilo morda
potrebno navesti tudi Ps 33,17 in 2 Mkb 3,25, saj je simbolika še večja in bolj prisotna.
Konj naj bi bil lažno upanje za zmago v psalmu, konj s strašnim jezdecem v zlati opravi
pa je omenjen v drugi knjigi Makabejcev. Tudi Zaharija omenja jezdece v Zah 1,1-6.

Morda je izbira jezdecev povezana z napadom Partov na Rimljane (Brown 1997, 775).
Barva konj je lahko vzeta iz Babilonskega označevanja strani neba, kjer bela ponazarja
vzhod, rdeča sever, črna jug in rumena zahod. Parti so leta 62 napadli Rimljane,
vojskovali so se z lokom, jezdili pa na belih konjih. Z večjo gotovostjo lahko trdimo, da
je ta jezdec nasproti jezdecu v Raz 19. Tisti jezdec je Jagnje, medtem ko je jezdec v tem
besedilu Antikrist. Ponovno spoznamo, da je Razodetje knjiga, polna ostrih nasprotij,
kot so znamenje žene na nebu in rdeči zmaj, Jagnje in zver, novi Jeruzalem in Babilon.
Ta jezdec posnema Kristusa, da bi mu sledili in zato je prevarant (Rozman 2000, 118119). Jezdec je dobil venec, krono, ki se v grškem jeziku imenuje »stefanos«. Grška
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beseda za zmagovalca je »nikao«. Lorencin pravi, da je zmagovalec na belem konju
Kristus (Lorencin 2012, 45), medtem ko je Rozman mnenja, da gre za posnemovalca. V
tem primeru je bolj verjetno, da gre resnično za prevaranta, saj Jagnje odpira pečate in
je malo verjetno, da je pri tem hkrati jezdec. Rdeči jezdec ponazarja ubijalca, je
poosebljeno zlo, v sebi nima miru (Rozman 2000, 120). Tretji jezdec pomeni stisko in
lakoto po vojni rdečega. Olje in vino sta dobrini, ki sta uporabljeni pri bogoslužju, zato
ju ne bo zmanjkalo, le pšenice bo. V tem primeru gre bolj za smisel v duhovnih
dobrinah, če materialnih ni. Bogati bodo namreč uživali, kar so doslej. Stiska nosi
posledico razrednega sovraštva bolj kakor slabo letino (Rozman 2000, 121-122).
Imenuje se »hloros«- klor. Gre za običajni obrazec v okviru prekletstva zaveze (lakota,
kuga, smrt) (Lorencin 2012, 47). Bledorumena četrtega pomeni smrt, mrliče, pa tudi
nalezljive bolezni, epidemije in zastrupitve. Oblast jezdecev je četrtinska, kar pomeni,
da ni absolutna, kakor je Jagnjetova. Zlo povzroči ustvarjena narava, ne Bog in Jagnje,
saj pride od štirih bitij in ne od prestola. Zakaj Bog in Jagnje molčita glede
povzročenega zla, ni razvidno, vendar kazen za greh ni nujno božja, ampak sama na
sebi kot posledica greha. Vojne namreč ne prihajajo z božje strani, temveč z naše
(Rozman 2000, 122-123).
»Kralji zemlje in velikaši, vojaški poveljniki in bogatini, mogočniki in sploh vsi, sužnji
in svobodni, so se tedaj poskrili po votlinah in po gorskem skalovju.« Štirje vetrovi v
Zah 6,5 so morda podoben primer kot štirje jezdeci v Razodetju. Če je tako, potem
Janez govori o uničevalnih silah, ki jih bo Bog zadržal, dokler ne vtisne svojega
znamenja vsem, ki so njegovi. Kristjanu ni obljubljeno mirno in prijetno življenje na
tem svetu. A po zemeljskih težavah bo dospel do večne življenjske vedrine v nebesih. Z
odtrganjem petega pečata je Janez zagledal dogajanje v nebesih. Videl je mučence in
oltar, duše pomorjenih zaradi Neronovega preganjanja v letih 54-58. Te zaradi božje
besede in pričevanja vpijejo z mogočnim glasom in Jagnje poimenujejo z vladarjem in
ga prosijo, naj maščuje njihovo kri. Pod oltarjem so bili mogoče zato, ker so v 3 Mz 4,7
tudi kri daritvene živali zlili v odprtino pod oltarjem. Ko umorjeni vpijejo po pravici, ne
gre za maščevanje, ampak za željo, da vidijo Boga in prekinejo sovraštvo. Želijo si
potrditve, da se niso za žrtvovali brez vsakega pomena. Bog jih tolaži, naj še malo
počakajo, vendar zatrjuje, da bo tudi žrtvovanja konec. Ko Jagnje odtrga šesti pečat,
nastane velik potres, sonce potemni, luna pa postane rdeča kakor kri, zvezde izginejo
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tako, da popadajo na zemljo in celoten opis dogodka spominja na sončni mrk. Opis
dogodka vsebuje veliko metafor in primerjav. Janezovo videnje odstranjevanja pečatov
mora imeti globlji, duhovni pomen, saj z odpiranjem pečatov še nič ni razvidno
(Rozman 2000, 126- 129). Gorje je doseglo svoj višek, saj niso bili prizadeti le ljudje,
temveč celotno stvarstvo. Sledil ja potres, ki je presegal vse vesoljske razsežnosti.
Zgodilo se je, kar so napovedali preroki za sodni dan. Približal se je konec sveta. Zatem
nakazuje novo videnje, ne časovni razpon do dogodkov v šestem poglavju. O številu sto
štiriinštirideset tisoč so že mnogi razpravljali. Najprimernejša se zdi simbolična razlaga,
da število označuje božje ljudstvo v celoti (12 x 12 x 1000) in je sinonim za »veliko
množico«. Izrael tu ne pomeni naroda, ampak božje ljudstvo v širšem smislu, vse verne
iz Stare in Nove zaveze (Alexander in Alexander 1984, 652). Ljudi je zaznamoval s
črko T, ki je t.i. Tomažev križ. Število sto štiriinštirideset je kvadrat števila dvanajstih
Izraelovih rodov, apostolov ali Jakobovih sinov. Ni zaključeno število (Rozman 2000,
133). Ti so neomadeževani, mučenci in vzdržni, ostali pa množica vseh narodov,
ljudstev in jezikov. Prvi so dediči nadaljevanja Cerkve, drugi pa vesoljna Cerkev
(Brown 1997, 776). Nato pride nova množica zaznamovanih, ki jih ni mogoče prešteti,
saj jo ima pravico šteti le Bog. Gre za vesoljno Cerkev. Te množice so stale pred
prestolom in Jagnjetom. Dotlej so bile tam le starešine, v družbi Boga in Jagnjeta,
ogrnjene v bela oblačila. Zveličanje prihaja tudi od Jagnjeta. Bogu in Jagnjetu se
zahvaljujejo božji služabniki in angeli. Sedem vzdevkov Bogu pomeni, da poveličanje
Boga nima meja (Rozman 2000, 135-136). Z odprtjem zadnjega nastane slovesna tišina.
Približal se je konec sveta. Po mnenju v preteklosti naj tišina nastala zato, da bi Jagnje
lahko prebralo še zadnje sporočilo zvitka, ki je bil zdaj odvit do konca in tako v celoti
berljiv. Tišina pred koncem sveta namiguje na stanje pred stvarjenjem sveta (Rozman
2000, 139). V zvitku je zapisana usoda sveta, ki je bila Janezu razodeta v vrsti podob
(prim. Raz 6,1-8,1). Ko Jagnje odtrga sedem pečatov, posledično sproži veliko hudih
nesreč. Za porazom pridejo pokoli, lakota in kužne bolezni (prim. Raz 6,4-8). To so
običajne božje kazni, ki so jih pogosto napovedovali preroki (prim. Jer 14,12; Ezk
14,21; Zah 1,8). Kljub vsemu Bog ostaja gospodar vsega. Svoje ljudstvo brezpogojno
ljubi in skrbi zanj (prim. Raz 6,9-11). Vrstice v Raz 12-17 opisujejo katastrofalne
pojave v naravi, ki bodo napovedali dan božje sodbe. V apokaliptični govorici je
prikazano uničenje trdnega in urejenega vesolja, kakršnega poznamo (prim. Mt 24,29;
Jl 2; Sof 1). Ko je odstranjen zadnji pečat, Jagnje lahko razvije prejeti zvitek. Ker je z
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njim postal pravni lastnik zemlje, ima pravico iz tega sveta odpeljati svoje zvesto
ljudstvo s seboj v večnost ter ustvariti novo nebo in novo zemljo (Lorencin 2012, 54).
Živimo v času lomljenja pečatov. Jezus še ni odtrgal sedmega pečata in postal pravni
lastnik zemlje, toda vse govori o tem, da smo zelo blizu temu trenutku, ko bo nastopil
njegov drugi prihod. V nebesih bo nastala tišina, zgodovina sveta pa bo dosegla
vrhunec. Tedaj bo čas zveličanja izpeljan. V Raz 19 ugotovimo, da pride bel konj in na
njem Zvesti in Resnični, zato vemo, da gre za Jezusa. Pasel jih bo z železno palico,
vendar, ker je sam Jagnje, pomeni, da jih bo povzdignil na njegovo vrednost (Lorencin
2012, 55). Oblačilo ima jezdec namočeno v kri, to je paralelno z Jagnjetom, ki je
prebodeno, vendar živi.
Bog je dal prostor na svojem prestolu Jagnjetu, ki je bilo zaklano za zveličanje
človeštva. V dramatičnem odlomku v Raz 5 je Bog Oče svojo oblast in pravico do
prestola izročil Sinu. Ena izmed glav na zveri je bila videti kakor zaklana, to pa je
vzporednica z Jagnjetom. V grškem besedilu sta izraza »zaklana« uporabljeni enaki
besedi »esfagmenon«. Mogoče želi zver iz morja ponarediti vlogo in delo Jezusa
Kristusa, saj nosi smrtno rano. Smrtna rana pa je

bila ozdravljena, kar kaže na

posnemanje in oponašanje vstajenja. Zver se zdi podobna Jagnjetu tudi zato, ker ima
dva rogova. Vendar jo govor izdaja, saj govori kakor zmaj, vendar dela znamenja. Je
zaklano Jagnje, ki nas je s svojo daritvijo rešilo Satanove oblasti. Sedi na nebeškem
prestolu in vodi svetovno zgodovino k svojemu vrhuncu. Je tisti, ki prihaja, da bi
odpeljal svoje ljudstvo s seboj v večnost (Lorencin 2012, 76-79). Knjiga tudi za nas še
vedno ostaja zapečatena s sedmimi pečati, vse dokler ne bomo razumeli skrivnostne
govorice zapisanega. To se zdi drzno in težko dosegljivo, saj je vprašanje, če lahko s
človeškim spoznanjem dosežemo neko dokončno razlago in določimo sporočilo knjige
v celoti.

