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Evangelium z ostrova Patmos

Texty na tento týden – Zj 1:1–8; J 14:1–3; Dt 29:28; J 14:29;

Týden od 30.12. do 05.01.

1:7; Fp 3:20; Da 7:13.14

Základní verš
„Blaze tomu, kdo p ed ítá slova tohoto proroctví, a blaze t m, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno,
nebo as je blízko.“ (Zj 1:3)
P ed více než devatenácti stoletími b hem svého vyhnanství na malém kamenném ostrov v Egejském
mo i známém jako Patmos (Zj 1,9) m l apoštol Jan vid ní, jež zaznamenal v knize Zjevení. Ve Zj 1,3 zaznívá požehnání pro ty, kte í knihu tou, slyší její poselství a zachovávají to, co je v ní napsáno (porovnej
s L 6,47.48). Tento verš popisuje shromážd ní v ících, kte í poslouchají poselství knihy. Požehnání však
p ichází nejen proto, že poselství knihy tou nebo slyší, ale i proto, že prorocká slova zachovávají – ídí se
jimi (Zj 22,7).
Proroctví ze Zjevení jsou vyjád ením Boží pé e o sv j lid. P ipomínají nám krátkost a k ehkost života,
poukazují na spasení v Ježíši, na jeho službu jako našeho nebeského velekn ze a Krále a na naše povolání
hlásat evangelium.
Biblická proroctví jsou jako svíce svítící na temném míst (2Pt 1,19). Jejich cílem je p inést pou ení pro
náš sou asný život a nad ji pro budoucnost. Tyto prorocké pokyny budeme pot ebovat po celou dobu až do
Kristova návratu a ustanovení v ného Božího království.

Týden ve zkratce:
- Název knihy
- Cíl knihy Zjevení
- Symbolický jazyk knihy Zjevení
- B h ve Zjevení
- Klí ová myšlenka knihy Zjevení
- Podn ty k zamyšlení

NE 30. prosince – Název knihy
Zj 1:1.2 SP „1Zjevení Ježíše Krista, které mu dal B h, aby svým otrok m ukázal, co se má brzo stát. On
to prost ednictvím svého and la nazna il svému otroku Janovi. 2Ten dosv d il Boží slovo a sv dectví
Ježíše Krista, vše, co uvid l.“

Zj 1:5-8 „5Od Ježíše Krista, v rného sv dka, prvorozeného z mrtvých a vládce král zem . Jemu, jenž nás miluje a svou
krví nás zprostil h ích 6a u inil nás královským kn žstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc nav ky. Amen. 7Hle,
p ichází v oblacích! Uz í ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kv li n mu na íkat všechna pokolení zem . Tak jest,
amen. 8Já jsem Alfa i Omega, praví Pán B h, ten, který jest a který byl a který p ichází, Všemohoucí.“
Zj 22:12-16 „12Hle, p ijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. 13Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, po átek i konec. 14Blaze t m, kdo si vyprali roucha, a tak mají p ístup ke stromu života i do bran
m sta. 15Venku z stanou ne istí, zaklína i, smilníci, vrahové, modlá i – každý, kdo si libuje ve lži. 16Já, Ježíš, posílám
svého posla, aby vám to dosv d il po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hv zda jit ní.“

PO 31. prosince – Cíl knihy Zjevení
Dt 29:28 „Skryté v ci pat í Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však pat í nav ky nám a našim syn m,
abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona.“
Zj 1:1a „Zjevení, které B h dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebník m, co se má brzo stát…“
Dt 29:28 „Skryté v ci pat í Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však pat í nav ky nám a našim syn m, abychom dodržovali
všechna slova tohoto zákona.“
Zj 22:7 „Hle, p ijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.“
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ÚT 1. ledna – Symbolický jazyk knihy Zjevení
Zj 13:1 „Tu jsem vid l, jak se z mo e vyno ila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na t ch
rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha.“
Da 7:1-3 „1V prvním roce vlády Belšasara, krále babylónského, vid l Daniel sen, vid ní mu prošla hlavou na jeho l žku. Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal. 2Daniel ekl: „Vid l jsem v no ním vid ní, hle, ty i nebeské v try rozbou ily Velké mo e. 3A z mo e vystoupila ty i veliká zví ata, odlišná jedno
od druhého.““
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Za 12:10 „Ale na d m David v, na toho, jenž sídlí v Jeruzalém , vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Budou
vzhlížet ke mn , kterého probodli. Budou nad ním na íkat, jako se na íká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním ho ce
lkát, jako se ho ce lká nad prvorozeným.“
Mt 24:30 „Tehdy se ukáže znamení Syna lov ka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny eledi zem a uz í Syna
lov ka p icházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.“

