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 Texty na tento týden – 1K 10:1-11; Zj 12:1-17; 19:11-15; Ef 1:20; Zj 11:19; 1:10-18
 Základní verš
„Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho
trůn.“ (Zj 3:21)
Stačí zběžné přečtení Nového zákona, a čtenář objeví, že Nový zákon je úzce svázán se Starým zákonem.
Evangelia i epištoly se opakovaně odvolávají na starozákonní události a přímo či nepřímo citují ze Starého
zákona. A ve chvílích, kdy Ježíš mluví o sobě a o své službě, vždy znovu připomíná, že musí „naplnit Písma“ (viz Mt 26,54.56; Mk 14,49; J 13,18; 17,12).
Totéž platí i o knize Zjevení. Je zcela nemožné pochopit tuto knihu bez kontextu Starého zákona – včetně
knihy Daniel. I proto často studujeme obě knihy současně.
Místa ve Starém zákoně, na která se odvolává kniha Zjevení, pomáhají ukázat Ježíše a jeho dílo. Celá
kniha Zjevení mluví o Ježíši. Objasňuje nám, kým Ježíš je, co doposud pro lidi udělal a co pro nás udělá na
konci času. Je nezbytné, aby v centru každého našeho uvažování o posledních událostech byl právě Ježíš.
A přesně to se děje v knize Zjevení. Tento týden se pokusíme podívat na Ježíše optikou knihy Zjevení.

 Týden ve zkratce:
- Struktura knihy Zjevení
- Obrazy Ježíše ve Zjevení
- Motiv svatyně ve Zjevení
- Zjevení jako svědectví o Kristu
- Zjevení, vzkříšení a Kristův příchod
- Podněty k zamyšlení

A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno: ‚Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům.‘ 8Ani
se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den třiadvacet tisíc. 9A také nechtějme zkoušet Pána,
jako to dělali někteří z nich, a hynuli od hadího uštknutí, 10ani nereptejte jako někteří z nich, a byli zahubeni Zhoubcem.
11
To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. 12A proto ten,
kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.“
Da 3:6.15.27 „6Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece.“ … 15Nuže, jste ochotni
v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnout a poklonit se
před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je
ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou!“ … 27Satrapové, zemští správci a místodržitelé a královská rada se
shromáždili, aby viděli ty muže, nad jejichž těly neměl oheň moc; ani vlas jejich hlavy nebyl sežehnut, jejich pláště
nedoznaly změny, ani nebyly cítit ohněm.
Da 6:6-9.21.22 „6Proto si ti muži řekli: „Nenajdeme proti Danielovi žádnou záminku, ledaže bychom našli proti němu
něco , co se týče zákona jeho Boha.“ 7Říšští vládcové a satrapové se shlukli ke králi a naléhali na něj: „Králi Darjaveši,
navěky buď živ! 8Všichni královští vládci, zemští správcové a satrapové, královská rada a místodržitelé se uradili, abys
královským výnosem potvrdil zákaz: Každý, kdo by se v údobí třiceti dnů obracel v modlitbě na kteréhokoli boha nebo
člověka kromě na tebe, králi, ať je vhozen do lví jámy. 9Nyní, králi, vydej zákaz a podepiš přípis, který by podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanů nesměl být změněn.“ … 21Když přišel k jámě, zarmouceným hlasem zavolal na Daniela.
Řekl Danielovi: „Danieli, služebníku Boha živého, dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, zachránit před lvy?“
22
Tu Daniel promluvil ke králi: „Králi, navěky buď živ!““

PO 16. dubna – Obrazy Ježíše ve Zjevení
Zj 19:11-15 „11A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný
a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. 12Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských
korun; jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. 13Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho
jméno je Slovo Boží. 14Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu.
15
Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis
plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího.“

NE 15. dubna – Struktura knihy Zjevení
Zj 12:9-11 „9A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem
a s ním i jeho andělé. 10A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho
Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem
i nocí. 11Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak,
aby se zalekli smrti.“

Zj 12:1-8.12-17 „1A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou
dvanácti hvězd kolem hlavy. 2Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. 3Tu se ukázalo na nebi
jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu. 4Ocasem smetl
třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. 5Ona porodila
dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy; ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. 6Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní. 7A strhla se bitva na
nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. 8Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa
v nebi. … 12Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel,
plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“ 13Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která
porodila syna. 14Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta
před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku. 15A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako
řeku, aby ji smetl. 16Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil. 17Drak
v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží
se svědectví Ježíšova.
1K 10:1-12 „1Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni
prošli mořem, 2všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, 3všichni jedli týž duchovní pokrm 4a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. 5A přece se většina z nich Bohu
nelíbila; vždyť ‚poušť byla poseta jejich těly‘. 6To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni.