2.9

Jagnjetova jeza

Ko gorje končno doseže višek, niso prizadeti le ljudje, ampak celotna narava in
stvarnost, ki ga je povzročil potres vesoljne razsežnosti. Vse je lahko izraz Jagnjetove
jeze in jeze »Sedečega na prestolu«, saj je Oče izročil sodbo sinu (prim. Jn 5,22). S
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številom sedem, ki pomeni celoto, v potres vključi vse ljudi, nastopi velik strah
(Rozman 2000, 127). Ljudje bežijo, ker bi šli raje v smrt, kakor, da bi bežali pred
pravico, saj niso mogli prenesti sodnikovega pogleda. Samo tukaj v vsej Novi zavezi je
omenjena Jagnjetova jeza, medtem ko je velikokrat omenjena božja jeza (prim. Mt 3,7;
Rim 1,18). Jagnjetova jeza ni nasprotje njegovi blagosti in ljubezni. Nasprotje ljubezni
je greh. Kdor v njej prepozna opomin, se zanesljivo reši. Jagnjetova jeza ne pomeni
sovraštva ali kakršnegakoli drugega negativnega čustva, temveč je jeza, kot piše
Rozman, lahko tudi sveta. Takšna jeza se namreč rojeva iz skrbi, da se človek ne bi
pogubil. Tisti, ki prepozna v jezi zadnjo možnost, se lahko zanesljivo reši (Rozman
2000, 130). Vernih namreč stiske ne bodo zlomile, ampak bodo prišli do spoznanja
božjega zavzemanja zanje. Ko je stiska človeštva največja, je tudi božja pomoč
najbližja. Sodni dan bo dosegel vsakega v duhovnem stanju, v smislu kakršen je bil
človek na sodni dan (Rozman 2000, 131). Ni mogoče kršiti naravnih in moralnih
zakonov, ne da bi kršilca tako ali drugače doletele posledice (Lorencin 2012, 51).
Vrstica Raz 6,17, »kajti prišel je dan njune jeze«, je na prvi pogled nekoliko
zastrašujoča, saj novozaveznega pojmovanja Boga ne razumemo več kot kakor prej, ko
je Bog ljudstvo kaznoval za svoje grehe. Besede kažejo na poseben božji poseg v
človeško zgodovino, ki ima namen uničenje zla in okrepitev dobrega v božjem ljudstvu
(prim. Iz 13,6.9; Ezk 13,5; Am 5,18.20; Sof 1,7.14; Mal 3,23). Veliki dan pomeni
končni poseg, s katerim Bog za vselej uniči vse zlo in dokončno okrepi dobro. O tem
dnevu pisec govori tudi tu in ga predstavlja kot kazen, ki čustveno vključuje Boga in
Kristusa Jagnjeta. Namesto izraza jeza je uporabljena besedna zveza božji srd v Raz
15,7, kjer so čaše napolnjene z božjim srdom.
Jagnjetovo jezo je potrebno razumeti predvsem v luči zgodovine, saj pride kot posledica
greha in zavračanja Mesije. Jagnjetov srd je povsem nasproten njegovi krotkosti, takrat
se nežno Jagnje v delovanju ponovno prelevi v leva. Njegova jeza nastopi kot popolna
pravica v nebesih in kakor nujnost božje sodbe, da lahko ustvari prostor za novo nebo in
novo zemljo. V tem primeru gre bolj za pošteno sojenje, kakor za krivdo kot tako, saj je
Jagnje pravični sodnik, ki nosi popolno avtoriteto in moč. Bolj kakor za jezo gre za
premoč nad zlom, nad zmajem, satanom in njegovo vojsko. Jagnje v Razodetju namreč
ni več simbol šibkosti, temveč je rogato Jagnje v polnem pomenu pridevnika (Hillyer
1967, 230-234). Sedem angelov je dobilo zlato skledo od štirih živih bitij oz. od
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stvarstva, ki je vsebovala božjo jezo, torej ne nujno neposredno od Jagnjeta. Če naj bi
take dogodke povzročilo stvarstvo, se pojavi vprašanje, zakaj nista Bog in Jagnje v to
posegla, če bi lahko? Vendar bi ob tem lahko rekli, da brez spoznanja slabega, tudi
dobro ne bi obstajalo. Kljub temu je bilo Jagnje prisotno in je čuvalo ljudstvo. Ko je
ljudstvo trpelo, ga je Jagnje tolažilo, naj še malo počaka. Mesto v nebeškem Jeruzalemu
mora biti namreč zasluženo zaradi dobrih del in s potrpežljivostjo.
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3. JAGNJETOVA SVATBA (RAZ 19,5-10) IN JAGNJE
RAZSVETLJUJE NOVI JERUZALEM (RAZ 21, 9-27;
22, 1-5)

Poglavje je razdeljeno na dva vsebinska dela. V prvih podpoglavjih bomo izpostavili
odlomek Raz 19,5-10, ki napoveduje Jagnjetovo svatbo. Skušali bomo razumeti, kaj
določa njen nastop, opisati nevesto in njeno pripravljanje na svatbo, omeniti, kako je
predstavljeno vabilo na Jagnjetovo svatbo. Pred opisom svatbe je potrebno na kratko
omeniti dogodke, ki so vplivali na takšen razplet. V drugem delu poglavij pa bomo
ovrednotili vlogo Jagnjeta v zaključnem delu apokaliptične drame, ko je zlo že
dokončno premagano. Po zmagi nad satanom Jagnje dobi vlogo večnega svetilnika in
izvirnika žive vode v nebeškem mestu Jeruzalem.

3.1

Čas trpljenja pred dokončno Jagnjetovo zmago

V tem podpoglavju bomo opisali potek dogodkov, katerih posledica je zmaga nad zlom
z dokončno sklenitvijo zaveze z Jagnjetom in ljudstvom. Na kratko bomo opisali, kaj se
je dogajalo potem, ko je Jagnje odprlo knjigo s pečati.
Po sedmih pečatih, omenjenih v prvem sklopu poglavij, je nastopilo sedem trobent. Zla,
ki jih izzivajo le-te, so zelo podobna egiptovskim nadlogam. To ponavljanje se pojavlja
v novi obliki, v katero se umešča novo Jagnje. V vsakem primeru je bistvo sporočila
jasno, saj nam Janez želi povedati, da bo ljudstvo, ki želi zgraditi svojo lažno srečo brez
Boga in brez Kristusa, zapadlo v grozljive krize in katastrofe. Ne bo moglo nadzorovati
tako družbenih kot naravnih sil. Med največjimi uspehi ga bodo ogrozili lakota, stiska,
osiromašenje, nalezljiva bolezen, izguba ugleda, potres, poplava. Jasno je, da sveta brez
Kristusove prisotnosti ni mogoče pošteno in pravično urediti. Razodetje priča, da se tudi
sredi velikih nezgod večina sveta ne obrača k Bogu (Kustić 2000, 288).
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Zvezde z neba so padle na zemljo, nebo je izginilo, gora in otok sta se preselila iz kraja,
prebivalci zemlje pa umaknili v jame v gorah. Preživeli so prosili gore in skale, da
padejo na njih, saj so se želeli skriti pred Jagnjetovo jezo. Sto štiriinštirideset izmed
dvanajstih Izraelovih rodov so imeli kot služabniki Boga na čelu zapisano, da so
neomadeževani. Velika množica vseh narodov je stala pred božjim prestolom, prihajali
so iz velike stiske, oblečeni v obleko, ki je bila pobeljena z Jagnjetovo krvjo. S polurno
tišino v nebesih so se pojavili angeli s sedmimi trobentami. Osmi angel je vzel zlato
kadilnico, polnjeno z ognjem iz nebeškega oltarja in ga vrgel na zemljo. Sledili so grom,
bliski strele in potres. Ko je opustošil zemljo, je sedem trobent zazvenelo. Prva trobenta
je prinesla točo in ogenj, pomešan s krvjo, da je zgorela tretjina dreves in trave. Druga
je povzročila, da je velika gora, pekoča z ognjem, ubila tretjino morskih bitij in uničila
tretjino ladij na morju. Zaradi tretje je zvezda, imenovana Pelin, padla z neba in
zastrupila tretjino rek in izvire vode. Ob četrti so sonce, luna in zvezde ustvarili
popolno temo za tretjino dneva in noči. Pri peti nastopi prvo gorje in se odpre
neskončno brezno. Kobilice so napadle vse, razen zaznamovanih z božjim pečatom.
Šesta trobenta je povzročila drugo gorje. Vojska je z ognjem, dimom in žveplom ubila
tretjino človeštva. Pojavil se je angel s knjižico , ki jo je Janez moral pojesti, ne prebrati.
Bila je sladka v ustih, a grenka v trebuhu. Tretje gorje je vodilo v obdobje sedmih čaš,
ki so prinesle strele, hrup, grom, potres in točo. Ženska z vencem dvanajstih zvezd,
oblečena s soncem in stoječa na luni, je nosila otroka. Zmaj je čakal na njegovo rojstvo,
vendar je žena zbežala v puščavo. Med Mihaelom in zmajem je izbruhnila vojna v
nebesih. Nato sta se pojavili dve zveri, prva s sedmimi rogovi in videzom leoparda, ki
ima za nekaj časa oblast in druga, ki ima dva rogova kakor jagnje in govori kot zmaj.
Na gori Sion je stalo Jagnje s sto štiriinštirideset tisoči, ki so bili odkupljeni in so peli
novo pesem Jagnjeta in Mojzesa. Sedem angelov je dobilo zlato skledo od štirih živih
bitij, ki je vsebovala božjo jezo. Čaše so se zlile na zemljo, prizadele privržence zveri,
morje in voda sta se spremenila v kri in vse pomorila. Po žgočem soncu je nastopila
tema in velika bolečina, sledila je zadnja bitka med silami dobrega in zla. Velika
vlačuga, Babilon, je bila uničena, nastopil je čas za novo nebo in zemljo (prim. Raz 7,119,4).
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3.2

