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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;  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)

Před více než devatenácti stoletími během svého vyhnanství na malém kamenném 
ostrově v Egejském moři známém jako Patmos (Zj 1,9) měl apoštol Jan vidění, jež zazname-
nal v knize Zjevení. Ve Zj 1,3 zaznívá požehnání pro ty, kteří knihu čtou, slyší její poselství 
a zachovávají to, co je v ní napsáno (porovnej s L 6,47.48). Tento verš popisuje shromáždění 
věřících, kteří poslouchají poselství knihy. Požehnání však přichází nejen proto, že poselství 
knihy čtou nebo slyší, ale i proto, že prorocká slova zachovávají – řídí se jimi (Zj 22,7).

Proroctví ze Zjevení jsou vyjádřením Boží péče o svůj lid. Připomínají nám krátkost 
a křehkost života, poukazují na spasení v Ježíši, na jeho službu jako našeho nebeského vele-
kněze a Krále a na naše povolání hlásat evangelium.

Biblická proroctví jsou jako svíce svítící na temném místě (2Pt 1,19). Jejich cílem je přinést 
poučení pro náš současný život a naději pro budoucnost. Tyto prorocké pokyny budeme 
potřebovat po celou dobu až do Kristova návratu a ustanovení věčného Božího království.

Lekce 1

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

Týden od 30. prosince 2018 do 5. ledna 2019

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Název knihy- Cíl knihy Zjevení- Symbolický jazyk knihy Zjevení- Bůh ve Zjevení- Klíčová myšlenka knihy Zjevení- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos.

-jcHB
Zvýraznění
47Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je?48Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven.

-jcHB
Zvýraznění
Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.“

-jcHB
Zvýraznění
Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.

-jcHB
Zvýraznění
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NÁZEV KNIHY
1Zjevení Ježíše Krista, které mu dal B h, aby svým otrok m ukázal, co se má brzo stát. On to pro-
st 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 1,1.2; SP)

Osobní studium
Jak rozumíš úvodu knihy Zjevení? O kom 
(a o čem) je podle úvodních veršů tato kniha?

Zjevení 1,1 představuje knihu jako „Zje-
vení Ježíše Krista, které mu dal Bůh“ (ČSP) 
nebo „Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu“ 
(ČEP). Slovo zjevení je překladem řeckého 
slova apokalypsis, což znamená „odhalení“ 
nebo „odkrytí“ (to je skutečný význam slova 
„apokalypsa“). Zjevení je tedy odhalením 
Ježíše Krista. Jde o zjevení, které pochá-
zí od Ježíše a je o Ježíši. Zjevení přichází 
od Boha skrze Ježíše Krista (Zj 22,16) a kniha 
svědčí o tom, že Ježíš je i hlavním předmě-
tem jejího zájmu. Zjevení je knihou, v níž Je-
žíš zjevuje svému lidu sebe sama a vyjadřuje 
zájem a péči o svůj lid.

Ježíš je hlavní postavou knihy Zjevení. 
Kniha hned na začátku obrací pozornost 
na Ježíše (Zj 1,5–8) a v závěru zaznívají jeho 
slova (Zj 22,12–16). „Ať promlouvá Daniel, ať 
hovoří Zjevení a ať nám řeknou, co je pravda. 
Ale ať mluvíte o jakékoliv části proroctví, 

vyvyšte Ježíše jako středobod vší naděje, 
kterým je ‚potomek z rodu Davidova, jasná 
hvězda jitřní (Zj 22,16)‘.“ (6T 62)

Je důležité mít na paměti, že Ježíš ze 
Zjevení je tentýž Ježíš, kterého představují 
evangelia. Zjevení pokračuje v popisu Ježíše 
a díla záchrany, které koná ve prospěch své-
ho lidu, jak o tom hovoří i evangelia. Kniha 
Zjevení se zaměřuje na jiné aspekty Ježíšovy 
služby a jeho působení. Dalo by se říci, že 
kniha Zjevení pokračuje tam, kde evange-
lia končí, a navazuje na Ježíšovo vzkříšení 
a jeho nanebevstoupení.

