
| 11  

Týden od 6. do 12. lednaLekce 2

Uprost ed svícn
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 autorův úžas nad vychloubačnou pýchou svévolníků, kteří si 
užívají dostatku a pohodlí, na rozdíl od utrpení spravedlivých. Žalmista vyjadřuje nad 
touto nespravedlností hluboké znepokojení (Ž 73,2–16). Nakonec však přichází se svými 
pochybnostmi a se svým zmatkem do svatyně (Ž 73,16.17). Tam, v Boží přítomnosti, pochopí 
skutečnou podstatu celého napětí.

O mnoho století později se pro své věrné svědectví ocitl zestárlý apoštol ve vyhnanství 
na skalnatém ostrově. Ve své tísni se navíc dozvěděl, že církevní sbory, o které se staral, se 
dostávají do potíží. Právě v této těžké situaci dostal vidění o vzkříšeném Kristu v jeho nebes-
ké svatyni. Podobně jako v případě žalmisty, i Janovi Hospodin odhalil některá tajemství to-
hoto života a podstatu problémů, které prožíváme. Tato svatyňová scéna mu přinesla jistotu 
Kristovy přítomnosti a péče. Toto ujištění pak Jan předává prostřednictvím poselství knihy 
Zjevení nejen svým sborům, ale i následujícím generacím křesťanů v dalších staletích – a to 
až do konce dějin tohoto světa.

Kromě úvodu ke studiu Kristovy služby v nebeské svatyni se tento týden soustředíme 
i na první ze sedmi osobitých poselství adresovaných sedmi křesťanským sborům v Malé 
Asii. Tato poselství mají svůj význam i pro nás dnes. Příští týden se budeme věnovat posel-
stvím do zbývajících šesti sborů.

 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

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Na ostrově Patmos- Den Páně- Janovo vidění Krista- Kristovo poselství tehdy a nyní- Poselství sboru v Efezu- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Žalm. Pro Asafa. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce!2Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty ,3neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl svévolné, jak pokojně si žijí .4Smrt je do okovů ještě nesevřela, jejich tělo kypí,5nevědí, co je to lidské plahočení, nebývají postiženi jako jiní lidé.6Jejich náhrdelníkem je zpupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí.7Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce.8Vysmívají se a mluví zlomyslně, povýšenou řečí utiskují druhé .9Do úst nebesa si berou, jazykem prosmýčí zemi.10A lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem .11Říkávají: „Což se to Bůh dozví? Cožpak to Nejvyšší pozná?“12Ano, to jsou svévolníci: bez starostí věčně kupí jmění.13Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností?14Každý den se na mě sypou rány, každé ráno bývám trestán.15Kdybych řekl: „Budu mluvit jako oni,“ věrolomně bych opustil pokolení tvých synů.16Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat, nesnadné se mi to zdálo.17Teprv když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec.18Věru, stavíš je na kluzké cesty, do zkázy je srazíš.19Jaký úděs náhle vzbudí, hrůzou se obrátí vniveč, zajdou20jako sen po procitnutí; Panovníku, pohrdneš jejich přeludem, až je probudíš.21Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví,22byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobytče jsem před tebou býval.23Já však chci být ustavičně s tebou, uchopils mě za pravici,24povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš.25Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.26Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.27Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost.28Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.
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Ne |  6. ledna

NA OSTROV  PATMOS
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. (Zj 1,9)

Osobní studium
Co se můžete z úvodního verše dozvědět 
o okolnostech, za kterých Jan obdržel vidění 
zaznamenané v knize Zjevení?

Patmos je vyprahlý, skalnatý ostrov 
v Egejském moři. Je dlouhý přibližně šest-
náct kilometrů a v nejširším místě měří 
téměř deset kilometrů. Římané ho spolu 
s okolními ostrovy využívali jako místa 
na izolování vyhoštěných politických věz-
ňů. Křesťanští autoři, kteří žili v prvních 
stoletích po Kristu, se jednoznačně shodu-
jí na tom, že římské orgány poslaly Jana 
do vyhnanství na ostrov Patmos pro jeho 
věrnost evangeliu. Zestárlý apoštol určitě 
zažíval na Patmosu všechny obtíže spojené 
s římským uvězněním. Je pravděpodobné, 
že byl v okovech, trpěl hladem a musel na-
máhavě pracovat pod dozorem nemilosrd-
ných římských dozorců.