Vzklik veselja: »Aleluja«

Jagnje in simbolično preštetih sto štiriinštirideset tisoč v Raz 14,5 je tolažilna slika, ki
zagotavlja kristjanom, da bodo preživeli napade zmaja in dveh zveri. Jezik
neomadeževanosti verjetno pomeni, da se niso udeležili malikovanja, lahko pa se
nanaša tudi na spolno vzdržnost (prim. 1 Kor 7,7-8). Padec Babilona/Rima, pijanega od
krvi mučencev v osemnajstem poglavju dramatično razglasijo angeli v veliki žalostinki.
Kakor naj bi se starodavni Babilon simbolično pogreznil v Evfrat, prav tako bo tu vržen
v morje (prim. Raz 18,21). Protiutež žalostinki na zemlji je radostni zbor v nebesih
(prim. Raz 19,1-10). Vzklik »Gorje, gorje«, ki se pojavi štirikrat, je namreč nasproten
prav tako štirikratnemu vzkliku »Aleluja«, ki se v Novi zavezi pojavi le na tem mestu
(Brown 1997, 781-782). Aleluja, ki je hebrejski izraz za »Hvalite Jahveja«, predstavlja
nekakšno glasbeno ozadje in daje prizvok hvaležnega in ganjenega veselja (Vanni 2000,
54). Ko so bili v Stari zavezi premagani brezbožni, naj bi tudi David po napisanih sto
treh psalmih vzkliknil »Aleluja« (Rozman 2000, 234-236).
Ob padcu Babilona so se s hvalnico Bogu oglasili trije zbori, saj je uresničil sodbo nad
veliko vlačugo in največjim brezboštvom na zemlji. Te hvalnice so najveličastnejše,
imajo tudi drugačno zgradbo kakor ostale hvalnice v Razodetju. Začetek je v uvodnem
vzkliku »Aleluja«, ki preglasi vpitje bolečine, konec pa povezuje v hvali vse božje
služabnike v nebesih in na zemlji. Nebo in zemlja se povežeta v veliki zaključek in
enodušno slavita Boga (Rozman 2000, 234). Hvalnica, oda ali tudi himna bogovom je
posebna oblika kritike ali ocene. Gre za lirsko pesem, utemeljeno na svečani, praznično
privzdignjeni in vzneseni refleksiji častilnega značaja (Kmecl 1977, 181).
Po pogorišču Babilona ponovno zasije svetloba in zasliši se radostno petje. Tri
omenjene skupine ljudi, kralji, trgovci in pomorščaki, ki so stokale nad nesrečo, so
dobile v ravnovesje tri hvalnice, ki izrazito opisujejo veselje zaradi zmage dobrega.
Najprej Boga hvalijo velike nepregledne množice v nebesih, ki so nevidni čisti duhovi
oz. angeli. Predstavljajo vez med Bogom in ljudmi. Nato na obraz padejo štiri živa bitja
in štiriindvajset starešin, kakor padejo pred Jagnje v Raz 5,8, vendar na tem mestu
padejo pred Boga in ga molijo, zato to že kaže na eno Boga in Jagnjeta. Zanimivo je
tudi, kako Janez na tem mestu doda besedno zvezo na obraz, ki je najvišja pokorščina in
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zaupanje Bogu, v Cerkvi naloga posvečenih, medtem ko v petem poglavju verjetno
padejo na kolena, ki je dolžnost slehernega krščenega. V znamenje popolne pokornosti
Bogu pritrdijo z besedo Amen, ki pomeni »Tako naj bo«. Cerkev, kot božje občestvo,
predstavlja tretji zbor enakih pred Bogom. Oznanjajo Jagnjetovo svatbo z nevesto, ki je
pripravljena, saj ima obleko iz čiste in bleščeče tančice in predstavlja mesto Jeruzalem
(Rozman 2000, 234-236).

3.3

Jagnjetova svatba

Svatba je sijajna prispodoba za srečo v nebesih. Na svatbo vabi glas od prestola vse
božje služabnike, kar moramo razumeti kot blagor njim, ki jih Bog vabi. Vabilo je
moralo močno odmevati med preganjanimi. Dajalo jim je moč, da so zdržali. Kdor ima
vabilo, ima zagotovilo, da mu je pripravljeno mesto na gostiji. Ta že vnaprej okuša
srečo povabljenih. Ker je vabilo tako veliko, utegne koga spreleteti misel, ali je to sploh
mogoče. Angel je to slutil, zato je Janezu zagotovil: »To so resnične besede, ki jih je
izrekel Bog.« V Janezu se je zavoljo tega prebudilo spoštovanje do božjega poslanca.
Padel je k njegovim nogam, da bi ga molil. Ta pa mu je rekel: »Nikar! Služabnik sem
kakor ti« (Raz 19, 9-10). Čeprav so angeli čisti duhovi in zaradi božje bližine brez sence
nepopolnosti, so samo božji služabniki, kakor vsi na zemlji, ki služijo Bogu v duhu in
resnici. Zato v resnici molimo Gospoda, ko častimo angele, ker so Gospodovo
stvarjenje in prinašalci Gospodovih sporočil. Nazadnje mu pove, kaj je zanesljivo
razpoznavno znamenje, da ima kdo preroškega duha. Ima ga samo tisti, ki pričuje za
Jezusa. Duh, ki je navdihoval preroke, je vnaprej pričeval o Jezusu in isti Duh zdaj v
oznanjevanju blagovestnikov pričuje za Jezusa. To dvojno pričevanje Duha pričuje
resničnost Jezusa (Rozman 2000, 236-237).
Po uničenju prvega neba in prve zemlje se pojavi novi Jeruzalem, ki prihaja z neba
(prim. Raz 21,1-22,5) kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina (prim. Raz
19,9) (Brown 1997, 782). Beseda »kakor« pomeni, da ne gre za nevesto kot tako,
temveč je bolj prispodoba nevestine odločitve, da »spremlja Jagnjeta, kamorkoli gre«
(prim. Raz 14,4). Janez v Raz 21,9 vendarle neposredno zapiše: »Pridi, da ti pokažem
nevesto«, kar pomeni, da je nevesta tu. Tudi v Raz 19,7 beseda nevesta ne velja zgolj
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kot metafora, temveč je resnično prisotna: »Zakaj prišla je Jagnjetova svatba in njegova
nevesta se je pripravila«.
Ker ne gre za mlado nevesto, temveč je zaročenka Novi Jeruzalem (Bauckham 1993,
179-180), je torej na tem mestu do konca privedena ljubezen Boga s človeštvom,
proslavljena svatba po tisoč letih božje zvestobe in človeške nezvestobe. Bog je svojo
zaročenko očistil in privedel k sebi. Bog se povsem daruje Cerkvi, Cerkev se povsem
daruje Bogu. Vsak član skupnosti se daruje vsem in Bogu, prejema v dar Boga in vse
brate in sestre. Janez ve, da ne more stvarno opisati te nepopisne in neopisljive večne
prihodnosti, kot tudi evangelisti niso mogli natančneje opisati vstalega Jezusa. Zato
uporablja znane podobe, s katerimi izraža neizrekljive popolnosti zaročenke, Novega
Jeruzalema, večne skupnosti odrešenih (Kustić 2000, 292). Moč je za premagovanje zla
in slava praznična slovesnost, zveličanje oprostitev. Šele sedaj je v luči pogleda na
prihodnost Cerkev sposobna razumeti, zakaj ji Bog ni stal ob strani, ampak je pazil na
vse in sledil. Vzpostavil je ravnotežje, porušeno od zla, še posebej potrošništvo
posvetne prestolnice Babilonije (Vanni 2000, 54). Priklican je odnos med ženinom in
nevesto, je prototip enakosti dveh, ki se medsebojno dopolnjujeta. V 3 Mz 26,11-12 je
mogoče najti primerljive besede odnosu Jagnjeta in njegove neveste: »In bom vaš Bog,
vi pa boste moje ljudstvo«. Novo nebo in nova zemlja bosta nova realnost, ki jo bo Bog
pripravil svoji nevesti, Cerkvi, ki se je ozaljšala s pravičnimi deli svetih in z darovanjem
kristjanov. Delitve neba in zemlje ni več, ker je nevesta tako močno združena z
ženinom, da postaneta eno. Gre za nevestino pripravljenost, da ljubi enako kakor ženin,
zaradi Jagnjeta je oblekla belo tančico, on pa jo je pobelil s svojo krvjo. Bog se spusti in
ostane na ravni ljudstva (Pečavar 2006, 67-68). Mesto ne smemo razumeti kraljevsko,
temveč duhovno. Je podoba za urejeno človeško občestvo, ki živi varno in v miru.
Samo, kar je božjega v človeku, ga tako prerodi, da postane »nova stvar« (prim. 2 Kor
5,17). Ker Jezus prebiva v nebesih, smo se z odrešenjem približali mestu živega Boga,
nebeškemu Jeruzalemu (prim. Heb 12,22). Ta sedaj prihaja z neba od Boga na zemljo,
kar pomeni, da Bog vstopa v čisto nov odnos z ljudmi. Ne bo več živel le med njimi,
temveč v njih. Kakor se nevesta notranje pripravlja na ženina in hrepeni po njem, da je
v zakonu z ženinom eno, tako se zdaj vsak posameznik v vernem občestvu notranje
povezuje s poveličanim Jezusom (Rozman 2000, 258-259).V svoji globini je Cerkev
tesno združena s Kristusom in njegovimi deli, saj je izvoljena skupnost, ki je deležna