Spolu s Listem Židům také kniha Zje-
vení zdůrazňuje Ježíšovu nebeskou služ-
bu. Ukazuje, že Ježíš byl po svém vzkří-
šení slavnostně uveden do své královské 
a kněžské služby v nebeské svatyni. Bez 
Zjevení (nebo Listu Židům) by naše pozná-
ní o Kristově velekněžské službě v nebe-
sích, kterou koná pro svůj lid, bylo velmi 
omezené. Ale kniha Zjevení (spolu s Lis-
tem Židům) nám přináší jedinečný pohled 
na službu Ježíše Krista.

P e ti si text J 14,1–3. Jak ti toto zaslíbení pomáhá lépe pochopit, co pro nás Ježíš práv  te  
d lá v nebesích? Jak bys mohl tuto nad ji p edat druhým lidem?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
5a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů6a 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.

-jcHB
Zvýraznění
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.14Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města.15Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři – každý, kdo si libuje ve lži.16Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.“
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CÍL KNIHY ZJEVENÍ
Skryté v ci pat í Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však pat í nav ky nám a našim syn m, aby-
chom dodržovali všechna slova tohoto zákona. (Dt 29,28)
Zjevení, které B h dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebník m, co se má brzo stát… (Zj 1,1a)

Osobní studium
V textu Zj 1,1 se dozvídáme, že cílem knihy 
je ukázat (odhalit) budoucí události, které 
mají svůj počátek v době, kdy byla kniha 
napsána. Každý, kdo zná obsah knihy Zjeve-
ní, si všimne, že předpovědi událostí – těch, 
které se již (minimálně z našeho dnešního 
pohledu) udály, nebo těch, které jsou stále 
budoucností (opět z našeho dnešního pohle-
du) – zabírají většinu obsahu knihy.

Hlavním smyslem biblických proroctví je 
zprostředkovat ujištění, že ať již budoucnost 
přinese cokoliv, Bůh vládne, o všem ví a má 
nad vším kontrolu. Kniha Zjevení právě o tom 
hovoří: ujišťuje nás, že Ježíš Kristus je se svým 
lidem nejen během celé historie, ale i během 
znepokojujících závěrečných událostí.

Z toho vyplývá, že proroctví obsažená 
ve Zjevení mají dva praktické cíle: ukázat nám, 
jak žít dnes a jak se připravit na budoucnost.

Jak ti text Dt 29,28 pomáhá lépe pochopit, 
proč neznáme vše a proč pro nás některé 

věci zůstávají zahalené? Co je podle tohoto 
verše důvodem, že nám něco bylo odhaleno? 
Jinými slovy, proč nám to Bůh zjevil? (Viz 
také Zj 22,7.)

Cílem proroctví ze Zjevení, která se týkají 
času konce, není uspokojit náš všetečný zájem 
o budoucnost. Kniha zjevuje pouze ty aspekty 
budoucnosti, které znát potřebujeme. Vážnost 
toho, co se bude dít, nám pomáhá uvědomit si, 
jak moc jsme závislí na Bohu a proč ho máme 
brát vážně a poslouchat ho.

Během století se v souvislosti s událost-
mi konce času objevilo mnoho různých 
spekulací a senzacechtivosti. Mnoho lidí ne-
smírně zbohatlo na tom, že mluvili o velmi 
blízkém konci (týdny nebo měsíce) a zmoc-
nili se peněz vystrašených věřících. Prý je 
nutně potřebovali pro svou službu – proto-
že konec je přece tak blízko. Konec však ni-
kdy nenastal a lidé zůstali zklamaní a zne-
chucení. Tak jako mnoho jiných darů, které 
nám Bůh dává, i proroctví je možné zneužít 
a překroutit.

P e ti si text J 14,29. Jaký princip týkající se proroctví se nachází v tomto verši? Jak mu 
rozumíš? Pro  je tento princip d ležitý?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy.“

-jcHB
Zvýraznění
Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona.
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SYMBOLICKÝ JAZYK KNIHY ZJEVENÍ
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. (Zj 13,1)
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.“ (Da 7,1–3)

Osobní studium
Porovnej texty Zj 13,1; Da 7,1–3 a Ez 1,1–14. 
Co mají tato tři vidění společného? Jak jim 
rozumíš?

