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Uprost�ed svícn� 

Pr�vodce studiem BIBLE I.Q2019 - verše         

Uprost�ed svícn� Týden od 06.01. do 12.01. 

 

� Texty na tento týden – Zj 1:9–18; Sk 7:54–60; Mt 12:8; Ex 20:11; Da 10:5.6; Zj 1:20; Zj 2:1–7 
 

� Základní verš 
„Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvít�zí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“     
(Zj 2:7) 
 

   Žalm 73 popisuje autor�v úžas nad vychlouba�nou pýchou svévolník�, kte�í si užívají dostatku a pohodlí, 
na rozdíl od utrpení spravedlivých. Žalmista vyjad�uje nad touto nespravedlností hluboké znepokojení       
(Ž 73,2–16). Nakonec však p�ichází se svými pochybnostmi a se svým zmatkem do svatyn� (Ž 73,16.17). 
Tam, v Boží p�ítomnosti, pochopí skute�nou podstatu celého nap�tí. 
   O mnoho století pozd�ji se pro své v�rné sv�dectví ocitl zestárlý apoštol ve vyhnanství na skalnatém 
ostrov�. Ve své tísni se navíc dozv�d�l, že církevní sbory, o které se staral, se dostávají do potíží. Práv�       
v této t�žké situaci dostal vid�ní o vzk�íšeném Kristu v jeho nebeské svatyni. Podobn� jako v p�ípad� žal-
misty, i Janovi Hospodin odhalil n�která tajemství tohoto života a podstatu problém�, které prožíváme. Tato 
svaty�ová scéna mu p�inesla jistotu Kristovy p�ítomnosti a pé�e. Toto ujišt�ní pak Jan p�edává prost�ednic-
tvím poselství knihy Zjevení nejen svým sbor�m, ale i následujícím generacím k�es�an� v dalších staletích 
– a to až do konce d�jin tohoto sv�ta. 
   Krom� úvodu ke studiu Kristovy služby v nebeské svatyni se tento týden soust�edíme i na první ze sedmi 
osobitých poselství adresovaných sedmi k�es�anským sbor�m v Malé Asii. Tato poselství mají sv�j význam 
i pro nás dnes. P�íští týden se budeme v�novat poselstvím do zbývajících šesti sbor�. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Na ostrov� Patmos 
- Den Pán� 

- Janovo vid�ní Krista 
- Kristovo poselství tehdy a nyní 
- Poselství sboru v Efezu 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 6. ledna – Na ostrov� Patmos 
Zj 1:9  „Já, Jan, váš bratr, který má s vámi ú�ast na Ježíšov� soužení i kralování a vytrvalosti, dostal 