40

njegove ljubezni. Odrešena je po njegovi krvi, je začetek njegovega kraljestva,
kraljevski narod in duhovništvo. Kristus in Cerkev sta življenjsko zedinjena, saj je bil
Kristus prerok, Cerkev pa ima tudi preroško poslanstvo na zemlji. Kakor je Kristus
pričeval vse do trpljenja in doživljal nasprotovanje Boga, tudi Cerkev dopolnjuje svoje
pričevanje v preizkušnji in dobro pozna boj in mučeništvo. Kristus je zmagovalec,
Vstali, te zmage pa je deležna tudi Cerkev, ni le izvoljena, ampak že odrešena in živi
začetke vstajenja. Tako v sedanjem času Cerkev živi različne vidike Kristusove
skrivnosti, sledi Jagnjetu, kamorkoli gre. Ta skladnost z Jezusom se nujno odraža v
naravnem in duhovnem zadržanju, ker mora pričevati v svetu, ki ne pozna Boga in mora
živeti v zvestobi. Na zemlji, kjer je v izgnanstvu, trpi preganjanje, vendar pa je deležna
tudi božjega varstva in začetkov vstajenja. Zadržanje, ki je primerno temu stanju
preizkušnje, je stanovitnost, posebna oblika zvestobe, kakor je tudi mučeništvo posebna
oblika pričevanja. Cerkev je v Eksodusu. Na poti proti nebeškemu Jeruzalemu, ki se bo
razodel in kjer je njena prava domovina. Pripravlja se na življenje v polnem razodetju
svojega Gospoda. Ta pogled na prihodnjo slavo sredi sedanjih preizkušenj ohranja v
Cerkvi napetost, polno upanja (Krašovec 2003, 4). Uporaba besedne zveze, da je Bog
»začel kraljevati«, ne pomeni, da do tedaj ni imel absolutne moči, ampak

da je

trajnostno in dokončno posegel v zgodovino dogodkov in sicer s sklenitvijo zakonske
zveze Jagnjeta z nevesto. Po vseh bitkah s silami zla je zaključil z zmago nad veliko
vlačugo, Babilonom, njen dim pa se vzdiguje v večnosti. Prevlado nad njo je proslavil s
sklenitvijo zaveze z božjim ljudstvom. Nevesta je končno pripravljena, dana ji je bila
čista in bleščeča tančica, ki pomeni pravična dela svetih. To podobo lahko povežemo z
Raz 7,14, kjer je množica oprala svoja oblačila in jih pobelila z Jagnjetovo krvjo. To
lahko pomeni, da ji je bila prav tako kot množici dana tančica s strani ženina- Jagnjeta.
Nevestina obleka je stkana iz dobrih del kristjanov, ki so draga Gospodovemu srcu. Če
je nevesta nebeški Jeruzalem, ki je podoben najdražjemu kamnu, biseru iz kristalno
bleščečega jaspisa rdeče barve, bi lahko bilo mesto prekrvavljeno z Jagnjetovo krvjo,
saj pri sklenitvi zaveze postaneta eno, kakor tudi nevesta postane eno z ženinom.
Poziva vse, naj operejo svoja oblačila oz. naj se spreobrnejo, naj vstopijo skozi smrt v
večno življenje, naj se operejo z njegovo krvjo. To sporočilo pošilja svojim Cerkvam.
Nato Cerkev (duh in nevesta) govori Jezusu: »Pridi!«, in od odgovarja s: »Pridem
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kmalu!«. Janez v svojem in našem imenu sklene celotno knjigo z vzklikom in prošnjo:
»Pridi, gospod Jezus!« (Kustić 1997, 293-294).

3.4

Motiv svatbe v Svetem pismu

V mističnem smislu svatba pomeni združitev Kristusa s svojo Cerkvijo, Boga s svojim
ljudstvom, duše s svojim Bogom. Poroka je institucija, ki vodi v transmisijo življenja,
obdana je z avreolo kulta, ki povzdiguje in zahteva devištvo. Simbolizira božji izvor
življenja, v katerem so združitve moškega in ženske le prehodni sprejemniki,
instrumenti in kanali. Sodi med obrede sakralizacije življenja (Chevalier in Gheerbrant
2006, 469).
Motiv poroke med Bogom in božjim ljudstvom izhaja iz Stare zaveze (prim. Oz 2,1-25;
Iz 54,4-8; Ezk 16- včasih v pomenu nezvestobe), v Novi zavezi pa se prenese na
Kristusa in vernike (prim. Jn 3,29; 2 Kor 11,2; Ef 5,23-32) (Brown 1997, 781-782).
Ravno Jagnjetova svatba je značilna krščanska podoba, ki pomeni srečo, ki jo bodo
verni uživali v Bogu. V Stari zavezi je pogosto zapisano, da je Bog po sklenitvi zaveze s
Sinajem tako tesno povezan s svojim ljudstvom, kakor je mož v zakonu povezan z ženo,
zato je odpad od vere enak prešuštvu. Stara zaveza pod podobo svatbe pogosto
napoveduje tudi srečo mesijanske dobe (prim. Iz 25,6). Svatba je bila najbolj vesel in
srečen čas v življenju Izraelskega človeka. Niso je opravili na hitro. Tudi po teden dni je
trajala. Na njej so se družili v ljubezni in prijateljstvu. To jih je navdajalo s srečo, da
niso čutili, kako se odmika čas.
Jezus je to podobo obrnil nase in sebe imenoval »ženin« (prim. Mr 2,19), srečo
zveličanih v nebesih pa primerjal s svatbo. Posebno pogosto je tako govoril v prilikah
(prim. Mt 22,1-14). Svatba ima posebno mesto v liturgiji, saj se ob prejemu
Kristusovega telesa izreče »Blagor njim, ki so povabljeni na Jagnjetovo poročno
gostijo« (Rozman 2000, 236-237). Če primerjamo gostijo s priliko o svatbi (prim. Mt
22,1-14), lahko dobro prepoznamo povabljence. V priliki kralj priredi svatbo, vendar so
povabljenci naključni, hudobni in dobri. Ko opazi gosta, ki nima svatovske obleke, ga
vrže v temo. Zanimiv je simbol oblačila, ki pomeni vero, veselje in dobra dela. Tako je
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tudi v Razodetju, da ima množica, ki je zapisana v knjigi življenja, oblačila pobeljena z
Jagnjetovo krvjo in da prav tako pomenijo dobra dela.

3.5 Jagnje je poenoteno s svetiščem. Je svetilnik mesta – novega
Jeruzalema
Ozadje simbolike Jagnjeta, ki postane novo svetišče, se skriva v Stari zavezi. Stvarjenje
iz 1 Mz 1 se namreč ponovi v Raz 21 in 22, saj nam Bog ponovno ponudi Edenski vrt,
vzpostavi raj na zemlji in tako uresničuje prvotni načrt za človeštvo. Novi Jeruzalem
nas vrača v Staro zavezo, kjer je bil Jeruzalem prestolnica izraelskega naroda, v njem pa
je bil tempelj, v katerem je prebival Bog (Lorencin 2012, 140-143). Ta je vedno
predstavljal neko ločenost Boga od ljudstva, vanj se je hodilo kot na posebno mesto, da
bi mu bili bližje. Zdaj je Bog vse v vsem in v vsakem, on postane tempelj. S tem je
ukinjena religija, v kolikor je religija izraz človekove odtujenosti in ločenosti od Boga.
Bog in Jagnje sedita na istem prestolu, kar pomeni, da je Jezus tudi kot človek izenačen
z Bogom, sedi na Očetovi desnici (Kustić 2000, 293-294). Ta je omenjena ob
vnebohodu v Mr 16,19, ko je Jezus sedel na božjo desnico. Zanimiva je pozicija
Jagnjeta, ki je bil pred tem pred prestolom, sedaj pa se pomakne nazaj in postane Sedeči
oziroma tudi eno z Bogom. Jagnje s položajem Sedečega tako nima več naloge tistega,
ki aktivno posega v zgodovino in vpliva na dogodke, temveč dobi drugačno vlogo, vse
dobiva mirno podobo, stalnost in enotnost, kar bomo v nadaljevanju tudi pojasnili.
Janez v zadnjem poglavju posebno poudari, da to mesto nima svetišča. Svetišče mesta je
Jagnje samo, zato bo cilj našega čaščenja osebno med nami (Lorencin 2012, 140-143).
V Lk 24,50-53 je Jezusov vnebohod opisan tako, da se Jezus vzdigne v nebo, učenci pa
ostajajo ves čas v Jeruzalemskem templju in v velikem veselju, kot da bi čakali na
nebeški Jeruzalem, kjer tempelj ni več potreben.
Za judovsko uho je nekoliko neobičajno, da je mesto brez templja, vendar tempelj
zamenja svetišče Gospoda Boga in Jagnjeta. Ne gre več za navzočnost zgodovinskega
Boga, ampak je v mestu prisoten na drugačen način, saj živi neposredno med ljudmi,
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zato tempelj tudi ni potreben. Gre za postavitev templja v treh dneh, prebivalci pa
postanejo tempelj Svetega Duha (prim. 1 Kor 6,19) (Rozman 2000, 264).
Svetišča ni videl, pa vendar je vedel, zakaj je temu tako. Mesto razsvetljuje božje
veličastvo, njegov svetilnik pa je Jagnje. Narodi so v njegovi svetlobi, kar pomeni, da so
vključeni, kralji zemlje pa bodo vanj prinašali svoj sijaj. To niso več veljaki zemlje
(heb. adama), ampak tisti, ki so zapisani v knjigi življenja. Prestolu Boga in Jagnjeta
bodo služili božji služabniki. Kako to, da bodo še vedno služili? Ob tem bodo »gledali
njegovo obličje in njegovo ime bo na njihovih čelih« (Raz 22,4), kar pomeni, da bodo
eno z njim, kajti služabniki so pokorni in gospodarja ne gledajo v oči. Gre za služenje v
novem pomenu, ne bo več veljalo kot podrejeno. Janez na tem mestu uporabi besedno
zvezo »svetišče je« in ne »sta«, saj ne gre več za dvojino, kar ponovno potrdi enotnost
Boga in Jagnjeta.
Na Zahodu je svetilka znamenje resnične božje navzočnosti. Darovati svetilko v
svetišču pomeni darovati samega sebe. Svetilka simbolizira žrtvovanje, ljubezen in
navzočnost kakor plamen. Vstop v svetišče pomeni prodor v božje skrivnosti. Svetišče
je varovan, nedotakljiv kraj, v katerem je zaprt bistveni zaklad. Svetloba je spoznanje in
človeško odrešenje. Ogenj je boleč, medtem ko je svetloba ljubezniva, mila in plodna.
Svetloba ali luč vedno simbolizira življenje, odrešenje, srečo, ki jo daje Bog in je tudi
sam svetloba. Bog je ustvaril tudi temo, tako, da Bog tudi kaznuje, Jezus pa je luč sveta
(Chevalier in Gheerbrant 2006, 588-592).
Zemeljska mesta so bogata in lepa, a so nič v primerjavi s čudovitim sijajem božjega
mesta, kjer božje ljudstvo uživa mir, svobodo in varnost. Vse te dobrine so neizmerno
dragocene. V mestu tudi ni posebne svetilke, ker je Bog večna luč. Vse mesto je eno
samo veliko svetišče (Kustić 2000, 292). Tam ni noči, ker božja slava ne ugaša
(Lorencin 2012, 140-143). Noč in temačnost nimata več mesta v novem Jeruzalemu
(Harrington 1997, 217-220). Omenili smo že, da v mestu ni potreben tempelj, kar je
novost. Bog je tabernakelj. Razlik med narodi ni več, saj ta postane univerzalen. Mesto,
ki ni dom za človeštvo, ni mesto. V Ezk 47,12 so sadovi od drevesa življenja hrana,
tukaj pa ozdravljenje. Nebeški Jeruzalem se spusti na zemljo, v njem sta Bog in Jagnje,
ki postaneta eno. Ob koncu je povezanost med njima še večja in bolj silna. Odgovor na
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greh je samo eden in nima ničesar opraviti z nasiljem. Križ kaže na zasluženje in na to,
da ni nobene meje v ljubezni Boga do človeštva. Sijaj in zdravje sta pomembna
dosežka. Na nas je, da pogledamo čez zlo k temu, kar je dobro, se obrnemo k Bogu z
zavestjo, da nam bo obrisal solze z oči (Harrington 1997, 217-220). Sreča prebivalcev
mesta je v gledanju Boga, zato ne potrebujejo luči svetilke ali sončne svetlobe (Rozman
2000, 265). Knjiga se zaključi z veličastnim koncem odrešenjske zgodovine, liričen
opis prebivanja Boga med ljudmi pa vliva upanje vsem, ki prebivajo v tej solzni dolini.
V mestu hkrati ni sonca ali lune, kajti Gospod Bog in Jagnje svetita (Brown 1997, 782).