 „Patmos, pustý, skalnatý ostrov v Egej-
ském moři, byl místem, které si římská vláda 

zvolila za vyhnanství pro zločince. Pro Bo-
žího služebníka se však toto ponuré místo 
stalo bránou do nebe. Odloučen od shonu 
každodenního života a od pilné práce před-
chozích let, žil ve společenství s Bohem, 
Kristem a nebeskými anděly. Od nich při-
jímal pokyny pro církev všech budoucích 
časů. Zde se před jeho očima odehrály udá-
losti, které nastanou na konci dějin tohoto 
světa; tady zaznamenal vidění, která dostal 
od Boha.“ (AA 570.571; PNL 328)

Jaké potíže prožívaly různé biblické po-
stavy navzdory své věrnosti Bohu (nebo 
právě pro ni)? Viz například Da 3 ,16–23 
a Sk 7,54–60.

Kristovi následovníci by nikdy neměli za-
pomenout, že kdykoli se ocitnou v podobné 
situaci jako Jan, nejsou ponecháni jen sami 
sobě. Tentýž Ježíš, který přišel za Janem se 
slovy naděje a povzbuzení uprostřed těž-
kostí na ostrově Patmos, je i dnes uprostřed 
svého lidu, aby ho posiloval, pomáhal a po-
vzbuzoval v jeho starostech.

Jak bys odlišil utrpení, které prožíváš pro Kristovo jméno, od obtíží zp sobených jinými 
d vody, v etn  tvých špatných rozhodnutí? Dají se vždy ur it p í iny našeho utrpení? Co 
když svému utrpení nerozumíš? Jak se m žeš nau it d v ovat Hospodinu v každé si-
tuaci?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
16Šadrak, Méšak a Abed-nego odpověděli králi: „Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď.17Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás .18Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme.“19Tu se Nebúkadnesar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Méšakovi a Abed-negovi změnil. Rozkázal vytopit pec sedmkrát víc, než se obvykle vytápěla.20Mužům, statečným bohatýrům, kteří 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 čepicemi a celým oblečením a vhozeni do rozpálené ohnivé pece.22Protože královo slovo bylo přísné a pec byla nadmíru vytopena, ony muže, kteří Šadraka, Méšaka a Abed-nega vynesli, usmrtil plamen ohně.23A ti tři muži, Šadrak, Méšak a Abed-nego, padli svázaní do rozpálené ohnivé pece.

-jcHB
Zvýraznění
54Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby.55Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží,56a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“57Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli58a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul.59Když Štěpána kamenovali, on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“60Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, odpusť jim tento hřích!“ To řekl a zemřel.
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DEN PÁN
Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Pán , a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polni-
ce… (Zj 1,10a)

Osobní studium
Soustřeď se na úvodní text a přečti si i verše 
Ex 31,13; Iz 58,13 a Mt 12,8. Jaký den je podle 
těchto veršů pojmenovaný jako „den Páně“ 
(nebo také „den Hospodinův“)? V čem mohl 
být tento den pro Jana důležitý uprostřed 
těžkostí, ve kterých se ocitl?

„Pán slávy se apoštolovi ve vyhnan-
ství zjevil v sobotní den. Jan světil sobotu 
na Patmosu stejně jako v době, kdy kázal 
lidu v judských městech a vesnicích. Vzta-
hoval na sebe vzácná zaslíbení týkající se 
tohoto dne.“ (AA 581; PNL 335)

Samotný text Zj 1 , 10 používá termín 
„den Páně“, který může naznačovat, že 
apoštol Jan dostal své vidění v sobotu, 
sedmý den týdne (teprve později začali 
křesťané takto označovat neděli). Přestože 
ve svých viděních upíral zrak k budoucím 
událostem a k druhému příchodu Ježíše 

Krista (Zj 1,7), který je také nazvaný jako 
„den Páně“ (Iz 13,6–13; 2Pt 3,10), Jan ve verši 
Zj 1,10 mluvil o době, kdy měl vidění o bu-
doucnosti – a v tomto případě šlo o sobotu, 
„den Páně“.