jsem se pro slovo Boží a sv�dectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos.“ 
Da 3:16-23  „16Šadrak, Méšak a Abed-nego odpov�d�li králi: „Nebúkadnesare, nám není t�eba dávat ti odpov��. 
17Jestliže náš B�h, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvo-
bodí nás . 18Ale i kdyby ne, v�z, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a p�ed zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepoklo-
níme.“ 19Tu se Nebúkadnesar velice rozlítil a výraz jeho tvá�e se v��i Šadrakovi, Méšakovi a Abed-negovi zm�nil. Rozká-
zal vytopit pec sedmkrát víc, než se obvykle vytáp�la. 20Muž�m, state�ným bohatýr�m, kte�í byli v jeho vojsku, rozkázal 
Šadraka, Méšaka a Abed-nega svázat a vhodit je do rozpálené ohnivé pece. 21Ti muži byli hned svázáni ve svých pláštích 
a suknicích i s �epicemi a celým oble�ením a vhozeni do rozpálené ohnivé pece. 22Protože královo slovo bylo p�ísné a pec 
byla nadmíru vytopena, ony muže, kte�í Šadraka, Méšaka a Abed-nega vynesli, usmrtil plamen ohn�. 23A ti t�i muži, 
Šadrak, Méšak a Abed-nego, padli svázaní do rozpálené ohnivé pece.“ 
Sk 7:54-60  „54Když to �lenové rady slyšeli, za�ali na Št�pána v duchu zu�it a zlostí zatínali zuby. 55Ale on, plný Ducha 
svatého, pohled�l k nebi a uz�el Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, 56a �ekl: „Hle, vidím nebesa otev�ená a Syna 
�lov�ka, stojícího po pravici Boží.“ 57Tu za�ali hrozn� k�i�et a zacpávat si uši; všichni se na n�ho vrhli 58a hnali ho za 
m�sto, aby ho kamenovali. Sv�dkové dali své plášt� hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. 59Když Št�pána kamenovali, 
on se modlil: „Pane Ježíši, p�ijmi mého ducha!“ 60Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, odpus� jim tento 
h�ích!“ To �ekl a zem�el.“ 
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PÁ 11. ledna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Pronásledování Jana se stalo prost�edkem milosti. Patmos zazá�il slávou vzk�íšeného Spasitele. Jan už 
vid�l Krista v jeho lidské podob� se známkami po h�ebech na rukou a nohou, které budou navždy sou�ástí 
jeho slávy. Nyní však mohl op�t spat�it vzk�íšeného Pána od�ného do takové slávy, kterou h�íšný �lov�k 
nem�že naplno spat�it, aby nezem�el.  
   Kristovo zjevení se Janovi by m�lo být pro všechny v��ící i nev��ící d�kazem, že Kristus opravdu žije. 
Toto poznání je pro církev oživující mocí. Nad Božím lidem se ob�as rozprost�ou tmavé mraky útlaku         
a pronásledování. Pro takové období však v��ící dostali pou�ení. Kristus �asto vchází do v�znic a zjevuje se 
svým vyvoleným. Stojí s nimi v ohni na hranici. Tak jako tmavou noc osv�tlují hv�zdy, zá�ivé sv�tlo Boží 
slávy oza�uje hlubokou beznad�j. �ím tmavší je obloha, tím jasn�ji a impozantn�ji zá�í Slunce spravedlnos-
ti, vzk�íšený Zachránce.“ (YI, 5. dubna 1900) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Jan �tená��m knihy Zjevení ukazuje, co vid�l a slyšel na ostrov� Patmos. Co poznáváte vy, když �tete 
verše Zj 1,12–20. Jaké povzbuzení m�žete z tohoto textu získat pro sebe? 
Zj 1:12-20  „12Obrátil jsem se, abych vid�l, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spat�il jsem sedm zlatých svícn�; 
13uprost�ed t�ch svícn� n�kdo jako Syn �lov�ka, od�ný �ízou až na zem, a na prsou zlatý pás. 14Jeho hlava a vlasy b�lost-
né jako sn�hobílá vlna, jeho o�i jako plamen ohn�; 15jeho nohy podobné kovu p�etavenému ve výhni a jeho hlas jako 
hukot p�íboje. 16V pravici držel sedm hv�zd a z jeho úst vycházel ostrý dvouse�ný me�; jeho vzhled jako když slunce zá�í v 
plné své síle. 17Když jsem ho spat�il, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a �ekl: „Neboj 
se. Já jsem první i poslední, 18ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na v�ky v�k�. Mám klí�e od smrti i hrobu. 19Napiš 
tedy, co jsi vid�l – to, co jest, i to, co se má stát potom. 20Tajemství t�ch sedmi hv�zd, které jsi vid�l v mé pravici, i t�ch 
sedmi zlatých svícn�: Sedm hv�zd jsou and�lé sedmi církví, a sedm svícn� je sedm církví.“ 
 

2. První ze t�í and�l� (Zj 14,7) vyzývá obyvatele zem�: „…poklekn�te p�ed tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e  
i prameny vod.“ Je to jazyk, který vychází z textu Ex 20,11. Co nám poselství prvního and�la ve Zjevení �íká 
o významu soboty na konci v�k�? 
Zj 14:7  „Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu �est, nebo� nastala hodina jeho soudu; poklekn�te p�ed 
tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e i prameny vod.““ 
Ex 20:11  „V šesti dnech u�inil Hospodin nebe i zemi, mo�e a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpo�inul. Proto 
požehnal Hospodin den odpo�inku a odd�lil jej jako svatý.“ 
 

3. Mnozí k�es�ané �elí nezvyklé ironii. �ím déle chodí do sboru, tím snadn�ji se m�že stát, že jejich víra 
ochladne nebo se úpln� vytratí. M�lo by to však být p�esn� naopak. Vždy� nakonec, �ím déle chodíme          
s Ježíšem, tím více bychom m�li znát a prožívat jeho lásku. Co m�žeme ud�lat pro to, aby v nás ohe� víry 
nejen ho�el, ale byl stále v�tší? 
 