3.6 Primerjava Jagnjeta na prestolu kot izvirnika žive vode z
Janezovim evangelijem
Voda je sredstvo očiščenja, prvina življenja, središče preporoda in obnavljanja. Je
simbol čistosti, plodnosti, modrosti, milosti in kreposti. Je »materia prima«, prenašalka
življenja, središče miru in svetlobe. Pomeni tudi vir življenja in smrti, saj je ustvarjalka
in uničevalka hkrati. Zaradi lastnosti očiščenja, voda odstranjuje vso umazanijo. V Stari
zavezi je simbol življenja, v Novi duha. Sveti Atanazij je sklepal, da je oče izvir, sin
reka, pijemo pa od Sv. Duha. Izvir je stvariteljska prvina, pomeni usta žive ali deviške
vode, božjo kri, nebeško seme in simbol materinstva (Chevalier in Gheerbrant 2006,
185).
Je simbol duhovnega življenja, saj v priliki o Samarijanki (prim. Jn 4,1-42) Jezus pove,
da kdor bo pil, ne bo žejen. V Raz 21,6 Sedeči na prestolu prav tako izreče, da bo dal
žejnemu zastonj od izvirka žive vode. V obeh primerih to pomeni človekovo žejo po
zakramentih, po življenju v polnosti, ki ga pričakuje, ne da bi ga poznal. V Janezovem
evangeliju v tretjem poglavju se simbolika vode pojavi v pogovoru z Nikodemom, saj
se mora človek preroditi iz vode in Duha. Voda tu predstavlja materinsko sveto Cerkev,
ki sprejema stvarstvo ter ga zastopa. V devetem poglavju evangelija Jezus z vodo
ozdravi sleporojenega, ki spregleda, vid pa pomeni tudi človekov uvid v duhovne stvari.
V Jn 7,37-38 je zapisano, da bodo iz Jezusovega osrčja tekle reke žive vode. On je vir,
živa skala, iz katere pride nova voda (Ratzinger 2007, 249-257).
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Skozi mesto teče reka vode življenja, kot nekoč v raju in namaka drevo življenja. Sveti
bodo tu živeli na veke (Brown 1997, 782). Voda ni pritekla izpod templja (prim. Ezk
47,1-12), vendar od prestola Boga in Jagnjeta, saj templja ni več. V novem Jeruzalemu
je Bog v Jagnjetu osebno navzoč, zato je tudi vir življenja meščanov (Rozman 2000,
265). Jagnje bo kakor pastir, ki jih bo vodil k izvirkom živih voda, ta izvirek pa je Bog
sam (Rozman 2000, 138). Kakor v Razodetju voda priteče od Jagnjeta, tako sta tudi z
Jezusove strani na križu sta pritekli voda in kri (prim. Jn 19,34), ki predstavljata dva
glavna zakramenta Cerkve, krst in evharistijo. Cerkev je rojena iz Jezusove strani. V
Janezovem pismu (prim. 1 Jn 5,6-8) je Jezus prišel z vodo in krvjo, tako pa je v
Razodetju krvaveče Jagnje hkrati izvirnik (Ratzinger 2007, 249-257). Prebodeno Jagnje
pobeli odrešene s svojo krvjo, pobeljena kri pa je lahko podobna tej živi vodi, ki je
videti kakor čisti kristal. Glede na to, da voda priteče izpod Jagnjetovega prestola, lahko
priteče dobesedno iz njega. Ker je voda živa, pomeni, da je tekoča, ponazarja pa milost.
V Jn 19, 37 je zapisano: »Gledali bodo vanj, ki so ga prebodli.« Tudi tukaj bodo gledali
vanj, vendar bo voda odrešitev in ne dokaz resnice.

3.7 Jagnje vzpostavi novo nebo in novo zemljo
V knjigi Razodetja so nebesa prebivališče Boga, kar kaže na razliko med stvariteljem in
stvarjenjem. Tako pride nebo v sistem razmerij med Bogom in novo nebo pomeni
splošno obnovo, ki je uvod v mesijansko ero. Razmerje stvarjenja z Bogom je
popolnoma spremenjeno (Chevalier in Gheerbrant 2006, 381). Nastanek novega neba in
nove zemlje v najširšem smislu besede pomeni, da je Bog odvzel prekletstvo, ki je
prišlo nad svet po izvirnem grehu v raju (Rozman 2000, 257). Ne gre za novo
ustvarjeno nebo in zemljo, temveč nikoli nista prenehala obstajati, ampak sta začasno
izginila. Nebo po vesoljni sodbi bo močno prežeto s slavo in veličino Kristusovega
vstajenja, da bo vse, zemlja in nebo, dihalo moč njegovega odrešenja. Kristus, ki je
izkrvavel za odrešenje sveta, je poglavitni vir neizrekljive sreče novega neba in nove
zemlje. Z videnjem novega neba in zemlje knjiga doseže vrh, se tudi konča in takšen je
veličastni konec odrešenjske zgodovine. Zmaga Boga nad silami teme in nastanek
novega sveta je tako izjemno sporočilo Razodetja, da je veljalo kristjanom vseskozi,
posebno pa v težkih časih, za knjigo tolažbe (Brown 1997, 656). Vidcu je dano gledati
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cilj odrešenja, novo nebo in novo zemljo. To sta dve skrajnosti, ki predstavljata celoto.
Simbolika je stvarjenjska, kakor je Bog ustvaril prvo stvarstvo, bo naredil novo realnost.
V Iz 65,17 je zapisano: »Kajti glej, ustvaril bom novo nebo in novo zemljo, prejšnje reči
ne bodo več prihajale v spomin, ne bodo več prišle do srca.« Še vedno smo v
eshatologiji prihodnosti, smrt je prva smrt. Smrt je nastala zaradi greha, najprej ni bila
predvidena, zato je tudi v Jeruzalemu ni več. Smrt in greh simbolizira morje, ki ga ne bo
več, saj predstavlja strah, grozo in nevarnost (Rozman 2000, 256). Življenje novega
človeka bo v polnem soglasju z utripom novega neba in zemlje. Kristjani bodo živeli v
polni, tudi telesni povezanosti z Bogom in Jagnjetom (Rozman 2000, 261).
Vzpostavitev novega neba in zemlje je v soglasju z 1 Mz 1, ki je bil zapisan že do
Razodetja, ki še prihaja (Knežević 2007, 337-338).
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4. JAGNJE V SAKRALNI UMETNOSTI

V likovni umetnosti se motiv Božjega Jagnjeta pojavi že zelo zgodaj. Ker nosi lastnosti
krotke narave, miline in čistosti, je motiv različnih krščanskih vrlin, najpogosteje pa
simbolizira nedolžnost (lat. Innocentia), ponižnost (lat. Humilitatis), pohlevnost (lat.
Mansuetudo) in potrpežljivost (lat. Patientia). Jagnje s križem je obenem eden izmed
atributov dveh velikih teoloških kreposti- vere (lat. Fides) in ljubezni (lat. Caritas)
(Germ 2006, 61-64). Kot simbol nedolžnosti je bilo tradicionalno žrtvovano med
Jezusovo pasho in kasneje sprejeto v krščansko religijo. Ravno zaradi tega postane
pomemben lik v krščanski ikonografiji in je prav tako najdeno že v zgodnjih krščanskih
katakombah kot simbol Jezusa in njegovega žrtvovanja (Impelluso 2003, 245-250).
Krščanska simbolika Jagnjeta je v evropski civilizaciji tako globoko zakoreninjena in
pričujoča, da Jagnje tudi v posvetnih vsebinah ohranja naštete lastnosti, ki so se
obdržale do današnjih dni. Ostale vidne lastnosti, ki ne izhajajo iz krščanske tradicije,
temveč

neposredno iz vedenja jagenjčkov, so radovednost, igrivost in nagajivost.

Takšni so tudi v ljudskih pesmih, pripovedkah in pravljicah, ki se jim je v svetu otroške
domišljije uspelo otresti težkega bremena simbolnih pomenov (Germ 2006, 61-64).