Zj 1:1 ČSP „Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát. On to prostřednictvím svého anděla naznačil svému otroku Janovi.“
Zj 1:4.5.18 „4Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi
duchů před jeho trůnem 5a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž
nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů … 18ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti
i hrobu.“
Zj 5:5.9.12 „5Ale jeden ze starců mi řekl: „Neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův; on otevře tu
knihu sedmkrát zapečetěnou.“ … 9A zpívali novou píseň: „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi
byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras … 12slyšel jsem je mocným hlasem
volat: „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.““
Zj 21:6 „A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.“
1K 5:7 „Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován
náš velikonoční beránek, Kristus.“
L 24:46 „Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých.“
Mt 16:27 „Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

ÚT 17. dubna – Motiv svatyně ve Zjevení
Zj 1:12-18 „12Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm
zlatých svícnů; 13uprostřed těch svícnů někdo jako Syn člověka, oděný řízou až na zem, a na prsou zlatý
pás. 14Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně; 15jeho nohy podobné
kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. 16V pravici držel sedm hvězd a z jeho úst
vycházel ostrý dvousečný meč; jeho vzhled jako když slunce září v plné své síle. 17Když jsem ho spatřil,
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padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první
i poslední, 18ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“
Zj 11:19 „Tu se otevřel Boží chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy; rozpoutaly se
blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobití.“

Zj 11:19 B21 „Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy. Nastalo veliké
blýskání, hlasy a hromobití, zemětřesení a veliké krupobití.“
Zj 1:10.11.19.20 „10Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice:
11
„Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie
a do Laodikeje.“ … 19Napiš tedy, co jsi viděl – to, co jest, i to, co se má stát potom. 20Tajemství těch sedmi hvězd, které
jsi viděl v mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví, a sedm svícnů je sedm církví.““
Lv 16:12-14 „12Vezme z oltáře, od Hospodina, kadidelnici plnou žhavého uhlí a dvě hrsti jemného kadidla z vonných
věcí a vnese to dovnitř za oponu. 13Kadidlo vloží na oheň před Hospodina. Oblak z kadidla zahalí příkrov, který je na
schráně svědectví, aby nezemřel. 14Potom vezme trochu krve z býčka a stříkne ji prstem na příkrov z přední strany a před
příkrov stříkne prstem trochu krve sedmkrát.“

ST 18. dubna – Zjevení jako svědectví o Kristu
Zj 1:1-3.7 ČSP „1Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát.
On to prostřednictvím svého anděla naznačil svému otroku Janovi. 2Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví
Ježíše Krista, vše, co uviděl. 3Blahoslavený, kdo předčítá, i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co je v něm zapsáno, neboť ten čas je blízko. … 7‚Hle, přichází s oblaky‘ a ‚uzří jej každé oko, i ti,
kteří jej probodli‘, a ‚budou se pro něho bít v prsa všechny kmeny země‘. Ano, amen.“

Zj 1:1-8 „1Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. 2Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co viděl. 3Blaze tomu,
kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko. 4Jan
sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho
trůnem 5a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou
krví nás zprostil hříchů 6a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen. 7Hle,
přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak
jest, amen. 8Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.“
Zj 19:16 „Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.“
1K 6:9-11 „9Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři,
ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, 10ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím
království. 11A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána
Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.“
L 21:27 „A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.“
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PÁ 20. dubna – Podněty k zamyšlení
„Zjevení hovoří o Božích tajemstvích. Již samotný název, jímž byly tyto stránky, zapsané pod vlivem
Ducha svatého, označeny – „Zjevení“ –, je v rozporu s tvrzením, že se jedná o zapečetěnou knihu. Zjevení
je něco, co je nám odhaleno. Sám Pán zjevil svému služebníkovi tajemství obsažená v této knize a přeje si,
aby o nich mohli přemýšlet všichni lidé. Pravdy zaznamenané ve Zjevení jsou určeny jak těm, kdo budou
žít v posledních dnech dějin této země, tak Janovým současníkům. Některé události vylíčené v tomto proroctví se již naplnily, jiné právě probíhají; některé popisují závěr velkého sporu mezi mocnostmi temnoty
a Knížetem nebes, jiné nám odhalují vítězství a radost vykoupených na nové zemi. (AA 584;
PNL 336.337)
Texty z úvodu a z konce knihy Zjevení, které jsme tento týden studovali, ukazují, že podstatou celé knihy
je právě Ježíš Kristus. I navzdory všem starozákonním odvolávkám na historické události je kniha Zjevení
především o osobě Pána Ježíše Krista. Pro další studium o Ježíši ve Zjevení si přečti například texty
Zj 3,14; 5,5.6; 7,14; 19,11–16. Na základě těchto a podobných veršů se můžeme dozvědět různé důležité
skutečnosti o Ježíši a jeho díle pro nás. Poznávání Ježíše a jeho důležitosti pro život člověka by se měl
věnovat každý, kdo se považuje za Kristova následovníka.


Otázky k rozhovoru
1. Co pro nás znamená, že se pisatelé Nového zákona neustále odvolávají na texty Starého zákona? Co to
vypovídá o důležitosti Písma pro naši víru? Jaký význam má Boží slovo pro život člověka? Jak se můžeme
bránit proti tomu, aby se v našem osobním životě i v životě církve snižovala autorita Písma?
2. Znovu si projděte knihu Zjevení a najděte co nejvíce textů, které hovoří přímo o Ježíši. Ve vaší studijní
skupince si tyto texty přečtěte nahlas. Co všechno tyto texty zjevují o podstatě, díle, moci a charakteru
našeho Pána? Jaké povzbuzení můžete pro sebe v těchto verších najít?
3. Jak člověk může najít a přijmout povzbuzení a naději ze zaslíbení vzkříšení?



ČT 19. dubna – Zjevení, vzkříšení a Kristův příchod
Zj 22:7.12.13 „7Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy. … 12Hle, přijdu brzo,
a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. 13Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“
1K 15:16-20 „16Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. 17Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše
víra marná, ještě jste ve svých hříších, 18a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. 19Máme-li naději v Kristu jen pro tento
život, jsme nejubožejší ze všech lidí! 20Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.“
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