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Ježíšovo poselství sedmi sbor m

Týden od 13.01. do 19.01.

1Pt 1:7 „Aby se pravost vaší víry, mnohem drahocenn jší než pomíjející zlato, jež p ece též bývá zkoušeno ohn m,
prokázala k vaší chvále, sláv a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.“
Iz 61:10 „Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, nebo m od l rouchem spásy, zahalil m
plášt m spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kn z elenku bere, a jako nev stu, která se krášlí svými šperky.“
Ef 1:17.18 „17Prosím, aby vám B h našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho
poznali 18a osvíceným vnit ním zrakem vid li, k jaké nad ji vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše d dictví v jeho svatém
lidu.“

PÁ 18. ledna – Podn ty k zamyšlení
P e ti si 57. kapitolu „Zjevení“ z knihy Poslové nad je a lásky (AA 578–592; PNL 333–341).
Sedm poselství církevním spole enstvím v Malé Asii ukazuje pokles duchovního stavu v sedmi sborech.
Církev v Efezu byla v rná, p estože už p išla o svou první lásku. V ící v Smyrn byli z v tší ásti v rní.
Spole enství v Pergamu a v Thyatirech d lala stále v tší kompromisy, až se nakonec v tšina v ících zcela
odvrátila od istého u ení apoštol . Situace v Sardách byla vážná, protože v tšina len nenásledovala
evangelium. Filadelfie p edstavuje vytrvalé a v rné k es any. Sbor v Laodikeji byl v takovém stavu, že na
jeho adresu nezaznívá žádná pozitivní zmínka.
V záv ru každého poselství dává Ježíš zaslíbení všem, kte í se drží jeho rad. M žeme si však všimnout, že
a koliv jednotlivé sbory prožívají stále v tší duchovní úpadek, Ježíšova zaslíbení úm rn tomu rostou. Sbor
v Efezu dostává jen jedno zaslíbení. Další sbory dostávají postupn stále více zaslíbení. Církev v Laodikeji
sice nakonec dostává jen jedno zaslíbení, ale m žeme ho vnímat jako to nejv tší: „Kdo zvít zí, tomu dám
usednout se mnou na tr n“ (Zj 3,21).

Otázky k rozhovoru
1. P e t te si text 5,20. Jak p edchozí myšlenky dokazují, že ím více se rozmáhá h ích, tím více se projevuje Boží milost? Uvažujte o tom v souvislosti s následujícím výrokem: „Církev, a slabá a chybující, je
práv tím, na em na zemi Kristu nejvíce záleží. Neustále na ni dává pe livý pozor a posiluje ji svým svatým
Duchem.“ (2SM 396)?
5:20 „K tomu navíc p istoupil zákon, aby se provin ní rozmohlo. A kde se rozmohl h ích, tam se ješt mnohem více
rozhojnila milost.“

2. K es ané asto íkají, že je t žké být v rným k es anem ve velkých m stech. V prosperujících m stech
Malé Asie však žili k es ané, kte í z stali v rni evangeliu a neochv jn d v ovali Bohu i uprost ed tlaku,
kterým na n p sobilo jejich pohanské okolí. Co se z toho m žeme nau it? Uvažujte o t chto k es anech ve
sv tle Ježíšovy modlitby v J 17,15–19. Jak m žeme koncept „být na sv t , ale nebýt ze sv ta“ vztáhnout na
dnešní k es any (ano, i na sebe)?
J 17:15-19 „15Neprosím, abys je vzal ze sv ta, ale abys je zachoval od zlého. 16Nejsou ze sv ta, jako ani já nejsem ze
sv ta. 17Posv je pravdou; tvoje slovo je pravda. 18Jako ty jsi mne poslal do sv ta, tak i já jsem je poslal do sv ta. 19Sám
sebe za n posv cuji, aby i oni byli vpravd posv ceni.