Není pochyb, že pro Jana, zkroušeného 
potížemi a utrpením, byla tato mimořádná 
sobota naplněná viděním jakousi „ochut-
návkou“ života bez utrpení, jaký budou 
po Kristově příchodu prožívat všichni spa-
sení. Samozřejmě, v židovském chápání je 
každá sobota považována za předchuť olam 

haba, „přicházejícího světa“.
„Sobota, kterou Bůh představil v Edenu 

byla … pro Jana na opuštěném ostrově vzác-
ná… Pro opuštěného psance musela mít tato 
sobota obrovský význam. Vždy vnímal, že 
ho Kristus miluje. Nyní to však skutečně 
prožil. Nikdy předtím se toho o Kristu ne-
dozvěděl tolik. Nikdy předtím neslyšel tak 
důležité a pozoruhodné pravdy.“ (7BC 955)

Porovnej dv  verze tvrtého p ikázání, zaznamenané v Desateru v Ex 20,8–11 a v Dt 5,12–15 
(soust e  se p edevším na poslední verš v každém textu). V em se tyto dv  verze liší a co 
mají spole né? Co se z nich m žeme dozv d t o Bohu? Jak jsou tyto dv  charakteristiky 
Boha navzájem propojeny? Jak nám naše prožívání soboty m že pomoci uv domit si rea-
litu toho, kým je (a chce být) pro nás B h?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Promluv k Izraelcům: Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji

-jcHB
Zvýraznění
Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči

-jcHB
Zvýraznění
Vždyť Syn člověka je pánem nad sobotou.“

-jcHB
Zvýraznění
6Kvilte, blízko je den Hospodinův, přijde od Všemocného jak zhouba.7Proto každá ruka ochabne a každý člověk odvahu ztratí.8Budou plni hrůzy, zachvátí je bolesti a křeče, jako rodička se budou svíjet. Strnule bude zírat jeden na druhého, ve tváři plamenem vzplanou.9Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymýtil z ní její hříchy.10Nebeské hvězdy a souhvězdí se nezatřpytí svým světlem, slunce se při svém východu zatmí, měsíc svým světlem nezazáří.11A budu stíhat zlobu světa a nepravost svévolníků. Učiním přítrž pýše opovážlivců, ponížím troufalost ukrutníků.12Způsobím, že člověk bude vzácnější než ryzí zlato, člověk bude nad zlato z Ofíru.13Otřesu totiž nebesy a země se pohne ze svého místa prchlivostí Hospodina zástupů v den jeho planoucího hněvu.

-jcHB
Zvýraznění
Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.

-jcHB
Zvýraznění
Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.
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Út | 8. ledna

JANOVO VID NÍ KRISTA 
12Obrátil jsem se, abych vid l, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spat il jsem sedm zla-
tých 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 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.“ (Zj 1,12–18)

Osobní studium
Soustřeď se na způsob, jakým Jan v úvod-
ních verších zobrazuje Krista. Porovnej ten-
to popis s textem Da 10,5.6. V čem jsou tyto 
popisy stejné a v čem různé? Jak se Ježíš zje-
vuje v Janově vidění? Jakou činnost koná? 
Jak tomuto popisu rozumíš?

 Jan vidí Ježíše oblečeného jako vele-
kněze procházejícího se mezi svícny. Tento 
obraz poukazuje na Hospodinovo zaslíbe-
ní starověkému Izraeli: „Budu procházet 
mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete 
mým lidem“ (Lv 26,12). Ve Zjevení představují 
svícny sedm křesťanských sborů v Malé 
Asii, kterým byl Janův spis původně určen 
(Zj 1,20). Jak si ukážeme v části na středu, 
svícny symbolizují i   Boží církev během dě-
jin. Prostřednictvím Ducha svatého Ježíš 
pečuje o církev a chrání ji. Je neustále se 
svým lidem, dokud ho nepřivede do věčného 
domova.

Kromě toho vychází obraz Ježíše jako ve-
lekněze uprostřed svícnů z obřadní praxe 
v Jeruzalémském chrámu. Mezi každodenní 
povinnosti určeného kněze patřila i péče 
o to, aby svícen ve svatyni jasně svítil. Měl 

ho čistit, udržovat a doplňovat olejem. Kněz 
proto velmi dobře znal stav každé části svícnu. 
Podobně i Ježíš důvěrně zná potřeby a situaci 
svého lidu, o který se osobně stará.

Přečti si texty Zj 2,2.9.13.19; 3,1.8.15. Každý 
z těchto veršů začíná Ježíšovým konstato-
váním „Vím o …“ (ČEP) nebo také „Znám…“ 
(ČSP) (v řečtině oida). Co ti tato slova říkají 
o tom, jak Ježíš zná situaci a potřeby svého 
lidu?