Zj 1,1 dále říká: „…naznačil to prostřed-
nictvím anděla svému služebníku Janovi.“ 
V tomto verši se nachází výraz, který je vel-
mi důležitý pro celou knihu. Slovo naznačil 
je překladem řeckého slovesa sémainó, které 
by se dalo doslova přeložit jako „ukázat pro-
střednictvím symbolických znamení“. Toto 
slovo se nachází v řeckém překladu Starého 
zákona (v Septuagintě) v textu, v němž Da-
niel vysvětluje králi Nebúkadnesarovi, že 
prostřednictvím obrazu sochy zhotovené ze 
zlata, stříbra, bronzu a železa „…Bůh dal králi 
poznat, co se v budoucnu stane“ (Da 2,45). Ta-
kovým způsobem Jan naznačuje čtenářům, 
že scény a události popsané ve Zjevení mu 
byly ukázány v symbolech a prostřednic-
tvím vidění. Pod vedením Ducha Jan věrně 
zaznamenal tyto symbolické obrazy tak, jak 
je viděl ve svých viděních (Zj 1,2).

To je také důvod, proč nemůžeme na vět-
šině míst vykládat jazyk proroctví ve Zje-
vení doslovně. Při čtení Bible je obecným 
pravidlem, že text máme chápat doslov-
ně – kromě případů, kdy text jasně odkazuje 
na symbolický jazyk. Naopak při čtení kni-

hy Zjevení musíme text vykládat a chápat 
symbolicky – kromě případů, kdy text jasně 
ukáže na doslovný význam daných slov.

Když si při studiu knihy Zjevení bude-
me uvědomovat její symbolický charakter, 
ochrání nás to před překroucením nebo 
nepochopením jejího prorockého poselství. 
Ve snaze určit smysl symbolů použitých 
v knize Zjevení si musíme dát pozor, aby-
chom do textu nevkládali významy, které 
vycházejí z lidské představivosti nebo z běž-
ně rozšířeného významu těchto symbolů 
v naší kultuře. Namísto toho musíme hledat 
v Bibli a snažit se pochopit význam symbo-
lů, který najdeme na jejích stránkách. Jen 
tak můžeme správně pochopit smysl symbo-
lů použitých v knize Zjevení.

Když se budeme snažit o rozluštění sym-
bolů ve Zjevení, musíme si uvědomit, že vět-
šina z nich vychází ze Starého zákona. Bůh 
vedl Jana tak, aby budoucnost popisoval 
jazykem minulosti. Prostřednictvím toho 
si máme uvědomit, že skutky spasení, které 
bude Bůh konat v budoucnosti, budou vel-
mi podobné skutkům spasení, které udělal 
v minulosti. To, co vykonal pro lidi v minu-
losti, bude pro ně dělat i v budoucnosti. Když 
se tedy budeme snažit rozluštit symboly 
a obrazy v knize Zjevení, musíme se v první 
řadě soustředit na text Starého zákona.

Pro  je podle tebe kniha Zjevení napsána v symbolech? V em má takové symbolické vy-
jád ení výhodu? V em naopak spo ívá jeho nevýhoda?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Třicátého roku ve čtvrtém měsíci , pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha.2Pátého dne toho měsíce, byl to pátý rok přestěhování krále Jójakína,3událo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi, synu Buzího, v kaldejské zemi u průplavu Kebaru. Tam na něm spočinula Hospodinova ruka.4Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu.5Uprostřed něho bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku.6Každá z nich měla čtyři tváře a každá čtyři křídla.7Nohy měly rovné, ale chodidla byla jako chodidla býčka, jiskřila jako vyleštěný bronz.8Ruce měly lidské, a to pod křídly na čtyřech stranách; měly po čtyřech tvářích a křídlech.9Svými křídly se přimykaly jedna k druhé. Při chůzi se neotáčely, každá se pohybovala přímo vpřed.10Jejich tváře se podobaly tváři lidské, zprava měly všechny čtyři tváře lví a zleva měly všechny čtyři tváře býčí a všechny čtyři měly také tváře orlí.11Takové byly jejich tváře; jejich křídla byla rozpjata vzhůru. Každá se přimykala dvěma křídly k druhé a dvěma si přikrývaly těla.12Každá se pohybovala přímo vpřed. Chodily podle toho, kam je vedl duch; při chůzi se neotáčely.13Svým vzhledem se ty bytosti podobaly hořícímu řeřavému uhlí. Vypadaly jako pochodně a oheň procházel mezi bytostmi a zářil, totiž z toho ohně šlehal blesk.14A ty bytosti pobíhaly sem a tam, takže vypadaly jako blýskavice.