PÁ 4. ledna – Podn ty k zamyšlení

Ez 1:1-14 „1T icátého roku ve tvrtém m síci , pátého dne toho m síce, když jsem byl mezi p esídlenci u pr plavu Kebaru, otev ela se nebesa a m l jsem r zná vid ní od Boha. 2Pátého dne toho m síce, byl to pátý rok p est hování krále
Jójakína, 3událo se slovo Hospodinovo ke kn zi Ezechielovi, synu Buzího, v kaldejské zemi u pr plavu Kebaru. Tam na
n m spo inula Hospodinova ruka. 4Vid l jsem, jak se p ihnal bou livý vítr od severu, veliké mra no a šlehající ohe ;
okolo n ho byla zá a uprost ed ohn jakýsi t pyt oslnivého vzácného kovu. 5Uprost ed n ho bylo cosi podobného ty em
bytostem, které se vzhledem podobaly lov ku. 6Každá z nich m la ty i tvá e a každá ty i k ídla. 7Nohy m ly rovné, ale
chodidla byla jako chodidla bý ka, jisk ila jako vylešt ný bronz. 8Ruce m ly lidské, a to pod k ídly na ty ech stranách;
m ly po ty ech tvá ích a k ídlech. 9Svými k ídly se p imykaly jedna k druhé. P i ch zi se neotá ely, každá se pohybovala
p ímo vp ed. 10Jejich tvá e se podobaly tvá i lidské, zprava m ly všechny ty i tvá e lví a zleva m ly všechny ty i tvá e
bý í a všechny ty i m ly také tvá e orlí. 11Takové byly jejich tvá e; jejich k ídla byla rozpjata vzh ru. Každá se p imykala dv ma k ídly k druhé a dv ma si p ikrývaly t la. 12Každá se pohybovala p ímo vp ed. Chodily podle toho, kam je vedl
duch; p i ch zi se neotá ely. 13Svým vzhledem se ty bytosti podobaly ho ícímu e avému uhlí. Vypadaly jako pochodn
a ohe procházel mezi bytostmi a zá il, totiž z toho ohn šlehal blesk. 14A ty bytosti pobíhaly sem a tam, takže vypadaly
jako blýskavice.“
Da 2:45 „Nebo jsi vid l, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, m , hlínu, st íbro i zlato. Veliký
B h dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý a výklad spolehlivý.“

„Toto zjevení m lo být ponau ením a út chou pro k es anskou církev všech dob. … Zjevení je n co, co je
nám odhaleno. Sám Pán zjevil svému služebníkovi tajemství obsažená v této knize a p eje si, aby o nich
mohli p emýšlet všichni lidé. Pravdy zaznamenané ve Zjevení jsou ur eny jak t m, kdo budou žít v posledních dnech d jin této zem , tak Janovým sou asník m. N které události vylí ené v tomto proroctví se již
naplnily, jiné práv probíhají; n které popisují záv r velkého sporu mezi mocnostmi temnoty a Knížetem
nebes, jiné nám odhalují vít zství a radost vykoupených na nové zemi.
Ti, kdo nedokážou vysv tlit význam každého symbolu ve Zjevení, by se nem li domnívat, že pro n nemá
smysl tuto knihu zkoumat a snažit se pochopit pravdu, která je v ní obsažena. Ten, který zjevil tato tajemství
Janovi, umožní lov ku, který usilovn hledá pravdu, aby již nyní alespo v náznaku zakusil nebeské v ci.
Lidé, kte í jsou ochotni p ijmout pravdu, dostanou schopnost porozum t u ení této knihy a obdrží požehnání zaslíbená všem, kdo ‚slyší a zachovávají, co je tu napsáno‘ (Zj 1,3).“ (AA 583–585; PNL 336.337)