Ježíš se představuje Božími tituly, jako 
například „první a poslední“ (Zj 2,8; porovnej 
s Iz 44,6; 48,12). Řecké slovo pro „poslední“ je 
eschatos, ze kterého pochází slovo „escha-
tologie“ (učení o posledních věcech). To na-
značuje, že cílem eschatologie by mělo být 
poznávání Ježíše Krista, který bude mít v zá-
věrečných událostech poslední slovo. On je 
ten „živý“ a vlastní „klíče od smrti i hrobu“ 
(Zj 1,18). Svou smrtí a svým vzkříšením do-
stal Ježíš moc otevřít brány smrti (Jb 17,16 
a Ž 9,14). Všichni, kteří mu důvěřují, vstanou 
z hrobů k věčnému životu (1K 15,21–23). Věrní 
Ježíšovi následovníci se nemusejí bát smrti, 
protože i mrtví jsou v jeho péči. A pokud 
nezapomíná ani na mrtvé, o co více se stará 
o živé! (1Te 4,16.17)

Co pro tebe znamená, že Ježíš o tob  ví, zná t , rozumí tvé situaci a má moc zachránit 
t  pro v nost? ím t  toto v domí napl uje? Jak to ovliv uje tv j každodenní život, tvé 
rozhodování a vztah k druhým lidem?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
5Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakýsi muž oblečený ve lněném oděvu. Na bedrech měl pás z třpytivého zlata z Úfazu.6Tělo měl jako chrysolit, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako lesknoucí se bronz a zvuk jeho slov byl jako hrozný hluk.

-jcHB
Zvýraznění
Tajemství 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.“

-jcHB
Zvýraznění
2„Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.8Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ:9„Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův!13„Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel jsi víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan.19„Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti; vím, že tvých skutků je čím dál více.

-jcHB
Zvýraznění
1Andělu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd: „Vím o tvých skutcích – podle jména jsi živ, ale jsi mrtev.8„Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.15„Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!

-jcHB
Zvýraznění
8Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ:

-jcHB
Zvýraznění
Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není.

-jcHB
Zvýraznění
Poslouchej mě, Jákobe, Izraeli, můj povolaný. Já, já jsem ten první, já jsem i poslední.

-jcHB
Zvýraznění
Závory podsvětí zapadnou, až se spolu do prachu uložíme.“

-jcHB
Zvýraznění
Hospodine, smiluj se nade mnou, pohleď, jak mě ponižují ti, kteří mě nenávidí, smiluj se ty, jenž mě zvedáš z bran smrti!

-jcHB
Zvýraznění
21A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání:22jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.23Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.

-jcHB
Zvýraznění
16Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;17potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.
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KRISTOVO POSELSTVÍ TEHDY A NYNÍ
10V den Pán  jsem se ocitl v Duchu a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice, 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 1,10.11; SP)
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 1,19.20)

Osobní studium
Ježíš adresuje svá slova sedmi různým sbo-
rům v Malé Asii (Zj 1,19.20). Jde samozřejmě 
o konkrétní poselství do jednotlivých křes-
ťanských společenství existujících v době 
vzniku knihy Zjevení. Podle čeho můžeme 
podle tebe usuzovat, že tyto „dopisy“ jsou i vše-
obecným (a symbolickým) poselstvím pro 
všechny křesťany?

Ježíšova poselství, která měl Jan zpro -
střed  kovat sedmi sborům, jsou zaznamenána 
ve Zjevení 2 a 3. Jejich poselství je možné vní-
mat v různých rovinách:
Historická aplikace. Poselství byla původ-

ně určena sedmi konkrétním sborům, které se 
nacházely v bohatých městech Malé Asie. Křes-
ťané byli v těchto městech vystaveni různým 
výzvám. V některých městech bylo v místních 
chrámech zavedeno uctívání císaře jako zname-
ní loajality obyvatel města Římu. Uctívání císaře 
se místy nejen vyžadovalo, ale i vynucovalo pod 
hrozbou různých trestů. Od obyvatel se očeká-
valo, že se budou účastnit různých veřejných 
akcí a pohanských náboženských slavností. 
Protože mnozí křesťané se odmítali takových 
praktik účastnit, byli vystaveni různým tres-
tům a nejednou byli potrestáni i smrtí. Kristus 
zmocnil Jana, aby zaznamenal sedm poselství, 

která měla věřícím v daných městech pomoci 
v jejich těžké situaci.
Prorocká aplikace. Skutečnost, že Zjevení je 