Apokalipsa je bila v kanonskem pravu priznana od tretjega stoletja na zahodu (Badurina
idr. 1979, 136-137), vendar so že na koncilu v Konstantinoplu leta 692 ukazali, da
krščanska umetnost ne sme več prikazovati Kristusa na križu s podobo Jagnjeta, bodisi
obdanega s soncem ali luno, temveč kot človeka. Verjetno so tako sklenili zato, da bi v
obredih in verovanjih preprečili zablode, ki bi utegnile nastati zaradi podobnosti
simbolov (Chevalier in Gheerbrant 2006, 186-187). Mozaiki z motivom Jagnjeta se
začnejo izdelovati v petem stoletju (Ravenna in Rim), miniaturni kodeksi v Španiji in
Angliji od desetega stoletja, kompleti ciklusov in portalna plastika na romanskih freskah
v Franciji pa od enajstega stoletja (Badurina idr. 1979, 136-137). Janez Krstnik je
pogosto upodobljen z medaljonom Jagnjeta. Cistercijani in frančiškani so tisti red, ki ga
propagira, v gotiki pa se najbolj razširi. Čeprav je upodobitev Jezusa kot Jagnjeta
starodavnega izvora, pa se ne uporablja v liturgični ikonografiji vzhodne pravoslavne
cerkve (tudi Razodetje so priznali šele od štirinajstega stoletja). Razlog za to je, da so
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upodobitve Jezusa v pravoslavni cerkvi antropomorfna namesto simbolična, kot je tudi
izpoved pravoslavne vere v učlovečenje besede (Badurina idr. 1979, 120).
V krščanski ikonografiji, predvsem od srednjega veka dalje, Jezusa kot Jagnjeta
umetniki navadno upodabljajo standardno ali s pasico s križcem. Ta je običajno
postavljena na Jagnjetovo ramo. Pogosto je bele barve in napolnjena z rdečim križem,
čeprav je lahko križ tudi v različnih barvah, kot sta rumena ali zlata. Jagnje pogosto leži
ali stoji na knjigi s sedmimi pečati, ki visijo iz nje. Če se iz njega pretaka kri, je to po
navadi upodobljeno na območju srca, saj simbolizira Jezusovo trpljenje. V
zgodnjekrščanski umetnosti se simbol pojavi zelo zgodaj, v cerkvah je dostikrat
vključen v obliki mozaika.

Jagnje, upodobljeno z avreolo okoli glave, v ikonografiji nakazuje na Kristusovo
žrtvovanje (Badurina idr. 1979, 62). Ko je predstavljeno s kelihom, v kateri zbira svojo
kri, gre za čisto referenco Jezusove pashe ali z zastavo kot simbol transparentnega
standarda vstajenja (Impelluso 2003, 245-250). Lahko je prikazano tudi s križevo palico
(Germ 2006, 61-64).

Slika 1: Mozaik s klasično upodobitvijo Jagnjeta (Sainte Geneviève du Bois Church, 5.
st.,Warson Woods, Missouri).
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Nastopa lahko v apokaliptičnih prizorih ali pa v številnih simboličnih motivih, kot so
Jagnje na gori Sion, Jagnje nad izvirom štirih rajskih rek, Jagnje v zmagoslavnem
vencu, spletenem iz rastja štirih letnih časov (simbol večnosti), Jagnje med
apostolskima prvakoma Petrom in Pavlom ali med dvanajstimi apostoli, ki prav tako
nastopajo v podobi jagenjčkov. Kristološka simbolika Jagnjeta ima bogat razvoj, ki mu
na tem mestu ne moremo slediti. Treba pa je povedati, da Jagnje v krščanski
ikonografiji ne simbolizira samo Kristusa, lahko namreč ponazarja tudi verne kristjane,
ki so potrebni Božjega varstva, kakor jagenjčki, nad katerimi bdi skrbni pastir. Motiv
dobrega pastirja, ki je v Novi zavezi omenjen kar nekajkrat, ima korenine v Izaijevi
prispodobi o Bogu, ki varuje svoje ljudstvo: »Kakor pastir pase svojo čredo, jo zbira s
svojim laktom, jagnjeta vozi v svojem naročju, počasi vodi doječe« (Iz 40, 11). Dobri
pastir z jagenjčkom na ramenih je eden najbolj priljubljenih motivov zgodnjekrščanske
umetnosti, a je tudi pozneje ohranil svojo veljavo. Podobno kot ovce lahko jagenjčki
simbolizirajo apostole, svetnike ali mučence. Med svetniki, katerih atribut je Jagnje, sta
najpomembnejša dva, sv. Janez Krstnik in sv. Neža, ki se je razglasila za Kristusovo
zaročenko. Prvi zato, ker je prepoznal Kristusa in ga pozdravil z besedami »Glejte,
Jagnje Božje«, sv. Neža pa zato, ker njeno ime v latinščini (lat. Agnes) zveni podobno
kot beseda za Jagnje (lat. Agnus). Jagnje je poleg tega še simbol čiste Suzane, ki sta jo
pohotna starca obtožila prešuštva, ker ni hotela ustreči njunemu poželenju (prim. Dan
3,1-64). V starokrščanski umetnosti so namreč Suzano simbolično predstavili kot jagnje
med dvema volkovoma (Germ 2006, 61-64).
Jagnje se v umetnosti pojavlja tudi s svetlim oblakom- nimbom in stoji na hribčku, pod
katerim izvirajo potočki. Hrib predstavlja Kristusovo Cerkev, potočki pa označujejo
štiri evangeliste ali evangelije. Štiri Edenske reke neprestano tečejo in osvežujejo
cerkvene pašnike na zemlji (Badurina idr. 1979, 293). Redkeje se simbolika nanaša na
sedem zakramentov. V tem primeru je prikazanih sedem izvirov. Na slikah, kjer je
Kristus prikazan kot dobri pastir, jagnje pomeni grešnika. Kristus kot dobri pastir se
pojavlja v helenistični ikonografiji, a redko v renesančni. V renesansi se pogosto
pojavlja na slikah svete družine, kjer je tudi Janez Krstnik. V levi roki drži jagnjeta, s
kazalcem desne roke kaže nanj. Sv. Klemena je jagnje peljalo do vode (Badurina idr.
1979, 324). Kadar se Jagnje znajde še med dvema drugima jagnjetova, gre za Petra in
Pavla, če pa jih je dvanajst, so to apostoli (Badurina idr. 1979, 62).
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Pogosto je Jezus upodobljen tako, da nosi žival na svojih ramenih. V teh predstavitvah,
je on dobri pastir, ki išče izgubljeno ovco (Impelluso 2003, 245-250). S tem je izražena
misel, da je Jagnje Kristus in pastir hkrati. V Svetem pismu piše: »Kdo izmed vas, ki
ima sto ovac pa eno izmed njih izgubi, ne pusti devetindevetdesetih v puščavi in ne gre
za izgubljeno, dokler je ne najde? In ko jo najde, jo vesel zadane na rame« (Mt 15,4).
To lahko interpretiramo tudi kot Kristusovo parabolo o božji skrbi za grešnika in radosti
nad spreobrnitvijo. Ovce si lahko razlagamo kot apostole in vernike, Kristus in
duhovniki pa so njihovi pastirji (Badurina idr. 1979, 293). Jagnje je včasih prikazano s
pastirji pri češčenju tako, da ima noge zvezane skupaj, kar nakazuje na prihodnjo
žrtvovanje Kristusa. Zdi se, da je enak prizvok v prizoru Marije in otroka, včasih
združeno z mladim krščevalcem. V sekundarni ikonografiji, z ozirom na resnične ali
namišljene karakteristike, Jagnje simbolizira nedolžnost, ljubkost, potrpežljivost in
ponižnost (Impelluso 2003, 245-250).

4.1

Albrecht Dürer: Češčenje Jagnjeta in himna izbranim

Albrecht Dürer (1471-1528) velja za največjega nemškega slikarja, pa tudi grafika,
matematika in enega prvih renesančnih umetnikov in razumnikov. Neprestano je bil v
središču intelektualnih debat, sobesednik umetnikov, mislecev, knezov in vladarjev,
vpet v velike zgodovinske dogodke svojega časa in osebnost neizčrpne privlačnosti.
Odraščal je med cizelitnim zlatarstvom v očetovi delavnici kot tretji sin osemnajst
članske družine ogrskih zlatarjev. Ob razcvetu mesta Nürnberg je neposredno sodeloval
pri evropskih kulturnih in zgodovinskih dogajanjih ob začetku šestnajstega stoletja, v
katerem so bila v ospredju zemljepisna odkritja, izoblikovanje imperija Karla Petega in
reformacija. Zaradi veličastne ustvarjalne svobode, mednarodnega duha, tehnične
vsestranskosti ter moralne in etične zavzetosti je postal eden največjih protagonistov
umetnosti vseh časov (Dürer 1998, 8).
K Razodetju je iz hruškovega lesa izrezal petnajstih monumentalnih lesorezov oziroma
grafičnih ciklov. Natisnil in založil jih je v nemški in latinski knjižni izdaji z naslovoma
"Die heimlich offenbarung johannis" in "Apocalipsis cum figuris". Zaporedje
Dürerjevih ilustracij se ujema z biblijo, ki jo je leta 1483 v Nürnbergu natisnil njegov
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krstni boter Anton Koberger. Lesorezi v tej izdaji so bili prevzeti po pet let starejši
Kölnski bibliji. Dürer je od Kobergerja prevzel tudi besedilo in vrste črk. Dürerjeva
Apokalipsa je močno odmevala. Že leta 1502 je v Strasbourgu izšel plagiat celotne
lesorezne serije. Zgodovinsko najbolj pomembne pa so bile vsekakor proste kopije
Lukasa Cranacha in njegove delavnice za Luthrov prevod Nove zaveze. Zaradi te
"uspešnice", ki je prvič izšla leta 1522 in za katero je Luther dovolil ilustrirati samo
Razodetje, je prišlo do poplave podobnih lesorezov v knjigah, od katerih so mnogi
segali nazaj neposredno k Dürerju, zato so imele njegove kompozicije velik vpliv vse
do devetnajstega stoletja. Dürerjeva Apokalipsa je bila priznana tudi v Italiji, Franciji in
na Nizozemskem. Njen pomen je opazen pri francoskih ilustratorjih in slikarjih na
steklo, kakor tudi na bruseljskih tapiserijah. Lesorezi so zelo mogočni, kažejo na
tehnično dovršenost in so novost. Krepak in ornamentalno poln lineament vsebuje tudi
avtorjev monogram in omogoča takšne učinke, ki so bili do tedaj izključna domena
bakroreza (Narodna galerija 1998). Graviranje dleta in tehnika privede do prefinjenih
tonskih in svetlobnih prehodov, ki ga do sedaj lesorez ni dosegel, rezultat tega pa je
večja grafična virtuoznost. Posebno visoka kvalitetna poteza omogoča jasen prostorni
uvid predhodnih del (Ruđeri 1981, 47-48). Prvi veliki spomenik Dürerjevega grafičnega
dela predstavlja rezultat nemške tradicije glede ilustriranja knjige. Opaziti je
dramatičnost, notranji razvoj dogajanja, monumentalnost in volumenske definicije
likov. Predmet ima odnos do prostora. Jasno definirani posamezni deli slike omogočajo
umetniku, da doseže visoko stopnjo dostojanstvenosti slike. Vizija vidca je v svetlotemni materiji (Ruđeri 1981,23-24). Naslovnico s Svetim Janezom pod navdihom
Device Marije je pozneje dodal izdaji leta 1511. Božja videnja je postavljal v resnične
krajine, v katere se gledalec lahko vživi. Tako se fantastični register neposredno
povezuje z bralcem, ki se istoveti s svetim Janezom in epizode iz Razodetja navezuje na
osebna doživetja. V vidnih podobah je znal podati mistična evangelistova videnja. Pri
tem je vse jemal dobesedno z vsemi podrobnostmi. Dürer je Janezu dal zvitek
»pripovedovalca«, da v prvi osebi pripoveduje zgodbo in je tako ustvarjen stik z
bralcem (Dürer 1998, 24-25). Slikovito besedilo iz Apokalipse umetnikom romantike ni
predstavljal nikakršnega problema, iz naturalizma se prehaja v grotesknost. Slika ne
pokriva besedilo, ampak celo zakriva njegov prvobitni pomen. Analiza razlik med
besedilom in upodobitvijo zahteva pazljivo proučevanje na treh nivojih: čas nastanka,
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pomen slike v trenutku njenega nastanka in v današnji interpretaciji, razumevanje
obojega, slike in besedila (Badurina idr. 1979, 27-30).
Na eni izmed petnajstih figur Janez kleči ob morju, iz oblakov pa se k njemu sklanja
Staroletni in mu razlaga videnje. Visoko na nebu Jagnje s sedmimi očmi in sedmimi
rogovi stoji na mavrici, ki je v Razodetju omenjena kot da daje videz smaragda, obdan
pa je z dvojnim sijem. Ob strani drži zastavo s križem, iz prsi pa v kelih, ki ga drži škof,
priteka kri. Križ in kri sta znamenje evharistije. Jagnje obdajajo štiri bitja, v drugem
krogu pa stoji štiriindvajset starešin, ki ga častijo. Sredi med njimi stoji množica
mučencev s palmami v rokah. Svoje glave imajo obrnjene k Jagnjetu in mu pojejo
hvalnico. V zboru prepoznamo tudi angele. Janez je stopil k mučencem, zato ga na sliki
vidimo na dveh mestih. Tudi Staroletni je na desni ponovno upodobljen (Krašovec
1041, 1999).
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Slika 2: Jagnje na nebu (Albrecht Dürer, Jagnje na nebu, lesorez, 1497-1498)