-jcHB
Zvýraznění
neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály kámen bez zásahu rukou a rozdrtil železo, měď, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý a výklad spolehlivý.“
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B H VE ZJEVENÍ
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 … (Zj 1,4.5)
Všem vám v ím , kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: milost vám a pokoj od Boha 
Otce našeho a Pána Ježíše Krista. (  1,7)

Osobní studium
Zjevení začíná pozdravem, který je podob-
ný pozdravům v Pavlových listech. Kniha 
Zjevení byla pravděpodobně v Janově době 
zaslána jako dopis sedmi sborům v Malé 
Asii (Zj 1,11). Zjevení však nebylo napsáno jen 
pro ně, ale pro všechny generace křesťanů 
v dějinách.

Porovnej oba úvodní texty. Jaký společný 
pozdrav se v těchto verších nachází a kdo 
tento pozdrav vyslovil?

V obou listech se objevuje pozdrav charak-
teristický pro epištoly: „Milost vám a pokoj.“ 
Tato fráze vychází z řeckého pozdravu charis 
(milost) a z hebrejského pozdravu šalom (klid, 
pohoda, prosperita). Na základě textu ve Zje-
vení (Zj 1,4.5) můžeme poznat, že dárci milosti 
a klidu jsou všechny tři osoby Trojice.

Bůh Otec je popsán jako ten, „který jest 
a který byl a který přichází“ (Zj 1,8 a 4,8). Toto 
vyjádření je odkazem na jméno, kterým se 
představuje Hospodin (Jahve): „Jsem, který 
jsem“ (Ex 3,14). Toto jméno odkazuje na věč-
nou Boží existenci.

Duch svatý je v tomto textu představen 
jako „sedm duchů“ (porovnej s verši Zj 4,5 
a 5,6). Sedmička je číslo plnosti. Označení 
„sedm duchů“ souvisí se sedmi sbory, v nichž 
působí Duch svatý. Tento obraz odkazuje 
na všudypřítomnost Ducha a na to, že bě-
hem celých dějin neustále působí uprostřed 
Božího lidu. Díky tomu může církev naplňo-
vat své povolání.

Ježíš Kristus je charakterizován třemi 
tituly: věrný svědek, prvorozený z mrtvých 
a vládce králů země (Zj 1,5). Tyto tituly odka-
zují na jeho smrt na kříži, vzkříšení a vládu 
v nebesích. Jan poté připomíná, co pro nás Je-
žíš vykonal a koná: (1) miluje nás, (2) svou krví 
nás zprostil hříchů a (3) učinil nás králov-
ským kněžstvem Boha, svého Otce (Zj 1,5.6).

Skutečnost, že nás Ježíš miluje, odkazuje 
v řeckém textu na Ježíšovu trvalou lásku, 
která zahrnuje minulost, přítomnost i bu-
doucnost. Ten, který nás miluje, nás svou krví 
vysvobodil z našich hříchů. V řečtině slovo 
osvobodil poukazuje na dílo ukončené v mi-
nulosti: když Ježíš zemřel na kříži, zajistil 
dokonalé a úplné odpuštění našich hříchů.

Verš Ef 2,6 charakterizuje vykoupené jako ty, kte í byli vzk íšeni spolu s Ježíšem a nyní sedí 
s Ježíšem na nebeském tr nu. Jak tomu rozumíš? Co pro tebe znamená, že se již nyní m žeš 
t šit z toho, že pat íš ke král m a kn žím (Zj 1,6), p estože stále žijeme na tomto h íchem 
zni eném sv t ? Jak tato skute nost ovliv uje tv j život?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje.

-jcHB
Zvýraznění
8Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.

-jcHB
Zvýraznění
8Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“

-jcHB
Zvýraznění
Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“

-jcHB
Zvýraznění
8Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází.“

-jcHB
Zvýraznění
Vtom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí Beránek, ten obětovaný; měl sedm rohů a sedm očí, což je sedmero duchů Božích vyslaných do celého světa.

-jcHB
Zvýraznění
5a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů6a 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.

-jcHB
Zvýraznění
„Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši.“

-jcHB
Zvýraznění
učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen
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KLÍ OVÁ MYŠLENKA KNIHY ZJEVENÍ
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 1,7.8)

Osobní studium
Závěrečná část úvodu Zjevení ukazuje 
na skutečný smysl celé knihy: návrat Ježíše 
v moci a slávě. Kristovo zaslíbení, že se zno-
vu vrátí, se třikrát opakuje i v závěru knihy 
(Zj 22,7.12.20).