prorockou knihou a jen sedm sborů ze všech 
bylo vybráno, aby obdrželo zaznamenané po-
selství, nám naznačuje, že i těchto sedm posel-
ství má prorocký charakter. Duchovní situace 
v tehdejších sedmi sborech se překrývá s du-
chovní situací Boží církve v různých dějinných 
obdobích. Z nebeského pohledu je cílem sedmi 
poselství přinést panoramatický pohled na du-
chovní stav křesťanství od prvního století až 
po závěrečné události světa.
Univerzální aplikace. Poselství jednotlivým 

sborům nebyla posílána odděleně, ale společně 
jako jeden list (Zj 1,11; 22,16). Celý dopis si tak 
přečetly všechny sbory. Jednotlivá poselství 
sedmi sborům obsahují naučení, ze kterých 
mohou mít užitek křesťané v nejrůznějších ob-
dobích dějin na odlišných místech světa. Tímto 
způsobem jsou osloveny různé typy křesťanů 
ve všech dobách a oblastech. Zatímco napří-
klad obecná charakteristika křesťanství dnes 
vychází z poselství sboru v Laodikeji, někteří 
křesťané mohou vnímat, že je pro ně nebo pro 
jejich společenství aktuální poselství určené 
jinému sboru. Dobrou zprávou je, že ať už je náš 
duchovní stav jakýkoliv, Bůh „se sklání k pad-
lým bytostem tam, kde se nacházejí“ (1SM 22).

P edstav si, že by m l B h adresovat dopis tvému   sboru podobn , jako jsou napsány listy 
sedmi sbor m. Tento list by obsahoval charakteristiku vašeho duchovního stavu a pojme-
nování problém , s nimiž zápasíte. Jak by takový dopis vypadal?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny:2„Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.3Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě.4Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.5Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš.6To však máš k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitů stejně jako já.7Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“8Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ:9„Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův!10Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.11Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.“12Andělu církve v Pergamu piš: Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč:13„Vím, kde bydlíš: tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel jsi víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan.14Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva,15tak i ty máš některé, kteří zastávají učení nikolaitů.16Proto se obrať! Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst.17Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává.“18Andělu církve v Thyatirech piš: Toto praví Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov:19„Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti; vím, že tvých skutků je čím dál více.20Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách.21Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva.22Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů neodvrátí;23a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů.24Vám ostatním v Thyatirech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovy, pravím: Nevkládám na vás jiné břemeno.25Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu.26Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy:27bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet28– tak jako já jsem tu moc přijal od svého Otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní.29Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

-jcHB
Zvýraznění
1Andělu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd: „Vím o tvých skutcích – podle jména jsi živ, ale jsi mrtev.2Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem;3rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu.4Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni.5Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.6Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“7Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře:8„Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.9Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; říkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.10Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.11Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.12Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.13Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“14Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího:15„Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!16Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.17Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.18Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.19Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.20Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.21Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.22Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“
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POSELSTVÍ SBORU V EFEZU
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 nikolait  
stejn  jako já. 7Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvít zí, dám jíst ze stromu 
života v Božím ráji. (Zj 2,5–7)

Osobní studium
Efez byl hlavním a největším městem řím-

ské provincie Malá Asie. Nacházel se na kři-
žovatce největších obchodních cest a zahrno-
val i hlavní přístav Malé Asie. Šlo o důležité 
obchodní a náboženské centrum. Ve městě se 
nacházelo množství významných veřejných 
institucí a budov – chrámy, stadiony, lázně, 
divadla a nevěstince. Efez byl známý svou 
láskou k umění, ale také pověrčivostí, rozší-
řením čarodějnictví a nemravností. Přesto 
se nejvýznamnější křesťanský sbor provincie 
nacházel právě v Efezu.

Jak se Ježíš podle veršů Zj 2,1–4 předsta-
vuje sboru v Efezu? Za které vlastnosti Ježíš 
chválí tento sbor? Jaké obavy a znepokoje-
ní vyslovuje Ježíš v souvislosti se sborem 
v Efezu?

V raném období byli věřící v Efezu známi 
svou vírou a láskou (Ef 1,15). Navzdory tla-
kům, kterým byli vystaveni, zůstávali křes-

ťané v Efezu ve své víře pevní a oddaní. Byli 
pilní, poslušní pravdy a zůstávali věrní až 
do konce. Bylo jen samozřejmé, že ve svém 
středu netolerovali falešné učitele. Postupně 
však jejich láska ke Kristu začala slábnout. 
A přestože členové sboru zůstávali věrní 
učení apoštolů, bez vřelé Kristovy lásky hro-
zilo nebezpečí, že jejich světlo úplně vyhas-
ne.

Jaké tři výzvy adresuje Ježíš věřícím 
v Efezu? Jak jim měly pomoci obnovit lásku 
ke Kristu i k sobě navzájem? Jak spolu tyto 
tři výzvy souvisejí?