4.2

Jan in Hubert van Eyck: Češčenje Jagnjeta Božjega

Jan (1390-1441) in Hubert (1370-1426) van Eyck sta utemeljitelja starega
nizozemskega slikarstva. V skupnem delu, Gentskem krilnem oltarju (1432), pride do
izraza njuno pojmovanje resničnosti, ki je raslo iz starega knjižnega slikarstva. Jan je
svoja dela zasnoval na zaznavanju svetlobe in slikanju podrobnosti, kar mu je izvrstno
omogočala oljna tehnika. Pigmenti, zmešani z različnimi olji, so ustvarjale čvrste, goste
slike z bleščečo površino. Na Flamskem se je tako razvila slikarska tradicija, ki je
temeljila na linearni perspektivi in prostorski igri svetlobe in sence (RTV Slovenija
2009). Ker je prišel iz reda nižjega plemstva in ni od nekdaj žel slave, so leta 1815
kanoniki cerkve Sv. Bavona v Belgiji, želeli prodati pano Mističnega Jagnjeta, saj niso
prepoznali njegove veličanske lepote, čeprav gre za njegovo največje delo (Châtelet
1979, 13-14). Oltar razvija stil mogočne narave in privrženost prikazovanju vidnega
sveta, močno neomejeno globino prostora, značilno gubanje, velik občutek za prostor,
ter natančne spremembe barvnih nanosov, kar ustvarja določeno barvno perspektivo.
Atmosfera ni nikoli do konca vidna, prozorna, ampak deluje kot megličasti prostor, ki
onemogoča jasne poglede v globino ali daljavo. Gentski oltar je največji spomenik
zgodnje flamske umetnosti. Je triptih ali krilni oltar z dvanajstimi naslikanimi panoji.
To je super-oltar (www.ateljeji.si/Gradiva/FILM/Skripta/7._Predavanje.doc).
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Janez je naslikan zgoraj desno in v roki drži knjigo. Adam in Eva sta na obratnih koncih
kot nasproten par poliptiha, predstavljata pa lahko ponovni raj na zemlji. Naslikana sta
skoraj kot skulpturi v nežni svetlobi. Na levi strani je predstavljen zemeljski svet, na
desni pa božanski. Prevladuje rjava barva, notranja stran pa je vse svetlejša, veliko je
zlate in rdeče barve. Bolj, ko gledamo proti notranjosti kompozicije, bolj so panoji
pozlačeni in to ni slučajno. Že sam okvir daje vtis arhitekture. Na zgornjih panojih je
poleg aktov Adama in Eve, upodobljena tudi Marija in dve sliki harfe in angelov
pevcev. Na spodnjih slikah je upodobljena narava samotnega kraja in rože, proti
zgornjim panojem so figure spodaj precej manjše. Slika je bila že vnaprej dobro
zamišljena, pristop z ducatom slik, ki predstavljajo celoto, pa je dokaj nov. Ni jasno, kaj
točno je napravil en in kaj drugi brat, ker je Hubert umrl leta 1426, podoba Jagnjeta pa
je vseeno slog Hubertove roke, saj je tudi slikanje kamnov in narave starinsko (Châtelet
1979, 20-28). Vsi se poklonijo Jagnjetu, ki je središče kompozicije, nad njim je na drugi
sliki upodobljen Bog, med obema pa je podoba Svetega Duha v obliki goloba in
naslikana krona, mogoče zaradi pojmovanja oblasti, ki lahko pripada celi trojici. Vseeno
se pojavlja vprašanje, ali je človek s krono na glavi Jezus ali Bog? Če je slikar poznal
apokaliptično vsebino, potem je Jagnje Kristus. Ima sedem rogov, vendar le dvoje oči,
kar je zelo pogosto pri upodobitvah, saj je sedmero oči videti neobičajno in celo
srhljivo. Da bi Jagnjetova kri brizgala v kelih, ni v Razodetju nikjer omenjeno, vendar
velikokrat upodobljeno, sploh pri mozaikih, ki vsebujejo predvsem evharistične
simbole.
Češčenje Jagnjeta zavzame mesto v razkošnem Edenskem vrtu. V ozadju na levi strani
je opaziti stolpe in fiale nebeškega Jeruzalema. Na sredini zgoraj golob simbolizira Sv.
Duha, dodaja sebe, v obliki svetlobnih žarkov, pred vsemi prisotnimi. Belo Jagnje praši
svojo kri v kelih in tako simbolizira Kristusa, ki je sebe žrtvoval, da bi odkupil
človeštvo. Prizor zavzame mesto, stališče na oltarju, obkroženim z oboževanjem
angelov, od katerih nekateri nosijo simbole Jezusovega pasijona- križ, krona iz trnja,
steber in goba, namočena v kis. V centru kompozicije, neposredno pod oltarjem, je
fontana Slave. Mogoče je to izvirnik žive vode. Skupaj zbrani in po skupinah slovesno
pristopijo k Jagnjetu. Drža stoječega Jagnjeta na prestolu je običajno uprizarjala tudi
umetnost, kar je opaziti tudi v tem primeru (Impelluso 2003, 250).
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Slika 3: Čaščenje Jagnjeta božjega (Jan in Hubert van Eyck, Čaščenje Jagnjeta božjega,
1432, Sv. Bavo, Gent).
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4.3

Zakladi nebes

Na razstavi v Britanskem muzeju v Londonu, Treasures of Heaven (Zakladi nebes), sem
opazila zlato skrinjo flamske smeri umetnosti, ki simbolizira nebeški Jeruzalem.
Izdelana je podobno, kot opisuje Raz 21,11-21, saj vsebuje kristale in poldrage kamne.
Kar je nenavadno, je to, da na eni strani mesta sedi škof Amandus iz Maastrichta (584–
675).

Bil je ustanovitelj in opat samostana Elnon. Pred koncem sedmega stoletja je veljal za
svetnika in razvil romarsko češčenje. Na fotografiji je na sprednji strani »kocke«
verjetno upodobljen Amandus, drugi konec, ki je sedaj prazen, pa je najbrž prvotno
vseboval lik Kristusa. Čeprav je bilo veliko takšnih relikvij uničenih ali prodanih
zbirateljem v obdobjih verske reformacije in politične revolucije, je ta še vedno v lasti
verske bratovščine Symphorian v Belgiji. Skozi stoletja je bilo verjetno, da trpijo nekaj
obrabe relikviariji, kot je ta. Obsežno znanstveno testiranje je pokazalo, da je bilo delo
izdelano v začetku trinajstega stoletja, vendar popravljeno in spremenjeno skozi stoletja,
saj se še naprej uporablja v službi kulta sv. Amandusa (Treasures of Heaven 1995).

Slika 4: Relikvij sv. Amandusa z videzom nebeškega Jeruzalema (Henry Walters,
Relikvij sv. Amandusa, 13.stol., Baltimore)

4.4

Kristus Jagnje z dvanajstimi apostoli

Nad oltarjem v cerkvi Santa Cosma e Damiano v Rimu je upodobljeno dvanajst ovac, ki
predstavljajo apostole, spremljajoče osrednjega Agnus Dei. Apokaliptične podobe z
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zlatim ozadjem so predstavljene kot čista simbolna abstrakcija. V središču modrega
medaljona, na prestolu z dragulji, je upodobljeno mistično Jagnje Kristus. Ob njegovih
nogah opazimo sedem pečatov. Na straneh sedem svečnikov simbolizira sedem cerkva,
štirje angeli predstavljajo morje, oblake oz. nebo in ogenj, upodobljena sta tudi simbola
evangelistov Luka in Janeza. Simbola Marka in Mateja nista več vidna po izgradnji
dveh baročnih kapelic, kot del prenove v času Urbana VIII (Fraternita Diaconale Maria
Immacolata 2008).