� 
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Ž 9:14  „Hospodine, smiluj se nade mnou, pohle�, jak m� ponižují ti, kte�í m� nenávidí, smiluj se ty, jenž m� zvedáš        
z bran smrti!“ 
1K 15:21-23  „21A jako vešla do sv�ta smrt skrze �lov�ka, tak i zmrtvýchvstání: 22jako v Adamovi všichni umírají, tak       
v Kristu všichni dojdou života. 23Každý v daném po�adí: první vstal Kristus, potom p�i Kristov� p�íchodu vstanou ti, kdo 
jsou jeho.“ 
1Te 4:16.17  „16Zazní povel, hlas archand�la a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zem�eli v Kristu, 
vstanou nejd�íve; 17potom my živí, kte�í se toho do�káme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzh�ru vst�íc Pánu. 
A pak už navždy budeme s Pánem.“ 
 

ST 9. ledna – Kristovo poselství tehdy a nyní 
Zj 1:10.11 �SP  „10V den Pán� jsem se ocitl v Duchu a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polni-

ce, 11který �íkal: „Co vidíš, napiš do svitku a pošli sedmi sbor�m: Do Efesu, do Smyrny, do Pergama, do 

Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodiceje.““ 

Zj 1:19.20  „19Napiš tedy, co jsi vid�l – to, co jest, i to, co se má stát potom. 20Tajemství t�ch sedmi hv�zd, 

které jsi vid�l v mé pravici, i t�ch sedmi zlatých svícn�: Sedm hv�zd jsou and�lé sedmi církví, a sedm 

svícn� je sedm církví.“ 
Zj 22:16  „Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosv�d�il po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, 
jasná hv�zda jit�ní.“ 
 

�T 10. leden – Poselství sboru v Efezu 
Zj 2:5-7  „5Rozpome� se, odkud jsi klesl, navra� se a jednej jako d�ív. Ne-li, p�ijdu na tebe a pohnu tvým 

svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. 6To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaj� stejn� jako 

já. 7Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvít�zí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“ 
Zj 2:1-4  „1And�lu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hv�zd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi 
zlatými svícny: 2Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nem�žeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi 
ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lhá�i. 3Máš vytrvalost a trp�l jsi pro mé jméno, a nepod-
lehls únav�. 4Ale to mám proti tob�, že už nemáš takovou lásku jako na po�átku.“ 
Ef 1:15  „Proto i já, když jsem uslyšel o vaší ví�e v Pána Ježíše a lásce ke všem brat�ím.“ 
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PO 7. ledna – Den Pán� 
Zj 1:10a  „Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Pán�, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk 

polnice…“ 
Ex 31:13  „Promluv k Izraelc�m: Dbejte na mé dny odpo�inku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše poko-
lení, abyste v�d�li, že já Hospodin vás posv�cuji.“ 
Iz 58:13  „Jestliže v den odpo�inku upustíš od svých poch�zek, od prosazování svých zálib v m�j svatý den, nazveš-li den 
odpo�inku rozkošným, svatý den Hospodin�v p�eslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že p�estaneš hov�t 
svým zálibám a nepovedeš plané �e�i.“ 
Mt 12:8  „Vždy� Syn �lov�ka je pánem nad sobotou.“ 
Zj 1:7  „Hle, 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.“ 
Iz 13:6-13  „6Kvilte, blízko je den Hospodin�v, p�ijde od Všemocného jak zhouba. 7Proto každá ruka ochabne a každý 
�lov�k odvahu ztratí. 8Budou plni hr�zy, zachvátí je bolesti a k�e�e, jako rodi�ka se budou svíjet. Strnule bude zírat jeden 
na druhého, ve tvá�i plamenem vzplanou. 9Hle, p�ichází den Hospodin�v, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hn�vem, 
aby zemi zm�nil v spouš� a vymýtil z ní její h�íchy. 10Nebeské hv�zdy a souhv�zdí se nezat�pytí svým sv�tlem, slunce se p�i 
svém východu zatmí, m�síc svým sv�tlem nezazá�í. 11A budu stíhat zlobu sv�ta a nepravost svévolník�. U�iním p�ítrž pýše 
opovážlivc�, ponížím troufalost ukrutník�. 12Zp�sobím, že �lov�k bude vzácn�jší než ryzí zlato, �lov�k bude nad zlato z 
Ofíru. 13Ot�esu totiž nebesy a zem� se pohne ze svého místa prchlivostí Hospodina zástup� v den jeho planoucího hn�vu.“ 
2Pt 3:10  „Den Pán� p�ijde jako p�ichází zlod�j. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a zem� se 
všemi lidskými �iny bude postavena p�ed soud.“ 
 