3. V em si ve svém spole enství pot ebujete lépe uv domit význam poselství Laodikeji?

Texty na tento týden – Zj 2:8–29; Zj 3:1–22; Zj 14:12; Iz 61:10

Základní verš
„Kdo zvít zí, tomu dám usednout se mnou na tr n, tak jako já jsem zvít zil a usedl s Otcem na jeho
tr n.“ (Zj 3:21)
Z Patmosu Ježíš poslal prost ednictví Jana poselství svému lidu v sedmi sborech. P estože se tato poselství týkají sbor v Malé Asii v prvním století, prorocky prost ednictvím symbol poukazují na stav církve
v celém pr b hu d jin.
Pozorné porovnání poselství sedmi sbor m ukazuje, že všechna mají stejnou strukturu. Každé za íná
ozna ením sboru, kterému je poselství ur eno. Druhá ást za íná slovním spojením „Toto praví…“, ve
kterém se Ježíš p edstavuje. Používá p itom symboly, které najdeme v první kapitole. Ježíšovo p edstavení
se je pro každý sbor jedine né a koresponduje s pot ebami jednotlivých spole enství. Ježíš takto poukazuje
na svou schopnost pomoci jim práv v jejich problémech a potížích. V další ásti Ježíš hodnotí situaci
v daném sboru a pak dává radu, jak se spole enství v ících m že dostat ze svých problém . Každé poselství nakonec kon í zaslíbením vít zství a výzvou k naslouchání poselství, které sbor m íká Duch svatý.
Jak jsme již vid li v minulé lekci p i našem pohledu na dopis prvnímu sboru v Efezu – a jak uvidíme tento
týden p i studiu poselství zbylým šesti sbor m – uv domíme si, že Ježíš nabízí nad ji a odpov di na problémy, které jednotlivé sbory trápí. Pokud Ježíš dokázal p inést nad ji tehdy, zcela ur it ji m že p inést
i nám dnes.

Týden ve zkratce:
- Kristovo poselství do Smyrny a Pergamu
- Kristovo poselství do Thyatir
- Kristovo poselství do sboru v Sardách
- Kristovo poselství do Filadelfie
- Poselství k es an m v Laodijeji
- Podn ty k zamyšlení

NE 13. ledna – Kristovo poselství do Smyrny a Pergamu
Zj 2:10 „Neboj se toho, co máš vytrp t. Hle, ábel má n které z vás uvrhnout do v zení, abyste prošli
zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Bu v rný až na smrt, a dám ti vít zný v nec života.“
Zj 2:16 „Proto se obra ! Ne-li, brzo k tob p ijdu a budu s nimi bojovat me em svých úst.“

Zj 2:8-15 „8And lu církve ve Smyrn piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ: 9„Vím 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! 10Neboj se
toho, co máš vytrp t. Hle, ábel má n které z vás uvrhnout do v zení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po
deset dní. Bu v rný až na smrt, a dám ti vít zný v nec života. 11Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvít zí,
tomu druhá smrt neublíží.“ 12And lu církve v Pergamu piš: Toto praví ten, který má ostrý dvouse ný me : 13„Vím, 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. 14Jen to mám proti tob , že u sebe máš zastánce u ení Balaámova. Jako on u il Baláka svád t syny Izraele, aby se ú astnili modlá ských hostin a smilstva, 15tak i ty máš n které, kte í
zastávají u ení nikolait .“
Nu 31:16 „Práv ony daly Izraelc m podn t k v rolomnosti v i Hospodinu ve v ci Peórov podle slov Bileámových,
takže na pospolitost Hospodinovu dolehla pohroma.“
Zj 14:12 „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte í zachovávají Boží p ikázání a v rnost Ježíši.“
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PO 14. ledna – Kristovo poselství do Thyatir

ST 16. ledna – Kristovo poselství do Filadelfie

Zj 2:19-22 „19Vím o tvých skutcích, lásce a ví e, služb a vytrvalosti; vím, že tvých skutk je ím dál více.
20
Ale to mám proti tob , že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým u ením svádí moje
služebníky ke smilstvu a k ú asti na modlá ských hostinách. 21Dal jsem jí as 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 in neodvrátí.“