ST 2. ledna – B h ve Zjevení

1. Pokud je kniha Zjevení odhalením Ježíše Krista, pro má dnes slovo apokalypsa tak negativní význam?
Co nám to íká o všeobecném pohledu k es an na knihu Zjevení? Pro se tak asto spojuje s proroctvími
v knize Zjevení pojem strach?

Zj 1:4.5 „4Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který p ichází,
i od sedmi duch p ed jeho tr nem 5a od Ježíše Krista, v rného sv dka, prvorozeného z mrtvých a vládce
král zem . Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil h ích …“
1:7 „Všem vám v ím , kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: milost vám a pokoj od Boha
Otce našeho a Pána Ježíše Krista.“

Zj 1:11 „Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do
Filadelfie a do Laodikeje..“
Zj 4:5.8 „5Od tr nu šlehaly blesky a dun lo hromobití; p ed tr nem ho elo sedm sv tel – to je sedmero duch Božích, …
8
Všechny ty i bytosti jedna jako druhá m ly po šesti k ídlech a plno o í hledících ven i dovnit . A bez ustání dnem i nocí
volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, B h všemohoucí, ten, který byl a který jest a který p ichází.““
Ex 3:14 „B h ekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokra oval: „ ekni Izraelc m toto: JSEM posílá m k vám.““
Zj 5:6 „Vtom jsem spat il, že uprost ed mezi tr nem a t mi ty mi bytostmi a starci stojí Beránek, ten ob tovaný; m l
sedm roh a sedm o í, což je sedmero duch Božích vyslaných do celého sv ta.“
Ef 2:6 „Spolu s ním nás vzk ísil a spolu s ním uvedl na nebeský tr n v Kristu Ježíši.“

Otázky k rozhovoru

2. Uvažujte o falešných p edpov dích, které v pr b hu uplynulých desetiletí vyslovilo v souvislosti s koncem
sv ta a druhým p íchodem Ježíše Krista mnoho lidí. Bez ohledu na charakter a motivy lidí, kte í s t mito
p edpov mi vystoupili (a které asto ani neznáme), v em spo ívají negativní d sledky t chto nespln ných
p edpov dí? Co asi prožili ti, kte í t mto p edpov dím uv ili? Do jakého sv tla staví k es anství nespln né
p edpov di jako takové v o ích t ch, kte í v zaslíbení o druhém p íchodu Krista nev í? Jak si m žeme
zachovat vyváženost, jestliže v íme v platnost t chto zaslíbení a vedeme k tomu i druhé? Na co bychom si
m li dávat pozor?

T 3. leden – Klí ová myšlenka knihy Zjevení
Zj 1:7.8 „7Hle, p ichází v oblacích! Uz í ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kv li n mu na íkat
všechna pokolení zem . Tak jest, amen. 8Já jsem Alfa i Omega, praví Pán B h, ten, který jest a který byl
a který p ichází, Všemohoucí.“

Zj 22:7.12.20 „7Hle, p ijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy. … 12Hle, p ijdu brzo, a má odplata se
mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. … 20Ten, od n hož je to sv dectví, praví: „Ano, p ijdu brzo.“ Amen,
p ij , Pane Ježíši!“
Da 7:13.14 „13Vid l jsem v no ním vid ní, hle, s nebeskými oblaky p icházel jakoby Syn lov ka; došel až k V kovitému,
p ivedli ho k n mu. 14A byla mu dána vlada ská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé r zných národností
a jazyk . Jeho vlada ská moc je moc v ná, která nepomine, a jeho království nebude zni eno.“
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