Situace v Efezu se z prorockého pohledu 
překrývá s obecnou situací a duchovním 
stavem církve od jejího vzniku do konce 
prvního století. Apoštolskou církev charak-
terizovala láska a věrnost evangeliu. Ale 
koncem prvního století začal v církvi po-
stupně chladnout oheň první lásky. Postup-
ně se odkláněla od jednoduchosti a čistoty 
evangelia.

P edstav si, že se nacházíš ve spole enství v ících, jejichž láska se postupn  vytrácí. 
Jednotliví lenové nepodléhají žádnému viditelnému h íchu ani ho nepraktikují. Do-
konce se ze všech sil snaží d lat to, co je správné. Trpí však formalizmem, lhostejností 
a neosobnosti. Jaké rady by Kristus dal takovému spole enství, aby mu pomohl z této 
situace ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Nikolaité - MikulášenciBiblický slovník (Novotného)blíže neznámá sekta nebo skupina lidí v křesťanskýchsborech v Efezu a Pergamu, před kterou varují pozdnějšíspisy NZ (Zj 2,6.14-15; 2Pt 2,15; Ju 11). Jejich proviněníspočívalo asi v tom, že jedli maso modlám obětované, s čímžbývalo úzce spojeno smilství. Bylo to proti výslovnémuzákazu apoštolskému (Sk 15,20.29), který sice rozhodl, žebřímě Mojžíšova zákona nemá býti ukládáno pohanům, kteříse připojili k církvi, ale zakazoval požívání pokrmů,obětovaných modlám, a s tím souvisící smilstvo. 2Pt a Judává těmto anebo podobným lidem jméno Baláma (Nu25,lnn; 31,16). Patrně snad jméno Balám bylo etymologickypovažováno za totožné se jménem Mikuláš. Mezi gnostikytřetího století existovala sekta M., jež také hlásala »svobodu«těla. Snad povstala z křesťanské sekty M. v Efezu a Pergamu.Ottův naučný slovníkBalaamité též Mikulášenci zvaní byli praktickou stránkoužidovské gnose mezi křesťany v 1. století. Byl to zástupnešlechetníkův oddaných hrubému smilství a všem rokošemtělesným. Písmo svaté mluví o nich ve Zjevení sv. Jana2.6.14.-15., kde je zaznamenáno jejich jméno Mikulášenci astoupenci Balaamovi, v druhém listě sv. Petra (2.) a v listěJudově líčí jejich ohavný život varujíc věřících před jejichtenaty a pravíc o nich, že po cestách Baalamových chodí.Neprávem tito sektáři vyhlašovali Mikuláše, jednoho zesedmi jáhnů, za svého původce."

-jcHB
Zvýraznění
1Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny:2„Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.3Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě.4Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.

-jcHB
Zvýraznění
Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
P e ti si 56. kapitolu „Na ostrov  Patmos“ z knihy Poslové nad je a lásky (AA 568–577; PNL 327–332).

„Pronásledování Jana se stalo prostředkem milosti. Patmos zazářil slávou vzkříšeného Spa-
sitele. Jan už viděl Krista v jeho lidské podobě se známkami po hřebech na rukou a nohou, které 
budou navždy součástí jeho slávy. Nyní však mohl opět spatřit vzkříšeného Pána oděného do ta-
kové slávy, kterou hříšný člověk nemůže naplno spatřit, aby nezemřel.

Kristovo zjevení se Janovi by mělo být pro všechny věřící i nevěřící důkazem, že Kristus oprav-
du žije. Toto poznání je pro církev oživující mocí. Nad Božím lidem se občas rozprostřou tmavé 
mraky útlaku a pronásledování. Pro takové období však věřící dostali poučení. Kristus často 
vchází do věznic a zjevuje se svým vyvoleným. Stojí s nimi v ohni na hranici. Tak jako tmavou noc 
osvětlují hvězdy, zářivé světlo Boží slávy ozařuje hlubokou beznaděj. Čím tmavší je obloha, tím 
jasněji a impozantněji září Slunce spravedlnosti, vzkříšený 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?
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 prv-
ního and la ve Zjevení íká o významu soboty na konci v k ?

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?

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:
_______________________________________   ______________________________________  

_______________________________________   ______________________________________  

_______________________________________   ______________________________________

 16:24

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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, 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.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.“

-jcHB
Zvýraznění
Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

-jcHB
Zvýraznění
V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.