Zj 3:7-9 „7And lu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klí David v;
když on otvírá, nikdo nezav e, a když on zavírá, nikdo neotev e: 8„Vím 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. 9Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; íkají si židé, a nejsou,
ale lžou. Hle, zp sobím, že p ijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si t zamiloval.““

Zj 2:18.23-29 „18And lu církve v Thyatirech piš: Toto praví Syn Boží, jenž má o i jako planoucí ohe a nohy jako zá ivý
kov. … 23a její d ti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce lov ka, a každému z vás odplatím
podle vašich in . 24Vám ostatním v Thyatirech, kte í nep ijímáte toto u ení, kte í jste nepoznali to, emu íkají hlubiny
satanovy, pravím: Nevkládám na vás jiné b emeno. 25Jenom se pevn držte toho, co máte, dokud nep ijdu. 26Kdo zvít zí
a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy: 27bude je pást železnou berlou, jako hlin né nádobí je
bude rozbíjet 28– tak jako já jsem tu moc p ijal od svého Otce. Tomu, kdo zvít zí, dám hv zdu jit ní. 29Kdo má uši, slyš, co
Duch praví církvím.““
Da 10:6 „T 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.“
1Kr 16:30-33 „30Dopoušt l se toho, co je zlé v Hospodinových o ích, více než všichni, kdo byli p ed ním. 31Bylo mu málo
chodit v h íších Jarobeáma, syna Nebatova. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Etbaala, krále Sidó an , a chodil sloužit
Baalovi a klan l se mu. 32Postavil Baalovi oltá v Baalov dom , který vystav l v Sama í. 33Achab také ud lal posvátný
k l. Tím, eho se dopoušt l, urážel Hospodina, Boha Izraele, víc než všichni izraelští králové, kte í byli p ed ním.“

ÚT 15. ledna – Kristovo poselství do sboru v Sardách
Zj 3:3.4 „3Rozpome se tedy, jak jsi mé slovo p ijal a slyšel, zachovávej je a i pokání. Nebudeš-li bdít,
p ijdu tak, jako p ichází zlod j, a nebudeš v d t, v kterou hodinu na tebe p ijdu. 4P ece však máš v Sardách n kolik osob, které sv j šat nepot ísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho
hodni.“

Zj 3:1.2.5-6 „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. 2Probu se a posilni to, co ješt z stává a je už na vym ení! Nebo
shledávám, že tvým skutk m mnoho chybí p ed Bohem; … 5Kdo zvít zí, bude od n b lostným rouchem a jeho jméno
nevymažu z knihy života, nýbrž p iznám se k n mu p ed svým Otcem a p ed jeho and ly. 6Kdo má uši, slyš, co Duch praví
církvím.“
Mt 24:42-44 „42Bd te tedy, protože nevíte, v který den váš Pán p ijde. 43Uvažte p ece: Kdyby hospodá v d l, v kterou
no ní dobu p ijde zlod j, bd l by a zabránil by mu vloupat se do domu. 44Proto i vy bu te p ipraveni, nebo Syn lov ka
p ijde v hodinu, kdy se nenad jete.“
1Te 5:1-8 „1Není nutné, brat í, psát vám n co o dob a hodin . 2Sami p ece dob e víte, že den Pán p ijde, jako p ichází
zlod j v noci. 3Až budou íkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle p epadne zhouba jako bolest rodi ku, a neuniknou. 4Vy
však, brat í, nejste ve tm , aby vás ten den mohl p ekvapit jako zlod j. 5Vy všichni jste synové sv tla a synové dne. Nepatíme noci ani temnot . 6Nesp me tedy jako ostatní, nýbrž bd me a bu me st ízliví. 7Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí,
opíjejí se v noci. 8My však, kte í pat íme dni, bu me st ízliví, oble me si víru a lásku jako pancí a nad ji na spásu jako
p ilbu.“
Mt 5:44-48 „44Já však vám pravím: Milujte své nep átele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 45abyste byli syny
nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déš posílá na spravedlivé i nespravedlivé. 46Budeteli milovat ty, kdo milují vás, jaká vás eká odm na? Což i celníci ne iní totéž? 47A jestliže zdravíte jenom své bratry, co
iníte zvláštního? Což i pohané ne iní totéž? 48Bu te tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Zj 4:1.2 „1Potom jsem m l vid ní: Hle, dve e do nebe otev ené, a ten hlas, který p edtím ke mn mluvil a který zn l jako
polnice, nyní ekl: „Poj sem, a ukážu ti, co se má stát potom.“ 2Ihned jsem se ocitl ve vytržení ducha: A hle, tr n v nebi
a na tom tr nu n kdo.“
Zj 3:10-13 „10Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám t i já v hodin zkoušky, která p ijde na celý sv t
a prov í obyvatele zem . 11P ijdu brzy; drž se toho, co máš, aby t nikdo nep ipravil o vav ín vít ze. 12Kdo zvít zí, toho
u iním sloupem v chrám svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na n j jméno svého Boha a jméno jeho m sta, nového
Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. 13Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“
2Tm 2:19 „Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis ‚Pán zná ty, kdo jsou jeho‘ a ‚a se odvrátí od nespravedlnosti
každý, kdo vyznává jméno Pán ‘.“
Ex 34:6 „Když Hospodin kolem n ho p echázel, zavolal: „Hospodin, Hospodin! B h plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a v rný.“
Fp 1:6 „A jsem si jist, že ten, který ve vás za al dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.“
Žd 10:16 „Toto je smlouva, kterou s nimi uzav u po on ch dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich srdce a vepíšu
jim je do mysli.“