Slika 5: Kristus z dvanajstimi apostoli (Santa Cosma e Damiano, 526-530, Rim).
Najbolj razviden primer živalske simbolike je mozaik apside San Apollinarea in Classe.
Mozaik v starokrščanski baziliki, ki je bila posvečena leta 549, sodi v bizantinsko
umetnost. Ob straneh v oblakih so upodobljeni krilati simboli štirih evangelistov. Nad
triumfalnim lokom, ki je obdan z dragocenimi dragulji, šest jagnjetov prihaja iz
nebeškega Jeruzalema in šest iz Betlehema. Stranice loka prikazujejo dve dlani, ki
predstavljata pravičnost. Vseh dvanajst jagnjetov je na poti proti Kristusu in skupaj prav
tako predstavlja dvanajst apostolov. V spodnjem delu apside je ljudski lik sv. Apolinara,
ki je obkrožen z jagnjeti, kar pomeni, da se je znašel med apostoli v raju. V zgornjem
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delu je zlati križ z dragulji (crux gemmata), okrog njega pa so mandljevci in trije
jagnjeti. Pod njimi sta nadangela Mihael in Gabriel ter doprsni kip svetega Mateja in
drugega neznanega svetnika. Na oblaku sta prikazana Ilija in Mojzes, kar je vzeto iz
evangelija, da z oblaka prihajata dva preroka, ostali trije jagnjeti pa so Peter, Jakob in
Janez. Ti lahko simbolizirajo Jezusovo spremenitev na gori. Transfiguracija Sv.
Apolinara je mešanica, saj je Kristus grafični simbol, apostoli živalski, preroka pa sta v
podobi človeka. Gre za postopno abstrahiranje, Stara zaveza namreč predstavlja
realistična lika, vendar je tu simbol pomembnejši. Opaziti je več stopenj abstrakcije
(Badurina idr. 1979, 62-63).

Slika 6: Kristus z dvanajstimi apostoli (S. Apollinare in Classe, apsida in triumfalni lok,
6.-12. stol., Ravenna).
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4.5 Primerjava podobe Jagnjeta iz Razodetja z upodobitvijo v
umetnosti
Analiza besedila Razodetja je obogatena s slikovnim gradivom nekaj pomembnejših
del, ki upodabljajo Jagnje. Opaziti je, da so umetniki dobro poznali apokaliptično
vsebino in starozavezno ozadje, saj so ta lik predstavili tako, kot je opisano v knjigi.
Vsako umetniško delo vsebuje glavne elemente, kot so križ, kri, ki teče v kelih,
zastavica s križem in pozicija, podrobnosti pa prikazujejo različno. Jagnje je običajno
upodobljeno naravno v živalski podobi, včasih pa kot Kristus. Pogosto se ne uprizarja s
sedmimi očmi in rogovi, verjetno je tako zaradi nenavadnosti, saj tako lahko povzroči
prizvok negativne podobe. Vedno je postavljeno v samo središče kompozicije. Nič več
na poti, med »že in še ne«, ampak je umeščeno na prestol. Kot podobo svetišča in
izvirnika žive vode ga umetniki prikazujejo tako, da iz prestola izžareva ali pa pod njim
teče voda. Dvanajst apostolov je lahko upodobljeno v obliki jagnjetov, čeprav je v
besedilu navedeno, da bodo apostoli temeljni kamni nebeškega Jeruzalema. Jagnje v
podobi leva je redkeje prikazano, vendar tudi možno. Na mozaikih je Jagnje vedno
prikazano s pasico, križem in knjigo. Le v redkih primerih je Jagnje upodobljeno brez
knjige z sedmimi pečati. V umetniških delih je po navadi moč zaznati temeljne
elemente evharistije, saj ima ta precej večji poudarek, kakor sami dogodki v Razodetju.
Jagnje je v umetnosti prikazano kot zmagovalno in mogočno in ne več kot žrtvovano,
nemočno ter pashalno.
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SKLEP

Knjiga skozi pretresljiva videnja in znamenja razodeva skrivnosti poslednjih dogodkov
odrešenjske zgodovine. Ker je tudi upanje za preganjane v tistem obdobju, moramo ob
prebiranju vsebino nujno povezovati z zunanjimi dejavniki, ki smo jih v nalogi tudi
opredelili, hkrati pa jo lahko razumemo v luči današnjega časa, kar smo skozi razlago
tudi pojasnili.
Z vidika umetnosti, je vsem uporabljenim in splošno pregledanim upodobitvam Jagnjeta
skupno, da je Jagnje središčno, ker je zmagoslavno, je izpostavljeno, živo in stabilno.
Ker odloča o usodi stvarstva, se vse ostale figure nagibajo proti njemu, vsi udeleženi ga
slavijo. V uvodu smo zapisali, da je Jagnje simbolizirano na različne načine, ki smo jih
v nalogi tudi podrobno opisali. Skozi tematiko pa lahko opazimo, da se pomen teh
simbolov stopnjuje in da skozi dramo dobivajo vedno večjo veljavnost. Najprej je
Jagnje kot žrtvovani Kristus vreden prevzetja knjige in ima pravico do odprtja. Ko
odpira sedem pečatov v knjigi, se dogajajo raznovrstne nesreče in nadloge, vendar je
prisotno. Izbrani množici stoji ob strani, ampak njegova vloga je v začetku prevzeti
usodo, ne da bi še vanjo poseglo. Najprej ima Jagnje kot Judov lev moč, kot Davidova
korenina pa spoštovanje in močno dediščino. Ob tem je njegovo žrtvovanje
zmagoslavno, ker je zmagal na križu in ni več jagnje, ki je v Eksodusu odpeljano v
zakol. Skozi celotno tematiko se nam porodi vprašanje, zakaj se je Jagnje- Kristus
darovalo. Ob prebiranju pridemo do ugotovitve, da se Jagnje ni darovalo iz razloga, da
bo končno povzdignjeno na prestol, ampak zaradi nas. Poroči se z ljudstvom in se mu
približa tako, da se postavi na njegovo raven. Mesto je nevesta, on pa je svetilnik v njem
in izvirnik žive vode. Bog dokončno postane vse v vsem. Kot jo je Bog sklenil že v
Stari zavezi, tako tudi Jagnje s sklenitvijo zveze doseže absolutno ljubezen. Boga v Stari
zavezi in Jezusa v Novi, je izdal človek, katerega je Bog sam ustvaril. Ob koncu časov
ostanejo v nebeškem Jeruzalemu tisti, ki ga ne bodo izdali. Tisti, ki se bodo zanj
odločili in z njim sklenili zavezo. Jagnje se iz prestola in iz prevlade, moči pomakne k
človeku, k svoji nevesti in se združi z njo. To se skozi knjigo dogaja postopoma, vendar
je na koncu sklenitev z njim ob naši smrti dokončna.
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Če umremo z razlogom, da bi imeli potem boljše življenje, potem to ni smrt, ampak
spanje in prehod skozi smrt v življenje. »Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo
v Kristusu tudi vsi oživljeni« (1 Kor 15,22). Kljub trpljenju imamo v življenju izbiro.
Hoditi za Jezusom, se pustiti Jagnjetu, da nas pase in na koncu smo za to poplačani. V
človeški družbi je bila kriza od nekdaj prisotna, vendar, če bomo delali dobro, nam je
mesto v nebeškem Jeruzalemu zagotovljeno. Razodetje spominja ljudstvo na njegovo
poklicanost in nalogo. Namen Razodetja torej ni ugotoviti točno napoved dogodkov
zgodovine, temveč spodbuditi kristjane v hoji za Kristusom, da se bomo ob koncu časov
združili z njim.
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POVZETEK

Diplomska naloga je razdeljena na štiri poglavja, glede na besedilo v Razodetju.
Izpostavljena so poglavja, pri katerih ima Jagnje ključno vlogo. V prvem poglavju je
tematika predstavljena splošno, vendar že vpelje v eksegezo Razodetja. Opisano je
avtorstvo, razmere nastanka, razloženo, kaj je apokaliptična literarna zvrst. Drugo
poglavje je osrednje poglavje diplomske naloge, saj Jagnje z lastnim posegom v
zgodovino opravi največ vlog in tako nosi največ simbolov. Podrobno smo opisali
okoliščine, kjer se nahaja, kako je Jagnje predstavljeno in razložili podlago iz Stare
zaveze. Vsebinsko se drugo poglavje korenito loči od tretjega, ki je zaključek
odrešenjske zgodovine. V tretjem poglavju je vse zlo minilo in Jagnje kot ženin sklene
zakonsko zvezo s svojih ljudstvom, nebeškim Jeruzalemom. To je oklepaj predvsem
začetnemu delu Svetega pisma, Genezi, saj je vzpostavljen novi raj na zemlji, novi
Eden. V zasnovi naloge je bil problem v razlagi simbolov in njihovi interpretaciji. Skozi
nalogo smo razložili, kdo je Jagnje, kakšna je njegova vloga, kakšne so posledice
njegovih dejanj, kaj lahko predstavlja za nas in za današnji čas. Skozi odkrivanja
pomena simbolov smo različne podobe Jagnjeta združili v celoto in poiskali rdečo nit
kljub različnim pojmovanjem. Ob besedilu smo dodali četrto poglavje upodobitev
znanih umetnikov in jih na kratko opisali z ozirom na besedilo v Razodetju.
Ključne besede: Jagnje, prestol, Judov lev, Davidova korenina, Knjiga s sedmimi
pečati, Jagnjetova svatba, svetilnik, izvirnik žive vode.
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ABSTRACT

The thesis is divided into a four major units, according to the text of Revelation,
exposed to the second chapter in which Lamb has a key role. In the first part of the
chapter presents the overall theme is, however, already introduced in the exegesis of
Revelation. It describes the authorship, situation occurrence, explained is what the
apocalyptic literary genre. The second chapter of the first set is the central chapter of the
thesis, as Lamb with its own intervention in the history of the busiest roles and thus
carries a maximum of symbols. We describe in detail the circumstances where it is
located, how is the Lamb presented and explained the basis of the Old Testament. In
terms of content, the second set of radically separated from each other, which is the
conclusion of history of salvation. The third part is victory against evil and Lamb passed
as the groom and marry his own people, the heavenly Jerusalem. This bracket is
especially the early part of the Bible, Genesis, since it established a new paradise on
earth, the new Eden. The design task was a problem in the explanation of symbols and
their interpretation. Through task was to explain who is the Lamb, what his role is, what
are the consequences of his actions, what may represent for us and for our time.
Through discovering the importance of symbols are different images together into a
whole lambs and find a common thread in spite of various elements. In the last chapter
we added some major depictions of famous artists and are briefly described with
reference to the text in Revelation.

Key words: Lamb, Throne, lion of Judah, the root of David, Book with seven seals,
Wedding of the Lamb, lighthouse, original living water.
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