ÚT 8. ledna – Janovo vid�ní Krista 
Zj 1:12-18  „12Obrátil jsem se, abych vid�l, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spat�il jsem sedm 

zlatých svícn�; 13uprost�ed t�ch svícn� n�kdo jako Syn �lov�ka, od�ný �ízou až na zem, a na prsou zlatý 

pás. 14Jeho hlava a vlasy b�lostné jako sn�hobílá vlna, jeho o�i jako plamen ohn�; 15jeho nohy podobné 

kovu p�etavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot p�íboje. 16V pravici držel sedm hv�zd a z jeho úst vy-

cházel ostrý dvouse�ný me�; jeho vzhled jako když slunce zá�í v plné své síle. 17Když jsem ho spat�il, padl 

jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a �ekl: „Neboj se. Já jsem první i po-

slední, 18ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na v�ky v�k�. Mám klí�e od smrti i hrobu.““ 
Da 10:5.6  „5Pozvedl jsem o�i a spat�il jsem, hle, jakýsi muž oble�ený ve ln�ném od�vu. Na bedrech m�l pás z t�pytivého 
zlata z Úfazu. 6T�lo m�l jako chrysolit, tvá� jako blesk, o�i jako ho�ící pochodn�, paže a nohy jako lesknoucí se bronz      
a zvuk jeho slov byl jako hrozný hluk.“ 
Lv 26:12  „Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem.“ 
Zj 1:20  „Tajemství t�ch sedmi hv�zd, které jsi vid�l v mé pravici, i t�ch sedmi zlatých svícn�: Sedm hv�zd jsou and�lé 
sedmi církví, a sedm svícn� je sedm církví.“ 
Zj 2:2.8.9.13.19  „2Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nem�žeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel 
jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lhá�i. … 8And�lu církve ve Smyrn� piš: Toto praví ten 
první i poslední, který byl mrtev a je živ: 9Vím o tvém soužení a tvé chudob�, ale jsi bohat; vím, jak t� urážejí ti, kdo si 
�íkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satan�v! … 13Vím, kde bydlíš: tam, kde je tr�n satan�v. Avšak pevn� se držíš 
mého jména a nezap�el jsi víru ve mne ani ve dnech, kdy m�j v�rný sv�dek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí 
satan. … 19Vím o tvých skutcích, lásce a ví�e, služb� a vytrvalosti; vím, že tvých skutk� je �ím dál více.“ 
Zj 3:1.8.15  „1And�lu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duch� Božích a sedmero hv�zd: „Vím         
o tvých skutcích – podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. … 8Vím o tvých skutcích. Hle, otev�el jsem p�ed tebou dve�e, a nikdo 
je nem�že zav�ít. Nebo� a�koli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezap�el. … 15Vím o tvých 
skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!“ 
Iz 44:6  „Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástup�: „Já jsem první i poslední, krom� mne 
žádného Boha není.“ 
Iz 48:12  „Poslouchej m�, Jákobe, Izraeli, m�j povolaný. Já, já jsem ten první, já jsem i poslední.“ 
Jb 17:16  „Závory podsv�tí zapadnou, až se spolu do prachu uložíme.“ 
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