T 17. leden – Poselství k es an m v Laodijeji
Zj 3:15-18 „15Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! 16Ale že
jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu t v ústech. 17Vždy íkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už
nepot ebuji! A nevíš, že jsi ubohý, b dný a nuzný, slepý a nahý. 18Radím ti, abys u mne nakoupil zlata
ohn m p e išt ného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vid t tvou nahotu; a mast k pot ení
o í, abys prohlédl.“

Zj 3:14.19-22 „14And lu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, sv dek v rný a pravý, po átek
stvo ení Božího: … 19Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a i pokání. 20Hle, stojím p ede dve mi
a tlu u; zaslechne-li kdo m j hlas a otev e mi, vejdu k n mu a budu s ním ve e et a on se mnou. 21Kdo zvít zí, tomu dám
usednout se mnou na tr n, tak jako já jsem zvít zil a usedl s Otcem na jeho tr n. 22Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“
Zj 16:15 „Hle, p icházím ne ekan jako zlod j! Blaze tomu, kdo bdí a st eží sv j šat, aby nechodil nahý a nebylo vid t
jeho nahotu!“
1J 2:28-29 „28Nyní tedy, d ti, z stávejte v n m, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a nebyli jím zahanbeni p i jeho
p íchodu. 29Víte-li, že on je spravedlivý, pochopte, že také každý, kdo iní spravedlnost, je z n ho zrozen.“
1J 3:1-3 „1Hle te, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni d tmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme sv tu
cizí, že nepoznal Boha. 2Milovaní, nyní jsme d ti Boží; a ješt nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu
budeme podobni, protože ho spat íme takového, jaký jest. 3Každý, kdo má tuto nad ji v n ho, usiluje být istý, tak jako on
je istý.“
Pís 5:2-6 „2Jako lilie mezi trním, tak má p ítelkyn mezi dcerami. 3Jako jablo mezi lesními stromy, tak m j milý mezi
syny. Usedla jsem žádostiv v jeho stínu, jeho ovoce mi sládne na rtech. 4On m uvedl do domu vína, jeho prapor nade
mnou je láska. 5Ob erstv te m kolá i hrozinkovými, osv žte m jablky, nebo jsem nemocna láskou. 6Jeho levice je pod
mou hlavou, jeho pravice m objímá.“
Zj 20:4 „Vid l jsem tr ny a na nich usedli ti, jimž byl sv en soud. Spat il jsem také ty, kdo byli s ati pro sv dectví
Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli p ed dravou šelmou ani jejím obrazem a nep ijali její znamení na elo ani
na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.“
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