Soustřeď se znovu na text Zj 1,7.8. Vy-
jádření v těchto verších vycházejí z něko-
lika prorockých textů: Da 7,13.14; Za 12 ,10 
a Mt 24,30. Co tyto texty říkají o Ježíšově 
druhém příchodu?

Podle Zjevení je Ježíšův druhý příchod 
cílem, ke kterému spějí celé dějiny. Dru-
hý příchod představuje závěr dějin světa 
poznamenaného hříchem a je počátkem 
věčného Božího království. Znamená také 
definitivní osvobození od zla, utrpení, bo-
lesti a smrti.

Podobně jako celý Nový zákon mluví i text 
Zj 1,7 o doslovném, viditelném a osobním Kris-
tově příchodu v majestátu a slávě. Všichni žijící 
lidé a také ti, kteří ho „probodli“, budou svědky 
Kristova příchodu. Tato slova poukazují na mi-
mořádné vzkříšení některých lidí těsně před 
Kristovým příchodem, které zahrnuje ty, co ho 
dali ukřižovat. Ano, Ježíš přinese vysvobození 
těm, kteří na něj čekali. Zároveň však přinese 

odsouzení těm obyvatelům země, kteří zavrhli 
jeho milost a lásku. 

Jistota Kristova příchodu je v textu po-
tvrzena slovy: „Tak jest, amen“ (Zj 1,7). Slovní 
spojení tak jest je překladem řeckého slova 
nai (znamená „ano“, „jistě“, „určitě“). Slovo 
amen je zase hebrejský výraz vyjadřující 
důrazné potvrzení. Dohromady tato slova 
vyjadřují určitost a naprostou jistotu. Obě 
slova se nacházejí také v závěru knihy Zje-
vení (Zj 22,20).

„Více než tisíc osm set let prošlo od doby, 
kdy Spasitel vyslovil zaslíbení o svém pří-
chodu. Během těchto staletí naplňovala jeho 
slova srdce věrných odvahou. Toto zaslíbení 
se zatím nenaplnilo. Hlas Dárce života ještě 
nepovolal svaté ze spánku v jejich hrobech. 
Tím však tato slova nejsou méně jistá než 
v době, kdy byla vyslovena. Bůh naplní své 
slovo ve svém vlastním čase. Měl by být nyní 
někdo znechucen nebo unaven? Měli bychom 
se vzdát naší víry, když už jsme tak blízko 
věčnosti? Měl by někdo říci: Město je ještě 
velmi daleko? Ne, ne. Ještě chviličku a uvidí-
me Krále v jeho nádheře. Ještě chvilku a setře 
nám z očí všechny naše slzy. Ještě okamžik 
a postaví nás neposkvrněné s plesáním před 
svou slávu.“ (AR, 13. listopad 1913)

Dané zaslíbení je jen tak silné, jak d v ryhodná je osoba, která je vyslovila a je schop-
ná ho naplnit. Zaslíbení o druhém p íchodu Ježíše Krista nám dal samotný B h, který 
v minulosti naplnil všechna svá zaslíbení. Dává ti toto v domí jistotu, že se Kristus vrátí 
p esn  tak, jak o tom mluví zaslíbení?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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.20Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!

-jcHB
Zvýraznění
13Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu.14A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.“

-jcHB
Zvýraznění
Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným.

-jcHB
Zvýraznění
Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
„Toto zjevení mělo být ponaučením a útěchou pro křesťanskou církev všech dob. … 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 současní-
kům. 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. 

Ti, kdo nedokážou vysvětlit význam každého symbolu ve Zjevení, by se neměli domnívat, 
že pro ně nemá smysl tuto knihu zkoumat a snažit se pochopit pravdu, která je v ní obsažena. 
Ten, který zjevil tato tajemství Janovi, umožní člověku, který usilovně hledá pravdu, aby již 
nyní alespoň v náznaku zakusil nebeské věci. Lidé, kteří jsou ochotni přijmout pravdu, do-
stanou schopnost porozumět učení této knihy a obdrží požehnání zaslíbená všem, kdo ‚slyší 
a zachovávají, co je tu napsáno‘ (Zj 1,3).“ (AA 583–585; PNL 336.337)

Otázky k rozhovoru
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?

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 nespl-
n 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?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________
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-jcHB
Zvýraznění




